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Horváth Zoltán pecsét- és címertani 
munkássága 

 
Horváth Zoltán levéltári pályafutásának több mint három évtizede alatt értékes hely-
történeti és levéltár-történeti kutatómunkája mellett igen széleskörû elméleti és gya-
korlati tudásanyagot halmozott fel. A megyei levéltári anyag alapleltározása, vagy a le-
véltári selejtezések megszervezése beszédes bizonyítéka annak az ügyszeretetnek, 
mellyel Horváth Zoltán a magyar levéltárügyet szolgálta. Elsõsorban levéltáros volt, de 
hûséges munkása igyekezett lenni a magyar történettudománynak is. Mint a Soproni 
Levéltár igazgatója messzemenõen segítette és támogatta a levéltárában kutatást foly-
tató fiatal történészgenerációt. Sopron vármegye múltjának feltárására végzett alapku-
tatásaival tevékenyen hozzájárult a második világháború utáni magyar történettudo-
mány nagy vállalkozásához, a parasztság történetének feltárásához. Ebben a témában 
íródott egyetemi doktori disszertációja és kandidátusi értekezése is.1 Tanulmányai a 
paraszti közösségek önkormányzatának fejlõdését foglalják össze. Gondos körültekin-
téssel ábrázolta a jobbágyfelszabadítás elõtti falusi közigazgatást, községi autonómiát 
és a feudalizmus válságának kisközösségek életében megnyilvánuló jegyeit. A job-
bágyvilág alkonya Sopron megyében címû munkája2 kiváló példája a történeti 
statisztikai adatsorok segítségével, helytörténeti tematikai igénnyel megírt tudomá-
nyos megközelítésnek.3 A kötet, a közreadott nagyléptékû adatbázisok és táblázatok 
mellett, mintegy mellékletként, tartalmazza Sopron vármegye községi pecsétjeirõl ké-
szült feldolgozását.  

Magyarországon az 1970-es években megindult pecséttani adatgyûjtések eredmé-
nyesen számoltak le azzal a még történészi körökben is élõ téves felfogással, amely a 
címerviselést a nemesi-rendi társadalom kizárólagos elõjogának tekintette. A szórvá-
nyosan folyó községi és céhpecsét-kutatások bõséges adataikkal rendre megcáfolták 
ezt a vélekedést, és a szakmai érdeklõdést fokozatosan a pecsétkutatás felé terelték. A 
témakörben megjelent feldolgozások eleinte fõként az elõkerült kuriózumokat, vagy 
egy-egy közgyûjteményben megtalálható községi pecsétnyomókat ismertették.4 Hor-

                                                        
1 Horváth Zoltán: A községi önkormányzat és a parasztság. In: A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848–1914 I–II. 
kötet. Szerk. Szabó István. Budapest. 1965. 565–615. 1848, majd az abszolutizmus és a kiegyezés után a községi szervezet 
átszervezése feleslegessé tette a klasszikus értelemben vett pecséthasználatot is. 
2 Horváth Zoltán: A jobbágyvilág alkonya Sopron megyében. Budapest 1976. (= Horváth 1976.) 
3 Maga a könyv több kritikát is kapott „Mind a tartalmában, mind műfajában, mind mondanivalójában rendkívül heterogén 
elemekből összerakott munka áll előttünk,” írta Vörös Károly Soproni Szemle 31 (1977), 378., illetve lásd még Soós Imre recenzióját 
az Agrárörténeti Szemle 21. (1977) 3–4. sz., 574–575., de a pecséttani részt egyértelmű elismerés fogadta. „Külön érdemének 
tekintem, hogy részletesen foglalkozott a községek pecsétjeivel. A pecséttan művelése a magyar történettudománynak jelenleg eléggé 
elhanyagolt része, Horváth Zoltán úttörő munkát végzett ezen a téren. Ez nem elszigetelt, öncélú feladat, jó képet ad a községi 
közigazgatás fejlődéséről, változásáról, adatokat nyújt a községek életéhez parasztságunk egyik nagy sorsfordulója időszakában” 
Simonffy Emil: Még egyszer Horváth Zoltán könyvéről Soproni Szemle 32 (1978), 153. 
4 Homola Jenőné – Judt Istvánné – Kovács I. Gábor: Feudális kori községi pecsétnyomók a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Levéltárban. Miskolc 1971. (Borsodi Levéltári Füzetek; 3.) 
 Balázs László: Adalékok Fejér megye községeinek török hódoltsági kori pecsétjeihez. in: Fejér Megyei Levéltári Évkönyv; 8. Szerk. 
Farkas Gábor. Székesfehérvár 1974. 370–373. 
 Bezerédy Győző: A pecsét szerepe a jobbágyfalu közigazgatásában Baranya megyében. Levéltári Közlemények 44/45. (1973/1974) 
77–87. 
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váth Zoltán anyaggyûjtése ezeket a munkákat lényegesen meghaladta. Ahogy fogal-
mazott: „a viaszpecsét-lenyomatok legtöbbje töredezett és félõ, hogy egy idõ múltán 
felismerhetetlenné válnak, ezért leírásukat és fényképmásolatuk elkészítését tovább 
nem halogathattuk”.5 

Õ volt az országban az elsõ, aki szisztematikus kutatással nemcsak teljességre 
törekvõ, de azt be is teljesítõ munkát végzett. Nem elégedett meg a Soproni Levéltár-
ban összegyûjtött pecsétnyomók leírásával, hanem felkutatta a levéltár irat-együttese-
iben, valamint a Magyar Országos Levéltár Kamarai Levéltárában illetõleg 
pecsétgyûjteményeinek eredeti dokumentumain fennmaradt pecséteket, és az esetle-
ges variánsokat. A munka végeztével a történeti Sopron megye 237 érintett helységbõl 
mindössze hét olyan maradt, amelynek egyetlen pecsétlenyomatát sem sikerült meg-
találnia. Az összegyûjtött pecséteket, lelõhelyük feltüntetése mellett szabatos leírás-
sal és jó minõségû fotóval tette közzé, jelentõs muníciót adva ezzel a közigazgatás-, 
vagy helytörténeti érdekeken túlmutató kutatási szempontoknak, hogy csak a helyi 
fémmûvesség történetének vizsgálatát említsük. Az anyaggyûjtést különösen a 16–17. 
századi pecsétek feltárása teszi értékessé. Ezek a korainak számító községi pecsétek 
néhány kivételtõl eltekintve évszámosak. Általuk nemcsak a jobbágy községek pe-
csétkészítésének idõpontja állapítható meg, de körültekintõ elemzéssel tisztázhatóvá 
válik, milyen engedély vagy privilégium révén vették azt használatba. Mindez áttéte-
lesen a helyi írásbeliség kezdetével kapcsolatos információkat adhat. 

A pecséttani kutatások szempontjából nagy szerencsének tarthatjuk, hogy az Aka-
démiai Kiadó partner volt a pecsétlajstrom megjelentetésében. A gyûjtemény valójá-
ban önálló kötetet érdemelt volna, de az 1970-es évek kiadvány politikájára vissza-
gondolva, ez akkor talán még a történelmi segédtudományok legelkötelezettebb híve-
iben sem merült fel. Így Horváth Zoltánnak a községi autonómiát és egyedi szimbó-
lumokat illusztráló gyûjtése csak a szûk szakmai körökben vált ismertté. Munkája az 
azóta eltelt közel négy évtized alatt sem vált meghaladottá, de az által kitaposott ös-
vényt sajnos kevesen követték. Hat évre rá Horváth Lajos Pest megye, majd újabb hat 
év elteltével Csermely Tibor és Takács Péter Bereg, Szabolcs és Szatmár megye pecsét-
anyagát publikálta önálló kötetben. Két évtized elteltével pedig immár Gyõr-Moson-
Sopron megye 17–18. századi pecsétanyagát feldolgozó reprezentatív kiadvány jelent 
meg ebben a témakörben.6 

Csak találgatni lehet, hogy a folyamat miért nem folytatódott. Feltételezhetõen 
szerepe volt ebben annak, hogy az értõ szakemberek energiáit az anyaggyûjtéstõl cí-
mertervezés felé vitte rendszerváltozás szimbólumok iránti felfokozott igénye. A de-
mokratikus törvényalkotás az önkormányzatok kezébe helyezte a címeralkotás jogát, 
és ezzel élve a települések százszámra alkották meg címereiket.  

Ez az alapvetõen helyes folyamat azonban óhatatlanul magával hozta a „régi és az új” 
vitáját. Nem kerülte el jelenség Sopront sem. Horváth Zoltán is újult erõvel vetette bele 
magát a városcímer megalkotásának diskurzusába. Már évtizedekkel korábban írt ta-

                                                        
5 Horváth 1976. 202. 
6 Horváth Lajos: Pest megye városi, községi és megyei pecsétjei 1381–1876. Budapest, 1982.; Csermely Tibor – Takács Péter: 
Pecsétnyomatok és címerek Bereg, Szabolcs és Szatmár megye településeiről. Nyíregyháza. 1988.; Községi és városi pecsétek Győr-
Moson-Sopron megyében a XVII–XVIII. században. Szerk. Gecsényi Lajos. Győr 1996. (Néma Sándor bevezető tanulmányával.) 
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nulmányában összefoglalta a szocialista korszak címeralkotással kapcsolatos dilemmáit, 
egyúttal üdvözölte Sopron „újjá alkotott” városcímerét. A „közvélemény régi kívánsá-
gára a Sopron Városi Tanács Végrehajtó bizottsága 1969-ben határozatot hozott az új cí-
mer megalkotásáról” írta akkor. Egyúttal sajnálattal állapította meg, hogy „a város a cí-
mert, az évszázados gyakorlattól eltérõen, hatósági pecsétjén nem használhatja.”7  

A címervita 1989-ben újra fellángolt, és benne a legkitûnõbb, szakmailag avatott 
szakemberek mellett nem mindig kellõen felkészült „hozzáértõk” is részt vettek. 
Ahogy az hazánkban általában történni szokott, a vita hevében egyre kevésbé a tudo-
mányos szempontok, hanem sokkal inkább az indulati elemek kerültek felszínre. 
Horváth Zoltán is keserûen állapította meg: „… sem tudomány, sem érzés nem jut itt 
kifejezésre, hanem napjaink reálpolitikai programjának a hatása”.8 A konfliktusok el-
ülte után a soproni városi címerhasználat minden elemére kiterjedõ kutatásait önálló 
monográfiában összegezte.9 

Horváth Zoltán soproni levéltár igazgató munkáját a város „Millennium 2000” díj-
jal ismerte el. Egyéniségének, haláláig fáradhatatlan ügyszeretetének emlékét kegye-
lettel õrzik mindazok, akik ismerték és azok is õrizni fogják, akik napjainkban is 
rendszeresen használják anyaggyûjtéseit, tanulmányait. Különösen igaz ez a pecsét-, 
és címertani munkásságára, amelyben úttörõ munkát vállalt és bátran állíthatjuk, 
példamutatót alkotott.  

 
 
 

                                                        
7 Horváth Zoltán: Sopron város új címere. Soproni Szemle 25 (1971), 134. 
8 Horváth Zoltán: Válasz Mollay Károly: A címervita című cikkére Soproni Szemle 44 (1990), 331–335. 
9 Horváth Zoltán: Sopron önkormányzatának jogai és címerei. Várostörténet (1277–2002). 2. jav. bőv. kiadás. Sopron, 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


