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A szülőföld visszahúz. Horváth László
helytörténeti kutató emlékezete
(1931. március 14. – 2019. január 1.)1

Horváth László fizikus Fertőszentmiklóson született, édesapja a falu főjegyzője volt.
Középfokú tanulmányait Sopronban, a bencés gimnáziumban végezte. Itt szerezte meg
a később oly hasznossá váló latin és német nyelvismeretet és ismerkedett meg a francia
nyelv alapjaival. E tudását később, az egyetemi évek alatt tökéletesítette.
Műszaki érdeklődése hamar megmutatkozott. A háború alatt gyerekként barátjával
a fákon ülve a felettük elhúzó repülőgép-típusokat azonosították. Édesanyja elbeszéléséből az is tudható, hogy a padláson rézhuzalokkal végzett kísérleteket. Építész szeretett volna lenni, végül matematika-fizika szakos tanárnak vették fel az Eötvös Loránd
Tudományegyetemre. A családi visszaemlékezések szerint édesapja az illetékes helyi
döntéshozó leitatásával érte el, hogy az aláírja a továbbtanuláshoz szükséges igazolást.
A felvételi során azonban a népgazdasági érdekre hivatkozva a tanári pályára irányították.
Az egyetemen ismerte meg feleségét, dr. Deák Margit geológust. A diploma megszerzését követően az Orion gyárban helyezkedett el, ahol fejlesztőmérnökként dolgozott. Néhány évvel később a Videoton budapesti laboratóriumába került, ahol részt vett a magyar
gyártmányú színes televízió fejlesztési munkáiban. Az 1970-es években szakcikkei jelentek meg e témában a Rádiótechnika című folyóiratban. Az 1980-as évek elején a gyár több
hónapra Marokkóba küldte, majd hazatérését követően másfél évre az akkori NSZK-ba,
ahol újabb televízió-fejlesztési projektben vett részt.
Nyugdíjba vonulását követően az őt mindig is érdeklő helytörténeti kutatások felé
fordult, szülőhelye, Fertőszentmiklós és tágabb vidéke történetét kutatta. Így írt erről
2010-ben: Ma már több okból is sajnálom, hogy csak a műszaki pályán eltöltött aktív éveim után, – az immár jelentősen megnövekedett szabadidőm adta lehetőségek kihasználásával
– kezdhettem el szülőfalum, Fertőszentmiklós és esetenként tágabb környezete krónikájának
tanulmányozását, helytörténeti adatainak gyűjtését. Elsősorban olyan témaköröket igyekeztem alaposabban megismerni és esetenként ismertetni, amelyek Szalay Lajos iskolaigazgató
úr és Rozsonits Géza tanár úr helytörténeti munkásságában ilyen részletezéssel – ismereteim
szerint – írásos formában nem jelentek meg.2 Mérnöki alapossággal és precizitással látott
munkához. Elmélyült a szakirodalomban, megismerkedett a kutatás módszertanával, a
Az életrajzi adatok forrása Horváth László lánya, Horváth Katalin.
Horváth László: Szemelvények Fertőszentmiklós, Kapuvár és Röjtökmuzsaj helytörténetéből 2010.
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (MNL GyMSM SL), XV. 46. 292.
sorszám.
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gyakorlatban sajátította el a szükséges paleográfiai ismereteket. Heti rendszerességgel járt
le a Soproni Levéltárba, illetve a Magyar Országos Levéltárban is felkutatta a szűkebb
pátriájára vonatkozó, őt érdeklő, többnyire 16–18. századi forrásokat. Első közleménye
1999-ben jelent meg a Soproni Szemlében, amit a folyóiratban 2018-ig további 11 követett. Emellett a Hidrológiai Közlönyben és az Arrabonában is publikált. A megismert forrásbázisra támaszkodva egyre komplexebb tematikában jelentek meg közleményei. Utolsó cikke a vármegye 17–18. századi hadiadó kötelezettségéről és a beszállásolt katonaság
ellátásáról évtizedes kutatáson alapult. A kérdés bonyolultsága és összetettsége nehéz feladat elé állította, mégis hetente felült a Sopronba tartó vonatra, újabb és újabb forrásokat
keresve. Meg nem jelent kéziratait a 2000-es évek végén kötetbe rendezte, aminek egy
példányát az írásokat tartalmazó CD-vel együtt 2010 őszén a Soproni Levéltár kéziratgyűjteményének ajánlotta fel, amit a levéltár 292-es sorszámmal vett nyilvántartásba.
Személyében a levéltár munkatársai és a Soproni Szemle szerkesztői elhivatott, fegyelmezett, a kutatás és a publikálás szabályait magas szinten elsajátító kutatót ismerhettek
meg, aki a hely- és a megyetörténet területén is jelentős eredményeket tudott felmutatni.
Nagyra becsültük elszántságát és alaposságát, ahogy nyugdíjasként, nem szakmabeliként
céltudatos és kitartó munkával beledolgozta magát a levéltári kutatásba és a publikálásba.
Sikerrel, ahogy a Soproni Szemlében megjelent cikkei is mutatják. Higgadt, művelt személyisége hiányozni fog!
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Iskolaház csereszerződés. (1767) 12 p.
Tudós Hanzli, a természetgyógyász. (1732) 2 p.
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