
Úrnak, a melytül füzet árendát a Mgos uraság Dörgitsei Kasszájába Száz nyolcvan forintokat, a mellett 
meghagyatik, az hogy az Erdőbe se maga, se pedig emberei semmi némű kárt ne tegyenek." 

A szömörce aratása júniustól augusztusig tartó erdei munka volt, amin legényeivel együtt részt vett a 
tobakmester is, de legtöbbször fogadott napszámosokkal és fuvarosokkal dolgoztak, hogy minél gyor-
sabban végezzenek. Hogy a szömörcearatásban maguk a mesterek is részt vettek, bizonyítja a székes-
fehérvári tobakcéh 1791-ben készült korsója, amely szömörcét arató tobakot ábrázol. Szömörcét arató, 
cserzőkádban álló tobaklegény látható a fehérvári tobakok legény céhének 1805-ben készült korsóján is 
(lásd az első borítón). 

A Vargacsatornapart a városrész egykori cerzővargáirak, a Csapó utca az itt lakó csapóknak az emlékét 
őrzi. A csapók, más néven kallósok vagy ványolók a gyapjú alapanyagú posztó készítésének a mesterei vol-
tak. Posztóból nemcsak ruhadarabok (szűr, dolmány, nadrág), hanem pokrócok is készültek. 
Fényes Elek 1847-ben megjelent statisztikájában azt írja, hogy a fehérvári posztósok és pokrócosok 
száma a kilencvenet is meghaladja, s egy Csida nevű kereskedőnek posztógyára is van. A gyapjú tisztí-
tása, fonása és szövése után a kallózás vagy ványolás következett. A Gajára épített kallómalom vízi 
energiájával verték, tömörítették a megszőtt gyapjút, a kallózás közben folytonosan ömlő tiszta víz 
fehérre mosta a szennyes posztót. A kallómalom épületeit még az 1925-ben készült térkép is feltünteti. 
Csapó utca nemcsak Fehérváron van, így hívják Debrecen egyik patinás utcáját is. 

A Rác utca népnévből képzett utcaneve gyakori névadási forma a közép- és az újkorban is. A közép-
kori Fehérváron Olasz utcáról tudunk, ahol a városban letelepített „latinok" laktak. Ugyanígy a szom-
szédos Csórón Magyar és Német, Móron Magyar és Tót, Sárszentmiklóson Német, Dunapentelén Ma-
gyar, Tót és Rác utcát ismerünk. Utóbbiak a 18. századi telepítések során keletkeztek. Székesfehérvár-
Palotaváros északi részét képező Rácváros fő utcája a Rác utca volt, amelyben a 16. század második 
fele óta összpontosult mindaz, ami a szerb (rác) nemzetiség itteni történetéhez kapcsolható: a rác 
templom, a szerb iskola, a paplak, a szerb földművesek házai, az iparosok műhelyei, a kereskedők bolt-
jai. 

Az utcanevek vizsgálata a városrész középkori helytörténete szempontjából is tanulságokkal szolgál. 
Feltűnő, hogy a 18. században még mindhárom fehérvári városrészben találkozunk öreg utcával. A Bel-
város főutcája, a korábbi Nádor, ma Március 15. utca amit a népnyelv a mai napig csak Fő utcaként 
emleget, a 18. században, a II. József kori várostérképen még Öreg utcaként szerepelt. A Felsőváros 
központjában a felsővárosi plébániatemplom mögött a Mórról és Zámolyról jövő utak találkozásánál 
volt a felsővárosi öreg utca. Ezen a néven szerepel még Máder Jenő 1909-ben rajzolt várostérképén is. 
A széles utcát azóta beépítették, de ma is három kis köz köti össze itt a Móri utat az Úttörő utcá-
val. Palotavárosban még a 18. század végén is öreg utcának nevezték a mai Selyem utcát, így tüntetik 
fel a II. József kori térképen. Tudjuk, hogy falvainkban, városainkban öreg utca névvel a település 
legősibb, központi, főutcáját illetik. A Fehérvár melletti Zámolyon ma is öreg utcának hívják a fő-
utcát, szemben a később nyitott Új utcával. Ily módon Palotaváros régi főutcájának is az egykori öreg 
utcát, a városrész középső utcáját, a Selyem utcát kell tartanunk. Az utcanevek vizsgálata nyomán szü-
letett feltevésünket megerősítik a középkori régészet eredményei is. Siklósi Gyula, a Palotaváros terüle-
tén ásatásokat végző régész elmondta, hogy a Selyem utcában húzott kutatóárkok mindenütt középkori 
lakóházak falait hozták napvilágra. 

Lukács László 

Borsod vármegye 
legrégibb pecsétnyomója 

1981. szeptember 21-én reggel kellemetlen meglepetés várta a Borsod megyei Levéltár munkába érkező 
dolgozóit. A központi fűtés szerelése közben a levéltár egyik raktárát elöntötte a víz, mégpedig olyan 
szerencsétlenül, hogy eláztatott néhány iratanyagot is. A helyzetet csak súlyosbította, hogy a pusztulásra 
ítélt iratanyag eszmei értéke igen nagy, Borsod vármegye reformkori közgyűléseinek és közigazgatásának 
alapiratai. Előkerültek hát az otthonról hozott vasalók és tizenkét asztalnál vasalták, szárították két napon 
át az értékes iratokat. A munka sürgetett, az évtizedeken át összehajtogatott, összenyomódott iratokat a 
természetes száradás megindulása után az a veszély fenyegette, hogy a papír anyagában levő enyv miatt 
összeragadnak, s ezzel menthetetlenül elpusztulnak. Tudta ezt a levéltár valamennyi dolgozója, a mentés 
sikerült, egyetlen irat sem sérült meg úgy, hogy olvashatatlanná váljon. 

A fizikailag és idegileg egyaránt fárasztó munkának a végeredményen túl is megvoltak a maga apró 
sikerei. A „vasalónők" közül többen ekkor vettek először kezükbe múlt századi iratokat, természetes, 
hogy a sürgős munka ellenére érdeklődéssel olvasták tartalmukat. Ez az érdeklődés hasznosnak bizonyult, 
hiszen a levéltár 6000 folyóméter terjedelmű iratanyagában a leggondosabb rendezések ellenére is 
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maiadtak még feltáratlan kincsek. így emelték ki a veszélyeaetett iratok közül Palóczy László 
gyöngybetűkkel tisztázott országgyűlési követjelentéseit, amelynek tudományos feldolgozása s így 
közkinccsé tétele remélhetőleg az évforduló kapcsán sikerül. 

Az igazi nagy szenzációt egy 1 2 x 1 7 cm-es, a kor szokásainak megfelelően ívpapírból hajtogatott, hat 
pecséttel lezárt boríték jelentette. A borítékon az alábbi szöveg olvasható: 

„Az 1835-ik évnek Böjtmás hava 13-ikán tartott közgyűlés 913. sz. a. határozata szerint Tekintetes 
Nemes Borsod Vármegyének 196 esztendei használat alatt meg rongáltatott hiteles petsétje - az e végett 
ki küldetett s a túlsó oldalon megnevezett Tagjai által be petsételtetvén - a Levéltárban bé tétetett." 

A hátoldalon a zárópecsétek kicsi - másfél centis - úgynevezett gyűrűspecsétek, benne családi 
címerképek. A címerek megfejtése nem okozott különösebb nehézséget, a használók saját kezű aláírása 
hitelesítette valamennyit. Az aláírók megyei tisztviselők: Balogh Ábrahám tiszti főügyvéd (főügyész), 
Négyesi Szepessy László főszolgabíró, Bizáki Puky István táblabíró, Szathmáry Király József első alispán, 
Kiscsoltói Ragályi Zsigmond táblabíró, Okolicsnai Okolicsányi János főjegyző. A pecsétek közül 
Szathmáry Király József alispáné fekete, a többi öt vörös viaszba nyomott. 

A borítékban kör alakú ezüstszelence volt, rajta kék-fehér selyemzsinór. A szelencéből Borsod megye 
1639-es évszámmal ellátott ezüst pecsétnyomója került elő. A pecsételőről letörött a vésettel díszített 
fogantyú, törés közben — ahogy az első látásra nyilvánvaló volt - megsérült a pecsételőfelület is. A sérülés 
ellenére a felületen jól látszik a vármegye címere, az ágaskodó oroszlán jobb lábában koronát, bal lábában 
az igazság mérlegét tartja. A címerpajzs felett kiterjesztett szárnyú angyal van. (A címer képét lásd a belső 
borítón). 

Feltűnő volt, hogy a pecsétnyomó felületét négy helyen bereszelték, a reszelésnyomok frissebbek, 
ragyogóbbak, mint maga a pecsétnyomó. 

A boríték felirata nem adott elegendő magyarázatot arra, hogy milyen körülmények között került a 
levéltárba a vármegyei önkormányzat legfontosabb kelléke. A szakmai kíváncsiságot a közgyűlési jegyző-
könyvek áttanulmányozása után sikerült kielégíteni. 

A pecsétnyomó-elzárásnak története 1833. november - ahogy akkor írták Szent András hava 18-ig 
nyúlik vissza. A vármegye első tisztviselője, akinek a gondjaira volt bízva a hiteles pecsételő őrzése, ezen a 
napon bemutatta a közgyűlés tagjainak a használhatatlanná vált lenyomót. A vármegye urainak 
határozatában benne foglaltatik a szemrevételezés eredménye: 
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A feladattal megbízott alispán jól végezte a munkáját, a pecsét hatálytalanítás szembetűnő, az értékes 
címervéset pedig ma is világosan felismerhető. 

Miután a pecsételő így elvesztette használati értékét, a közgyűlés elrendelte a levéltárba helyezését. 146 
évig pihent háborítatlanul a levéltárban az értékes boríték, hogy egy véletlen folytán előkerüljön, és új 
színfolttal gazdagítsa helytörténeti emlékeink sorát. 

Seresnédr. Szegő fi Anna 

Adalékok Szőllős 
(Vértesszőlős) történetéhez 
Kivonat a r. kat. plébánia 
História domusából 

A Tatabánya és Tata között fekvő község neve több mint 700 esztendőn át Szőllős volt. Nevét 
1909-ben belügyminiszteri rendelettel Vértesszőlősie változtatták, bár területe a Gerecse hegység 
oldalában, a Vértes nyúlványaitól tisztes távolban húzódik. 

1541-ben, a török uralom idején, még négy portából álló község volt, de az ezt követő összeírásokban 
már a kihalt falvak listáján szerepelt. 1720-ban az Esterházyak tették újra megült hellyé. 

A XVIII. szd. végén egy Jankovits Nep. János nevű jegyzője megkísérelte a község történetét megírni. 
Feljegyzéseinek töredékei a r. kat. plébánia História domusában maradtak fenn, ezeket dr. Rédly t lemér 
plébános úr engedélyével kimásoltam és az alábbiakban közlöm:' 

„Ezen Szőllősi Helységnek eredetéről, Régiségéről, Nevéről és egész Környülálló dolgairól. 1800. 
Úgy hallottuk a Régi öregjeinktől, hogy 300 Esztendeig Puszta volt, Győri Hintli, v. Jeszenyák Birták, 

és néha Tataiak is, amint az idő magával hozta. Hogy pedig Szőllősnek kezdet neveztetni, ez az oka: Mivel, 
valaholy tsak az Erdőségben tiszta hely találtatott, az mind Szó'llő vesszővel béplántáltatott. És pod 
Bukorvu dolinn, vagyis a feljáró Bükönyös alatt, hogy még a Pozsonyiaknak is itteni Szülleik lett volna. 
És mostis a Szüllü árkok, sorok látzatnak, Ide sokai de szélesebben, mintsem a mostani ültetések. E jelen-
való időben azonhelyen nagy Tölgy és Cserfák látzatnak. Ezen Szülükrül Szőllős vette nevét. 

Legelső lakos volt itt Szabados Papista, Gunyhóban lakott ott , ahol most Szabó Pál. A többi mind 
Erdőség volt. Ez ezen Erdőség közt legelőször is még távulrul ki látzott Régi Templom fölső fala (az alsó 
le volt dűlve). Amely felálló fal tetein, mint egy kánná vastagságú Nyárfa elég nagy ágával ki volt nyőlve. 
Annak utána Szabados után, több lakosok ideérkeztek, Pétervárrul Bánhidi Istók, Csordás Jos, Varga 
Istvány, Kálvinisták. Ezek innend elmenvén utánuk jött ismét Pápisták külömbféle Helyekrül. És ismét 
Hirtelen a Helység meg szaporodott, és többen öszve jővén a másik falut is fel építették, mind az erdőn 
hajdant ki égettetett, ott hagyot mészéi, melyről jól emlékeznek, minthogy Hordókban hordtákották. 
Ezen, Egy Egész, a másik pedig le düt falukbul fel épült Templomnak: amint Szévárvány módra volt a 
Sanctuarium építve, E volt az Inscriptioja: EX MIserentIS del Gratia IncoLa SzőLLÖSIensIs SIBI el 
Posterls praeparavlt. Mely Rommai Calculusbul, el düntése elüt, Istenben el nyugodot Tiszt: Bánhidi 
Plébános Ur, Griglovits Jakab, és Tiszt: P.: Wunibaldus Administrator Urakal, usq. 789 ann. Esztendőben 
el düntetett, fel Számláltunk 118 Esztendőt, usq. 1800. hozzá adva II. Esztendőt, öszvesen lenne 129 
Esztendő. Ezen ó el düntetet Templom mellett volt egy ujdon uj erős Torony, Amelyen el düntetése elüt 
1751. Esztendő számot lehetett olvasni. A mostani Uj Templom építésének minden környül álló Dolgái a 
következendő időkre való nézve elég kivilágosítva pléh ládikába, mint valóságos Emlékezetre való dolgok 
el tsukva tartatnak. 

Midőn tehát minden nap a Lakosok itteni Szaporodának. Sokszor Tűz Gyulladások miatt, már alég 
maradhattak, sokan pedig el is mentek. Hanem az utolsó Emlékezetre méltó gyuladás igy jöt ki: Bizonyos 
Csúz Kálvinista, egykor a Lovász Gyermekeket a folyó mellett lévő kertyéhez lovakai hévta, és midőn ott 

1 Lánczos Zoltán írásának közlésével szeretnénk ráirányítani a Honismereti mozgalom mun-
kásainak figyelmét arra, hogy a plébániákon található História domusokban milyen fontos 
helytörténeti dokumentumokat és néprajzi értékű anyagokat lehet találni, amelyekben ter-
mészetesen az egyházi vonatkozású részek és a vallási szempontok nagy helyet foglalnak el. 
(Szerk.) 
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