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NÉMA SÁNDOR 

 

Töredékek a 18. századi községi pe-
csétek köriratainak értelmezéséhez, 
az egy településen élõk pecséthasz-
nálatához 

 
E rövid írás Horváth Zoltán, Gyõr-Sopron Megye Soproni Levéltára igazgatójának 
életmûve tiszteletére és egyben munkásságából kiindulva született. Óriási bátorságra 
volt szüksége a tudós levéltárosnak, hogy 1950 után újra kezdje, folytassa a 
szfragisztikai, heraldikai kutatásokat és 1976-ban közzétegye „A Sopron megyei kö-
zségek címeres rajzos pecsétjei” címû tanulmányát, az ugyancsak általa jegyzett „A 
jobbágyvilág alkonya Sopron megyében” címû könyvében.1 E történeti segédtudo-
mányok folytatói, mûvelõi, valójában az Õ utódai (is) vagyunk. Az 1980-as évek máso-
dik felében ifjú kollegaként az Õ „távoli” gyõri munkatársa lehettem.  

 

 
1. kép. Ebergõc pecsétje 

 
 
E kis munkában a községi pecsétek köriratával, illetve az egyes települések részei-

nek pecséthasználatával kapcsolatban néhány új adalékot szeretnék közölni, amely-
ben építettem Horváth Zoltán kutatásaira. Természetes, hogy az elmúlt majd’ fél év-
század tapasztalatai és eredményei, valamint a modern technika vívmányai, már más 
jellegû megközelítést, értelmezést, finomításokat is lehetõvé tesznek.2 

                                                        
1 Horváth Zoltán: A Sopron megyei községek címeres, rajzos pecsétjei. in: Uő: A jobbágyvilág alkonya Sopron vármegyében. Bp., 
1976. (= Horváth 1976.) 201–286; 21–95. sz. melléklet. 
2 Néma Sándor: Községi és városi pecsétek Győr-Moson-Sopron megyében a XVII–XVIII. században. Szerk. Gecsényi Lajos. Győr, 
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A községi pecsétek kutatása – különösen a magyar nyelvûeké – 1849 után, a Bach-
rendszer németesítési törekvésének ellenhatásaként indult meg. Nagy Iván a Száza-
dok hasábjain 1867-ben hívta fel a figyelmet a községi pecsétek összegyûjtésére. 
Langer Géza 1873-ban már 144 db., 1711 utáni pecsétrõl számolt be.3 Természetesen 
téves elképzelések is elõfordultak. Így Ráth Károly Gyõr vármegyei levéltárnok az 
ugyancsak e megyebéli Gyarmat község pecsétjérõl feltételezte, hogy az Mohács elõtti, 
mivel rajta az „1511”-es évszám olvasható.4 Valójában a pecsét vésõje a „7”-es számot 
fordítva véste be, és így történhetett meg az, hogy a fordított „7”-es „5”-ös számnak 
látszott. Maga a pecsétábra is a barokk jegyeit viseli magán. A település egyébként a 
hódoltság alatt elpusztult, s a csornai Premontrei Rend birtokát 1697–1699 között, 
majd 1720 és 1740 körül telepítették meg.5  

 

 
2.kép. Szilsárkány pecsétje 

 
 
A falvak pecsétnyomóit általában vándorkovácsok készítették, legtöbb esetben 

sem õk, sem az egyes helységek elöljárói, bírái nem ismerték az írást. Talán ezért tör-
ténhetett, hogy Ebergõc 1777-es ovális pecsétje BETSOLETES MORTZEDA HELSIGBE 
(1. kép) körirattal rendelkezik. A pecsét ábrája: jobb oldalon lebegõ, hegyével felfelé, 
élével kifelé nézõ ekevas, baloldalon hasonló helyzetû csoroszlya. Az ekevas csúcsából 
három, leveles búzakalász nõ ki. A köriratból egyértelmûen kiderül, hogy a készítõ 

                                                                                                                                           
1996. (= Néma 1996.), 256.  
3 Langer Géza: Régi magyar községi pecsétek statisztikája. Századok 7 (1873), 719–730.  
4 Ráth Károly: Adalékok a magyar köriratú pecsétek ismeretéhez. Magyar Történelmi Tár (1857), 260–262. 
5 Néma 1996. 22–23.  
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nem e település részére véste meg a pecsétnyomót, hanem esetleg a Gyõr megyei Mó-
richidának a rosszul elkészített nyomóját adta át az ebergõci bírónak.6  

A falvak pecsétjei köriratának „rejtett” értelmezésére a következõ település, Szil-
sárkány olvasata egy kiváló példa. A község 1783-ból fennmaradt pecsétje kerek, kör-
irata négy csillaggal szakaszolt, ám olvasata két variációt is lehetõvé tett. * SIGILLVM 
* SZLI * SARKAN *, illetve * SIGILLVM * 1725 * SARKAN * (2. kép). A kérdéses betûk, 
illetve számok a SZLI, vagy fordítottan olvasva az 1725-ös évszámot is jelölhetik. 
Valószínûleg, egy esetleges irathitelesítés hamisítása ellen rejtették el e biztosítékot. 
A pecsét belsõ körében lebegõ, hegyével felfelé, élével balra nézõ ekevas két oldalán 
egy-egy hatágú csillag, hegyétõl balra pedig 1714-es évszám látható.7  

 

 
3.kép. Beled gróf Cziráky és gróf Esterházy községrész pecsétje 

 
 
A következõ két település (Beled, Csorna ) a különbözõ birtokossal rendelkezõ, és 

eltérõ jogállású közösségek pecséthasználatára mutat példát. Beled falut 1230-ban em-
lítik elõször az Osl nembeli „Belud” nevén. Középkori birtokosai is – a csornai Pre-
montrei Prépostságon kívül – az Osl nemzetség leszármazottai közül kerültek ki, így 
az Ostffy, Csornai és a Kanizsai családok. A település 1536-ban került a Nádasdyak 
birtokába. A 17. században Cziráky Mózes szerezte meg a község nagyobbik felét (a 
Cziráky birtoktestet), illetve a kisnemes Czikó és más családok örököseinek birtok-
megosztásai miatt, jobbágytalan egytelkes nemesek is birtokolták. Így Beleden a há-
rom nagybirtok úrbéres jobbágyai mellett, helybeli és környékbeli kisnemesek is él-
tek. Birtokosa az 1785-ös népszámláláskor a herceg Esterházy és a gróf Cziráky család 
volt. Az egyes földesurak, az Esterházyak, a Czirákyak birtokolta településrészek, va-
lamint a beledi nemesek és az általuk uralt jobbágyok eltérõ pecséteket használtak. Az 
1772-bõl fennmaradt, BELEDI *PETSET * feliratú jelképen levéldísz övezte lebegõ, 

                                                        
6 Horváth 1976. 225., 41. sz. melléklet, 49. képsorozat.  
7 Horváth 1976. 275., 87. sz. melléklet 209. képsorozat, Néma 1996. 239.  
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balra nézõ ekevas látható, feltehetõen ezt használhatta az egész település. Az Ester-
házy hercegség birtokolta jobbágyközség használta a BELEDI **PETSET ** köriratú 
kerek pecsétet. A belkörében növényi koszorútól félig övezetten, balra nézõ, lebegõ 
ekevas, felette HERCZEG felirat látható.  

A községi pecséthasználat további érdekessége, hogy a gróf Esterházy és a gróf 
Cziráky család birtokrésze is külön pecsétet használt, de e hitelesítõ eszközbõl is két 
típus volt aszerint, hogy melyik földesúr jobbágyai hitelesítették az iratot. Az Ester-
házy grófok és Cziráky grófok birtokolta településrész közös pecsétje a következõ volt: 
körirata BELEDI GEGCC IOBOC OG, amelynek feloldása BELEDI G(RÓF) E(STERHÁZY) 
G(RÓF) C(ZIRÁKY)C IOBOC OG. Szintén e közösség használta a BELED GCGE feliratú 
pecsétet. Feloldása: BELED G(RÓF) C(ZIRÁKY) G(RÓF) E(STERHÁZY). A felirat alatt 
zöld halmon, két pálmalevéllel övezett, jobbról csoroszlyával, balról ekevassal közre-
fogott búzakalászt ábrázoló pecsétábrát láthatunk (3. kép). Az elõbbi pecséttõl csak az 
különbözteti meg, hogy a földesurak sorrendjét felcserélték. A két jobbágyközség 
együtt használta az 1789-bõl származó BELEDI * HELSÉG 1789 köriratú pecsétet, 
melynek belkörében két, szárukkal összefonódó búzakalásztól övezetten, jobbra eke-
vas, balra csoroszlya lebeg. Az 1856-os pecsét ábrája az elõbbinek megújított változata, 
felirata: BELEDI HELSEG 1856. A nemes község 1781-ben még a hercegek jobbágyai-
nak pecsétnyomóját használta. Késõbb már egy másik pecséttel hitelesítették az ira-
tokat, melyen a „Beledi Nemes Közönség Petséttye” feliratot, és jobbjában kivont kar-
dot, baljában gyeplõt tartó lovast találunk.8 

 

 
4.kép. Csorna Prépostszer pecsétje 

 
 

                                                        
8 Horváth 1976. 215–216., 32. sz. melléklet 16. képsorozat.  
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Hasonló gyakorlatot követett Csorna. Drinóczy György csornai premontrei prépost 
Sopron vármegye böngészete9 címû mûvében is megállapította, Csorna Prépostszerbõl 
és Hercegszerbõl áll: „Hajdan e két mezõ város egy helység volt”, s néhány oldallal 
késõbb két piacáról is említést tesz. Csornát ketten birtokolták, a herceg Esterházy 
család, és a Premontrei Prépostság. A két településrész önálló communitasként 
mûködött, s természetesen két külön pecsétnyomót is használt.  

Prépostszer pecsétjének iraton való, eddig ismert legkorábbi elõfordulása 1778-ból 
származik. A poncolt vonallal határolt kör alakú pecsét körirata három ponttal és egy 
virággal szakaszoltan: SIG • COMMVNIT • PRAEPOSITVRAE • CSORN ¤. Feloldása: 
SIG(ILLUM) • COMMVNIT(ATIS) • PRAEPOSITVRAE • CSORN(ENSIS) ¤. A pecsét áb-
rája: Szent Mihály arkangyal, jobbjában lángpallost, baljában mérleget ábrázoló paj-
zsot tart (4. kép). 1786-ból már egy másik pecsét ismert. A poncolt vonallal határolt 
kör alakú pecsét felirata a pecsétábra részeivel szakaszoltan: CSOR – PP – VAR – PET. 
Feloldása: CSOR(NAI) P(REMONTREI) P(RÉPOSTSÁG) – VÁR(OSÁNAK) – PET(SÉTJE). A 
pecsétábra: jobbjában lángpallost, baljában nagyméretû ekevasat tartó Szent Mihály 
arkangyal.  

 

 
5.kép. Csorna Hercegszer pecsétje 

 
 
Hercegszer 1778-ból ismert búzakalász díszítésû vonallal határolt kör alakú pe-

csétjének körirata két csillaggal szakaszoltan: * CHORNA VAROS * PEOCHETTIR. A 
pecsét ábrája: negyedelt kerek pajzs elsõ és második mezejében, hegyével felfelé for-
dított egy-egy ásó, harmadik mezejében hegyével lefelé, élével jobbra forduló ekevas, 
negyedik mezejében hegyével lefelé, élével jobbra nézõ csoroszlya (5. kép). 1809-ben, 
miután a nemesi felkelõk elkergették az 1800 fõs francia csapatot, visszatérésük után 
                                                        
9 Drinóczy György: Sopron vármegye böngészete (…) Kézirat,, Csornai Premontrei Prépostság Levéltára,  
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kirabolták a mezõvárost. Valószínûleg ezért készült Hercegszernek 1810-ben új pe-
csétje. A kör alakú pecsét felirata: CSORNAI HERTZEG RESZ. Belkörében „1810” fel-
irat, alatta két búzakalász közt, hegyével felfelé, élével jobbra nézõ ekevas. Páduai 
Szent Antal alakja Csorna mezõváros pecsétjére 1852-ben került. Csornán zajlott a 
szabadságharc utolsó gyõztes csatája, ahol Kmety György tábornok honvédjei 1849. 
június 13-án megverték Wyss osztrák császári tábornok seregét. E gyõztes csata június 
13-án, Antal napján történt, e naptól lett Szent Antal Csorna város védõszentje. A 
poncolt vonallal határolt kör alakú pecsét körirata egy csillaggal szakaszoltan CSORNA 
MEZÕVÁROS. Belkörében mezõn álló jobbjában ötágú liliomot, baljában gyermek Jé-
zust tartó Páduai Szent Antal, talapzatán az 1852-es évszám látható.10 

A következõben arra láthatunk példát, hogy egy jobbágyközösség átvette a katonai 
szolgálat teljesítését jelképezõ, magasabb társadalmi státuszt jelzõ pecsétábrát, és ezt 
bizonyíthatóan 1872-ig használta.11 Bodonhely falu elsõ ismert említése 1446-
bólszármazik „Bodonhel” néven. A 15. században a Kanizsai család tulajdona volt, 
majd 1536-ban a Nádasdyak kezére került. Az 1570-es években a földesúr a Rába folyó 
átkelõhelyének védelmére várat emeltet. A török Gyõr 1594-es elfoglalásakor a falut is 
elpusztította. Az újjáépítés 1608-ban indult meg. A régi várának helyén emelt új 
õrhelyen hat katona, a Rába partján épült hidat õrzõ végházban nyolc katona teljesí-
tett szolgálatot. Ez utóbbinak emeletes kapuja egyben a Rába hídjának átkelõhelye is 
volt. A katonaélet követelményeit Esterházy Pál 1687-es kiváltságlevele határozta 
meg. Az úrbéres szolgáltatásokról 1768-ban kötöttek szerzõdést a földesúrral. Az 1785. 
évi népszámlálás idején birtokosa a herceg Esterházy család.  

A település a katonai közösség pecsétjét emelte pecsétnyomójára, amely ovális 
vonallal határolt, körirata négy, négyszirmú virággal szakaszolt: ¤ BODON ¤ HELI ¤ 
SEREG ¤ PECSETI. Belkörében a pecsét ábrája a következõ: szívbõl kinövõ, három vi-
rágkelyhes, négy bimbós növény, a jobb oldali kehely alatt s a bal oldali kehely felett 
egy csillaggal. A virág felett jobb oldalon félhold, felette egy csillag, baloldalon jobbra 
forduló, kardot markoló páncélos kar. 1906-ban az Országos Községi Törzskönyvbi-
zottság jóváhagyta a régi pecsét ábráinak kék csücskös talpú pajzsra helyezését, mely-
nek körirata: SOPRON VÁRMEGYE BODONHELY KÖZSÉG * 1906 *.12 A település végül 
egy idealizált, kiváltságos helyzetét tükrözõ pecsétábrát emelt jelképére.  

Összességében megállapítható, hogy az egyes pecsétek részletes elemzésre rámu-
tathat a készíttetõ és a kovácsmester viszonyára, de bemutatható az egyes települések 
törekvése is a hamisítások megakadályozására (Szilsárkány). Hasonlóan kimutatható 
az eltérõ státusz, jogi helyzet, sok esetben a településrészek önállósodását hozza ma-
gával, s e közösségek már egy eltérõ jelkép használatára térnek át.13  

                                                        
10 Horváth 1976. 221. 37. sz. melléklet, 35. képsorozat. 
11 Pájer Imre: Bodonhely. Bodonhely, 2000. 8., 12. 
12 Horváth 1976. 216, 33. sz. melléklet, 20. kép 
13 A cikk elkészítéséhez felhasználtuk a Magyarország önigazgatási jelképeit bemutató kézikönyvek című sorozatban készülő Győr-
Moson-Sopron megye településeinek címerei és zászlai című kötet kéziratát.  
 

 
 
 


