
SZOLNOK MEGYE RÉGI PECSÉTÉIRŐL

i.

A pecsétek igen értékes forrásanyagot jelentenek a társadalom- és történet-
tudomány számára, és elsősorban a feudalizmus korának megismerésénél fontosak.
Ilyenformán a helytörténeti kutatók sem mellőzhetik vizsgálatukat. A szolnoki állami
levéltár gazdag anyagának felhasználásával az alábbiakban áttekintést nyújtunk
Szolnok megye pecsétéiről. Célunk kettős: egyrészt rá akarjuk irányítani a figyel-
met erre a forrásanyagra, másrészt segítséget kívánunk adni azoknak, akik megyénk
vagy annak egy része történetével foglalkoznak.

A pecsétnek első pillanatra szembetűnő jellegzetessége anyaga és alakja.
Míg ma a gumibélyegzővel a megpecsételendő tárgyra felvitt egészen csekély festék
képezi a pecsét anyagát, addig a középkorban egy-egy pecséthez néha fél kg viaszt
is felhasználtak. Átmérőjük a 10—14 cm-t is elérte, de egészen kis pecsétek is vol-
tak, amelyeket pecsétnyomó gyűrűvel készítettek. Gyakran használtak viaszon kívül
különböző fémeket, pl. aranyat, ezüstöt, ólmot, stb. Ezeket a fémpecséteket bullának
nevezték. Pl. a II. Endre király által 1222-ben a királyi serviensek részére kiadott
oklevelet a rajta lévő aranypecsétről nevezték el aranybullának. A pecsétet sok-
szor bőr-, pergamen-, selyem-, esetleg kenderfonallal vagy szalaggal függesztették
hozzá az oklevélhez. Alakja lehetett lapos, henger vagy félgömb.

A pecsét másik szembetűnő érdekessége a rajta látható ábrázolás, amely
általában két részből áll: a pecsétképből és az írásból, amelyek azonban külön-külön
is előfordulhatnak. A pecsétkép lehet portré vagy valamilyen jelvény, címer, de lehet
város vagy épület képe, esetleg valamilyen jelenet. Ezek a képek igen sokszor szinte
művészi kivitelben készültek.

A pecséthasználat gyökerei az emberi kultúra bölcsőjéig nyúlnak vissza.
Először a személyiség és egyéni méltóság szimbólumaként, iratok és egyéb tárgyak
záróeszközeként alkalmazták. A görögök már az írás hitelesítésére használták. Álta-
lános alkalmazása azonban csak a középkorban terjedt el. A középkorban az egy-
szerű ember nem adott hitelt az írásoknak, mert nem ismerte. A pecsétnek hitt, mert
az küldőjének képét, illetőleg címerét ábrázolta. Hivatalos ügyben, pl. bírói eljárás-
nál, hivatalos személynek ismerték el azt, aki urának, küldőjének pecsétjét fel-
mutatta. Ez a szokás a jászkunoknál különösen, de az ország más területén is ismert
volt. („Billogosok.")1

A pecsétnek írást hitelesítő használata mindmáig megmaradt. A középkori
pecsét és a' mai között azonban óriási különbség van. A pecsét ugyanis híven őrzi
mindig a kor és a pecséthasználó jellegzetességeit. Ezért vannak a pecsétnek archeo-
lógiái, művészeti, ikonográfiái, heraldikai, társadalom- és kultúrtörténeti stb. vonat-
kozásai.

E vonatkozások közül csak néhányat ragadunk ki. Értékes forrásanyag a
pecsét az ikonográfia számára. Királyaink képmásukat vagy címerüket metszették
pecsétnyomójukra, úgyhogy több régi magyar király képmását ilyen módon ismer-
jük.-' A címeres pecsétek a heraldika számára szolgáltatnak adatokat. Mivel a pecsét-
nyomókat művészetben jártas emberek metszették, egy-egy kor művészi stílusának
megismeréséhez a művészettörténet számára is gazdag anyagot nyújtanak. Annál
is inkább, mert nagyon sok pecsét templomot, várrészletet, vagy szentek képeit,
lovas és egyéb alakokat ábrázol korabeli stílusban. A nyelvészet is meríthet a pecsé-
tek felirataiból. Jónéhány magyar nyelvű pecsétet ismerünk már a mohácsi vész
előtti időkből. Ezek feliratán főleg a diftongusok (kettőshangzók) fejlődését vizsgál-
hatjuk.^ Az oklevéltan számára azért fontos a pecsétek vizsgálata, mert az oklevelek
hitelességének megállapításához nyújt segítséget. Nagyon sok hamis oklevél van for-
galomban. Ezek részint abban a korban készültek, melyre tartalmuk vonatkozik,
részint később, utánozva a korabeli stílust és írásmódot. Ezért az oklevél hamis voltát
nagyon nehéz megállapítani, de pecsét döntő bizonyítékot szolgáltathat, mert a pecsé-
tet — különösen a középkorban — az akkori fejletlen technika miatt szinte lehetet-
len volt hamisítani, bár erre is volt példa.4
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n.
Szolnok megye vagy ahogyan régebben nevezték,

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1876-ban alakult a Jász-
kun Kerületekből és Külső-Szolnok vármegyéből, amely
a török hódoltság idejétől kezdve 1876-ig Hevessel alko-
tott közös vármegyét.

Pecsétjét megalakulásakor kapta. Benne címer lát-
ható, s az három részre oszlik oly módon, hogy az alsó
részén három hullámzó vonal van, amely a Tisza, Körös
és Zagyva folyókat jelképezi. Ez a Jászkun Kerületek
címerében is megvolt. A vonalak fölött Külső-Szolnok vár-
megye címere látható a gólyával. Baloldalt a nagykunok
címerét helyezték el, amely kettősfarkú ágaskodó oroszlánt

ábrázol, feje felett hold és hatszögű csillag látható. A hármas vonal alatt a jászok
címere van: száguldó lovas, balkezében pajzsot, jobbkezében kürtöt tartva. A címer-
pajzs fölött ötágú korona, amely a megye nemesi mivoltát jelképezi.

A Jászkun Kerületek a megyéktől sokban elütő törvényekkel és önkormány-
zati rendszerrel rendelkeztek. Lakosainak, a szabad jászkunoknak az ország neme-
seihez hasonló szabadságjogaik voltak. 1702-ben azonban I. Lipót király eladta őket
a német lovagrendnek 500 000 Rhénes forintért, s csak 1745-ben tudják sajátmagukat
megváltani. Ezt a jogügyletet redemptiónak nevezték. Mária Terézia akkor megerő-
síti szabadságjogaikat, és pecsétet adományoz nekik. Ez a pecsét a régi Jászság, Nagy-
és Kiskunság címereiből állott. (A Kiskunság címere, amely álló s jobbkezében kar-
dot tartó vitézt ábrázol, Szolnok megye címerébe nem került bele, mivel 1876-ban
területét Pest megyéhoz csatolták.)

Érdemes szólanunk a Jászkun Kerületek pecséthasználatáról. A Jászkun
Kerületek 1746-ban a királynőtől pecsétet kaptak, amely nyilvánvalóan önállóságu-
kat jelképezte. A bécsi udvar azonban nem akarja őket elismerni önálló törvény-
hatóságként, így adódik az az eset. hogy kaptak pecsétet, de nem használhatják,
illetve csak díszpecsétként használják. Idegen törvényhatóságokkal vagy felsőbb ha-
tóságokkal a nádor pecsétje alatt kell levelezniük. E sérelem miatt a jászkunok gyak-
ran panaszkodnak.

1835-ben sikerült csak kiharcolniok a királytól, „hogy ezentúl dicső Mária
Teréziától nyert és más hivatalos kiadásokban használt -pecsétjeik és tulajdon neveik
aláírásával az ország kormányszékeivel és törvényhatóságaival levelezhessenek, oly
módon, hogy a kerületek neve a főkapitányok által írattason alá és pecsétjek továbbá
is annak kezeinél tartasson."^

A fentiekből kitűnik, hogy a kerületek pecsétjét a főkapitány őrizte és hasz-
nálhatta. A régi szokás az volt, hogy csak a főkapitány pecsételhette le az iratokat;
ezt bizonyítja az 1891-i közgyűlési jegyzőkönyv is. „Mivel azonban a Districtusok
pecsétje Tttes. Főkapitány úrnak ládájában volna bezárva, addig várni szükséges,
míg maga haza nem jővén"'.e Ez a szokás meg is felelt addig, míg a Jászkun Kerü-
leteknek nagy ezüst pecsétje volt, melyet csak igen ritkán használtak. 1835-ben azon-
ban acélba metszették a pecsétet és a gyakori használat miatt már helyettes őrzőt is
kijelöltek: „azon új pecsét a nádori alkapitány úrnak ezen gyülekezet színe előtt oly
felszólítással által adatott, hogy Jászberényben nem létekor a pecsétet a kerületi
kapitány Makó Lőrintz Urnák által adni ne terheltetne."7

Az új pecsétet nem sokáig használták, mert a reformkorszak nemzeti felbuz-
dulása a jászkunokat sem hagyta érintetlenül. Magyar köriratú pecsétet akartak a
latin helyett. Ennek érdekében kérelemmel fordultak a királyhoz és különböző aján-
dékok és illetékek lerovása után kérésük teljesítést nyert. „A kir. Udvari Cancellária
hirül teszi, hogy Ö Cs. Kir. Apostoli felsége a kerületeknek alázatos felírások követ-
kezésében kegyelmesen megengedni méUóztatott, hogy a Deák körírású pecsétjek
ezen magyar körirással: Jász és két kun kerületek pecsétje 1838. láttasson el, egy-
szersmind oda utasítja a kerületeket, hogy az e tárgyban a levél átvétele végett a Fő
Méltóságú M. Kir. Udvari Canc. kiadói hivatalát keressék meg."&

— 16 —



Az abszolutizmus korában a kerületek pecsétjének használatát mellőzték, és
inkább a főkapitány pecsétjét használták, melynek felirata német és magyar nyelvű
volt. A kerületek címerének helyét pedig az osztrák sas foglalta el.

A kerületek önkormányzatának 1861-ben való visszaállítása után 1876-ig a
régi pecsét használtatott. Ezenkívül alkalmaztak még egy „Jászkun Kerületek közön-
sége" felírással ellátott kisebb pecsétet is.

Já?z kerület. Azt, hogy 1746 előtti időkben a jász kerület vagy az azt meg-
előző jász-szék milyen címerű pecsétet használt, még eddig nem sikerült megállapí-
tani. Gyárfás, aki eddig a legelmélyedtebben foglalkozott a jászkunok történetével,
feltételezi, hogy a címer Lehel-kürtös volt.

A jász kerület, illetve korábban jász-szék székhelye már a régi idők óta
Jászberény volt. A XVII. sz.-ban mindenegyes kerület élén külön kapitány állott.
A jász kapitány őrizte a jász kerület pecsétnyomóját, és használta közigazgatási,
bírói eljárásoknál egyaránt, tekintettel arra, hogy a saját kerületében illetékes má-
sodfokú és bizonyos ügyekben elsőfokú bírói hatóság is volt.

A jász helységek közül Jászberénynek van a legrégibb pecsétje, amely min-
tául szolgált a többiek számára. Gyárfás írja le ezt a pecsétet, amelynek alakja kerek
és benne egy elvágott tetejű címerpajzs látható. A címerpajzsban a „ . . . jobb kar
keresztet tart, melynek felső vége s oldalszárnyai egy-egy gömbben végződnek; a ke-
reszt balfelőli aljára egy kissé görbült kürt van kerek fülénél fogva felakasztva. A
pecsét körirata: Sigillum Civitatis Jasbrinii (évszám nélkül)".9

A kürt motívum régibb eredetű lehet. Legrégibb nyoma a jászberényi ref.
egyház ma is meglévő pecsétjén van. Ennek címeré-
ben kürtöt tartó vitézi kar ,s a pecséten az 1642-es évszám
látható. Ez a kürt majdnem minden jász helység pecsét-
jében megtalálható, így Jászberényen kívül Jászapáti,
Jászárokszállás, Jászkisér, Jászfelsőszentgyörgy, Jásztelek,
Jászjákóhalma, Jászdózsa régi pecsétéiben is. Nyilvánvaló,
hogy ez a Jászberényben őrzött Lehel-kürttel magyaráz-
ható. Csak azon helységek pecsétéiben nem található meg
— pl. Jászszentandráséban —, amelynek pecsétje késői, és
maga a falu sem jász eredetű. Olyan eset is fennállhat,
hogy az illető helység pecsétjének ábrájába semmiképp
sem illene bele. (Pl. Jászalsószentgyörgy pecsétje Szent
György vitézt ábrázolja, amint legyőzi a sárkányt.)

A másik igen gyakran visszatérő motívum a kereszt. (Pl. Jászberény, Jász-
árokszállás, "Jászfényszaru, Jászfelsőszentgyörgy.) A jászok a kunoknál sokkal hama-

rabb tértek át a keresztény vallásra, királyaink s főleg a
Habsburgrkirályok nagy gondot fordítottak arra, hogy a
katolikus vallás gyakorlását minél jobban elmélyítsék, és
ezáltal is minél hűségesebb alattvalókká" tegyék őket. Ezen
vallásos hatás eredménye, hogy a kereszt belekerült több
jász helység címerébe. . . . .

Majdnem minden község pecsétjében megtalálható a-
. vitézi kar, vagy a kard, amely a vitézség jelvénye. így Jász-
berény, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászkisér, Jászladáhy, Jász-
telek, Jászjákóhalma, Jászdózsa pecsétéiben. A vitézi kar vagy

kard motívuma abban az időben került a legtöbb jász helység pecsétjébe, amikor
nemesi előjogaikat a Jászkun Kerületek elzálogosítása miatt nem ismerik el. A jászok
ezzel is ki akarják mutatni, hogy fegyverrel szerezték nemesi
kiváltságaikat. Ebben az időben címereikre, pecsétjeikre na-
gyobb gondot fordítanak. Igazoltatják helységeik nemesi rang-
ját, pecsétjeikben címerük a nemesi címerekhez és pecsétek-
hez hasonlóan címerpajzsba kerül. A címerpajzs köré cirádát
és a pajzs fölé nemesi ötágú koronát helyeznek. Egyetlen jász
község pecsétjében nem találunk nemesi vonatkozást, és ez
Jászszentandrás. Ez a helység nemesi rangját nem igazoltat-
hatta, mert a török világ r.-lőtt az egri káptalan pusztája volt.
1720-ban Jászárokszállás birtokába kerül, és annak lakói száll-
jak rneg. Jóval a redernptió után, 1886-ban alakult önálló köz-
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seggé. Pecsétjében, a jobbágy községekhez hasonlóan, gazdasági szerszámok (cso-
roszlya, ekevas, és ezenkívül egy búzakalász) találhatók.

Az eddigi felsorolásból a jász helységek pecsétéi sablonosnak, egyformának
tűnnek, mert közös jellemvonásokat, közös motívumokat emeltünk ki. Természete-
sen minden helység pecsétje egyedi, és magán hordozza a helység helytörténeti, köz-
jogi, néprajzi és egyéb vonatkozásait. Igen érdekes feladata lesz pl. annak a kutató-
nak, aki Jászdózsa történetével és ennek révén pecsétjével foglalkozik. 1699-ből szár-
mazó pecsétjének egészen különleges rajza van. Ebben a pecsétben nincs még címer-
pajzs, és a felső részén jobbkézben kürtöt, balkézben csomagot vagy vödröt tartó

-emberalak látható. Az emberalak megjelenése és ruházata nagyon érdekes: hegyes
hosszú szakállt hord, szűk nadrágot, övvel átkötött félkabátot és magas tetejű kala-
pot visel. Mögötte egy kisebb futó alak, jobbkezében ostort, balkezében csomagot
vagy vödröt tartva. Ruhája hasonló az előbbi emberéhez. A pecsét alsó részében
faeke látható, az ekevas, csoroszlya és eketaliga részletesen kirajzolt formáival. Fel-
irat: „Sigilum Jasigum De Dósa 1699". Hogy milyen történetet örökít meg ez a
pecsét, az még felderítésre vár, de kitűnő anyag a néprajzkutatók számára, kik a
ruházatra és az ekére vonatkozóan fontos adatokat meríthetnek ebből a pecsétből.
Mint érdekességet megemlítjük, hogy a későbbi jászdózsai pecsétképek már más
rajzúak. A címerpajzsbai* két fenyőfa között görbe kardot tartó jobbkéz, alatta Lehel-
kürt, fölötte ötágú csillag, a címerpajzs fölött pedig korona látható.

A csillag és a félhold általános motívum a jász helységek pecsétjében, és a
török korra emlékeztet.

Nagykun kerület. A nagykunok pecsétjében álló, kettősfarkú, koronázott
oroszlán látható a csillaggal és félholddal. A kunok ősi címeréből való ez a motí-
vum. Állítólag már a Don vidékén is ezt használták. A magyar királyok 1248-tól
kezdve saját címerükbe is felvették a kun címert.10 II. Mátyás király megkoronáz-
tatása alkalmából Pozsonyban emlékpénzeket veretett, melyen a kun címer a
magyar királyok által használt többi címer között világosan látható. A nagykunok
ragaszkodtak ősi jelvényükhöz, és pecsétjükbe változatlanul mindvégig belefoglalták.

Míg a jász kerületnél a Lehel-kürt mutatja legjobban az összetartozandósá-
got, addig a nagykunoknál az ágaskodó oroszlán.

Két nagykun helység pecsétjénél nem lehet csak kimutatni. Az egyik Kun-
szentmárton, a másik Kunhegyes. A régi Kunszentmárton község ugyanis a török
hódoltság alatt elpusztult, és lakatlan területté vált. 1718-ban kezdik a jászapátiak
és jászalsószentgyörgyiek betelepíteni. Kunszentmárton újabbkori lakói tehát jászok."
Kunhegyes község esetében pedig az a magyarázata, hogy átvette Kolbászszék címerét.
Kolbászszék a nagykunok egyik legrégibb települése és egyben a Nagykunság egy-
kori székhelye is volt'2 1683-ban elpusztult, és lakói Kunhegyesen telepedtek meg.
Kolbászszék címere hátulsó lábain ágaskodó, hátrahajló szarvú s balfelé néző kecske-
bakot ábrázolt. 13 Valószínűleg ősi nemzetségi jelvényből származott, és ezen hagyo-
mány iránti tiszteletből a kunhegyesiek a címerpajzsuk fölé más kun helységek
oroszlánja helyett az álló kecskebakot helyezték.

A jász helységekhez hasonlóan a kun helységek is az ötágú koronát metszet-
ték pecsétjeikbe. Karcag város pecsétjéből hiányzik ez a korona, melyre magyará-
zatot Karcag város és a Habsburg-királyok közötti rossz viszonyban kell keresnünk.

Míg a jász helységek pecsétéin leginkább vallási és vitézi jelvényeket látha-
tunk, addig a nagykun helységek pecsétéi rendszerint helyi adottságokból indulnak
ki. Pl. Karcag város pecsétjén bárány látható a város hajdan híres juhtenyészté-
sének jelképeként. Kisújszállás véros pecsétjében búzakalászt tartó jobbkar látható
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a fejlett gabona-termesztés szimbólumaként. Túrkeve heraldikailag jól megszerkesz-
tett, négyeit beosztású címerpajzsában két pólyában a Túr folyó, kettőben pedig az
oroszlán látható.

Kunmadaras határa lapos és mocsaras terület volt gazdag madárvilággal.
Ennek emlékére 1811-es évszámmal megjelölt pecsétjében két, majd később egy
madár szerepel.

Egyedül Kunszentmárton pecsétjében szerepel vallásos tárgyú jelenet: Szent
Márton kettévágja köpenyét, hogy felét a koldusnak adja. Kunszentmárton jász lako-
sainak nagy többsége ugyanis katolikus vallású.

Külső-Szolnok megye. A volt Külső-Szolnok megye helységeinek pecsétéinél
a legnagyobb változatosságot tapasztalhatjuk. Itt a községek összetartozását semmi-
vel sem bizonyíthatjuk, összefüggéseket azonban már találhatunk.

Külső-Szolnok megye területe nagyobbrészt földesúri birtok volt, így a leg-
több község is földesúr joghatósága alá tartozott. Vannak azonban olyan községek is,
amelyek nemesi joggal rendelkeztek, legalábbis pecséteikből arra következtethetünk.
Ilyen pl. Szolnok város, Dévaványa, Tiszainoka, Csépa és Fegyvernek. A két utóbbi
község nemességét valószínűleg vitézi szolgálataiért kapta, mert pecsétjében a kardot
tartó vitézi kar látható. Ezekből a pecsétekből a nemesi mivoltot szimbolizáló ötágú
korona természetesen nem hiányzik. Milyen nemesi előjogai lehettek ezeknek a
helységeknek? Szolnok város és Csépa község esetében kimutatók ezek az előjogok:
vám-, italmérési, vásár-, mészárszéktartási és egyházi kegyúri jog.1* Ezeknek az elő-
jogoknak gyakorlása természetesen a környék földesurának akaratától is függött,
aki, ha akarta és tehette, rövidebb-hosszabb időre megfosztotta a várost vagy köz-
séget ezektől a privilégiumoktól. Több olyan község is van, ahol a földesúri függősé-
get a pecséteken keresztül is ki lehet mutatni (pl. Törökszentmiklós, Besenyszög,
Nagykörű, Rákóczifalva).

Törökszentmiklós az Almásy-nemzetség birtoka volt. Az ő címerükből való
a pecséten látható galamb. Egyébként Almásy János neve a pecsét köriratában is
olvasható. Besenyszög és Nagykörű egy időben az egri püspökség földesúri hatalma
alatt állott. Mindkettő pecsétje egyházi vonatkozású, ugyanis mindkettőben zászlót
tartó húsvéti bárány látható. Rákóczifalva II. Rákóczi Ferenc birtoka volt. 1883-ban
alakult önálló községgé, és II. Rákóczi Ferenc iránti kegyeletből kapta a Rákóczifalva
nevet. Pecsétjében lovas kuruc vitéz látható. Fegyvernek községgel kapcsolatban
érdemes megjegyezni, hogy valamikor város volt. Erre semmi hiteles adat nem
maradt fenn, csak egy pecsét, melynek körirata: „Fegyvernek városa pec. 1514."'5

Sok község, tekintettel arra, hogy jobbágyközség volt, leginkább mezőgazda-
sági eszközöket és növényeket foglalt pecsétjébe. így pl. Tiszavárkony, Tiszapüspöki,
Tiszaroff, Tiszaföldvár, Tiszabő, Cibakháza, Kőtelek helységek pecsétéiben az eke-
vas, csoroszlya és búzakalász látható. A Tisza melletti községek nagy részében az efce-
vason kívül, amely a földművelést jelképezi, egy másik főfoglalkozásnak, a halászat-
nak a jelvényét is láthatjuk a pecsétekben: hal látható pl. Tiszasüly, Tiszaabád, Tisza-
derzs, Tiszabura, Tiszaug, Nagyrév községek pecsétéiben.

Mezőtúr pecsétjének vizsgálatakor igen érdekes esetre bukkanunk. A száj-
hagyomány ugyanis azt állítja, hogy Nagy Lajos király járt Mezőtúron. Ezt igazolja
az általa Túron 1371. évi április 28-án keltezett és kiadott oklevele is.'6 A mezőtúriak
büszkék erre, és hálás emlékezetül pecsétjükbe stilizált Anjou-liliomot metszettek.
Egyébként a városnak a szolnoki állami levéltárban őrzött legrégibb pecsétnyomója
1617-ben készült.

Végül el kell mondanunk, hogy egyes pecsétnyomók szinte remekművek;
ilyen pl. a Jászkun Kerületek ezüst, vagy Jászalsószentgyörgynek az 1700-as évek
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elején használatos pecsétnyomója. Ezeket a pecséteket valószínűleg Pesten művészi
ízlésű és tehetségű mesterek készítették. Vannak azonban adatok arra is, hogy „hiva-
talos pecsétnyomókat a csavargó cigányok metszeni és árulás kedvéért hordozni
szoktak."17

A íent elmondottak — mint bevezetőül is hangsúlyoztuk — csupán áttekin-
tést adnak erről a kérdésről. Ahhoz, hogy a pecsétekben rejlő sok értékes adatot fel
lehessen használni, elmélyült, alapos, minden szempontra kiterjedő munkára van
szükség. A fáradság azonban meghozza gyümölcsét: olyan részletekre világít rá,
olyan tényeket fed fel, olyan gondolatokat ébreszt, melyek nagyban elősegíthetik a
helytörténeti kutatók eredményes működését.
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