
HAGYOMÁNY 

„Én Tétső Várossá Fű Bírája..." 
A felső-Tisza-vidéki város, Técső 1329-ben Visk, H o s s z ú m e z ő , H u s z t városokkal 

egyetemben — majd néhány év múl tán Máramaros-sziget is - királyi kiváltságokat nyer t . 
Abban a kézzel írt i ra tgyűj teményben, amely „deakbul Magyarra fordíttatott Szigetben 
Die 26 = Aprillis Anno 1764. S. S. L. által", és ekképpen c ímzet t : Az Máramarosi 
Privilégiált T. Városok Privilégiumának - Magyar fordításból való Párja Técső Várossá 
részére. Le íródván 1806-ban, a t izedik oldalon a következő olvasható: „...Néhai Felséges 
Feledelem Károly Magyar, Dalamtia, Horváth, és Bulgária etc. Országok Királlyának az 
Ezer három Száz Huszonkilencedik Esztendőben Szen György Havának Huszonhatodik 
Napján kőit, és parialt Levelét magában foglalja, melynek ereje által azon Felséges Király 
bizonyos okok, és indulatokra nézve, mellyek ezen Levélbe bőven fel vágynák jegyezve, és 
jelentve, az most említett Maramarosi Mező Városiaknak mind azon Szabadsagokban á 
melyekket á Szöllősi Polgárok, és Lakosok éltenek, ottan Punctumonként fel jegyezve meg 
engette." 

Á negyvennégy oldalas dokumentumgyűj temény kiállta az évtizedekbe sűrített megpró-
báltatásokat: jól olvasható, gazdag információval szolgál a kiváltságos városok múltjáról , 
időrendi sorrendben tárja a kuta tó elé a vidék történelmi századait az adománylevelek 
tükrében, betekintést nyújt a városok és lakóinak rapszodikus „életrajzába", etimológiai 
segédeszközként is gazdag forrásmunka. Felsorolja - szó szerint magyarra fordítva latin 
nyelvről - mind a hét levelet, amelyek kiváltságokat adnak, s abban megerősítik az öt város 
lakosságát. 

Ezek a passzusokba foglalt jogok az említett Károly adományozólevelében találhatók. Itt 
a következő olvasható: 

Károly Isten Kegyelmébül Magyar, Dalmátia, Horváth Róma, Serbia, Gallitia, Lodome-
ria, Cumania, Bulgaria, etc. Országok Királlyá Saternitanumi Fejedelem, Szent Angyalnak 
Ura etc. minden Kristus s Híveinek, á jelenlévőknek, és á Jövendőknek, ezen irást Nézzőinek 
Köszöntést az Üdvösség az Ajándékozóban. Az Királlyi Méltósághoz tartozik, az Hiv Jobbá-

f yok igaz Kéréseket meg adni, minthogy ezen okbol mind az ő Számok szüntelenül Öreg 
edik, mind az Királlyi Hatalom Szélessebben kiterjed. Mivel az Királlyok tulajdonya az 

Népeknek Sokaságába dicsekedni. Azért is ezen Levelünk rendível mindenek tudtára 
akarunk érkezni; Hogy mi meg vizsgálván az Maramarosi Szászok és Magyarok, tudniillik 
Viski, Huszthi, Técsői, és Hosszumezői Magyarokbul való Gazdáink, és mi Híveink 
Hivsegeket leg főbb képen az iránt, hogy az Maramarosi Föld gyűmülcsseben, Kemény 
Munkáju, és a Lakásra nehéznék lenni úsmertetik, azon Szabadságokat mellyekkel az mi 
Szöllősi Polgáraink, és Lakosink élnek, és vigadnak azoknak is az mi Királlyi Kegyelmesse-
günkből kívántuk adatni ezeket külűnösön ki jelentvén és ki magyarázván." 

Ezután a preambulum után tizenhét „paragrafus" foglalja magába a kiváltságokat, 
amelyekre nem térek ki, mivel a következőkben bemutatásra kerülő levél csak a harmadik 
ponto t érinti, amely a következőként hangzik: 

„Ismét Majorost, vagy Bírót magok között válaszszanak, a kit közönséges akaratbul 
akarnak, és Papot, vagy Plébánust az Maga Szent Egyházokhoz tetzések szerént bé 
vehessenek, aki azon Szent Egyházba nem csak Üdéig, hanem Örökösen is meg tarthassanak, 
és azon Plébánusoknak az ö utolso üdejekben Joszágokat, és magok Javait akárkinek akarják 
testálni Szabad tehetségek légyen." Vagyis: az adományozólevél biztosította a kiváltságos 
városok azon jogát, hogy maguknak - belátásuk és akaratuk szerint - papot válasszanak. Ügy 
látszik, hogy a király által adott jogokat nem mindig élvezhették a privilegizált városok 
lakosai maradéktalanul: a megye elöljárói - feltételezhetően hivatali helyzetük „felsőbb-
rendű" parancsuralmával - meg-megtépázták azokat. Több mint valószínű, hogy egy 
ilyen kényszerhelyzet késztette Técső varosának elöljáróságát a következő levél megfogal-
mazására. 
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A levél vízjeles, koronás kétfejű sas van rajta, hátoldalán a következő olvasható: Kötet t X 
Szám 5. 

„A Tétsői Közönség Testimonially a az eránt, hogy á Papok választásában a Földy 
Uraságnak akaratyával, melly őket zabolázta válna, nem élt; Anno domini 1694. I9-" Junij 
821. 
Szigetben 20-" Augustus 821. 

Tar Gáspár" 

Másik kéz írásával: Tetső Városának Testimonialissa Privilegiumi szabadsága az prédiká-
tor felől. 
(Olvashatatlan aláírás.) 

Maga a levél viszonylag jól olvasható, a magyar szöveg bőven tele van latin nyelvű 
definíciókkal: 
„Én Tétső Várossának Fű Birája Varga Miklós, és meléttü lévő Hütös Polgárok, úgy mint 
Cátba Mihály, Katrin Mihály, Acs István, Pathó András, Szabó András, etc. Adgyuk értésére 
az kikket illiti, bogy in hoc Anno presenti 1694. die 29.Junii. Szighet Várossá reguilara minket 
az okon: hogy Fide mediante adnak Testimanialist arrul pecsétünkel Confirmálván ha ab 
antigue az Dominus terrestris Fő Méltoságok Consensussa nélkül is Prédikátort onnét s ollyat, 
az melly et mi szeretünk s kedveltünk el hozhattunk é avagy nem. Mi azért fide mediante aszt 
mongyuk, mellyet szokot Város Pecsétünkel is Confirmalunk, hogy mi soha az Dominus 
Terrertrist Pap iránt nem reguráltunk sem hozása sem marasztalasa felől, sőt az Idvezült 
Urak is soha minket arra nem kényszerítettek, tudván az iránt való Privilegiumonkat, ez 
után sem akarjuk aszt bé venni, hogy nem valami casu guo ollyat vetnek nyakunkhoz az 
kinek tanítása mi közöttünk hasznos ne lenne, egy szóval Privilegium mellől el nem állunk. 
Az mint tartja Carolus Donatioja Ez az Papot szabad akarattyokból fogadgyuk bé, az kit 
azon Ecclesiaban nem csak ideigs, de őrőkőssön is ott tarthassék. 

Nos idem gui supra." 

A szöveg alatt viaszpecsét látható, kissé megviselt állapotban, ám így is kivehető 
összetevői: Kerek mezőben kiterjesztett szárnyú sas, az övező mezőben: T E C Z Ö : VAR-
ROSSA: A: I: 60: 8: 

Az írásos emlék nemcsak tartalmát illetően érdekes, s mint a történelmi folyamatosság 
láncszeme kelti fel az érdeklődést , hanem a város pecsétjének „születési b izonyí tványa-
ként" is elgondolkodásra késztető. Ugyanis : Técső város pecsétjét elsőként N a g y Iván írta 
le 1867-ben a Századokban. Tollából a következőt olvashat juk: „ . . .Én eddig négy magyar 
köriratút (pecsétet - Sz. T.) közöl tem. Mos t a számot ismét szapor í tha tom egy jeles 
példánnyal. Ez Máramaros vármegyebeli Técső koronavárosának pecséte, melynek 
nyomója (tipariuma) valószínűleg máig is megvan; mert az okirat , melynek lapján e 
pecsétet nyomva látom, 1853-ban kelt, karsai Buzik Lajos polgármester aláírása alatt . . . 
Alakja gömbölyű , körének átmérője egy hüvelyk és egy fél vonal. Belső szemcsés 
karimájában egyfeiű sas, szétterjesztet t szárnyakkal , k inyúj to t t karmokkal , és nyíl alakú, 
kiöltött nyelvvel látható, derekán félhold fo rma látszik. A felső karimában az akkori 
írásmód szerint e körirat á l l : T É C Z Ő várossá: A : I: 60: 8. A magyar körirat daczára is, az 
évszám előtti A betű a latin A n n o - t jelenti. A z évszám mutat ja , nogy a vésemény a XVII . 
század első t izedéből való, és e szerint a magyar köriratú eddig ismert pecsétek közö t t ez a 
hatodik helyen áll." 

A leírtak alapján Técső város pecsétje már a XVII. századbeli írásos emléken is „szerepelt", 
vagyis fellelési idejét, amelyet Nagy Iván közöl t , „megfiatalosíthatjuk". 

Amatőr kutatásaim szerény megfigyelése Lugossy József, a hazai pecséttan egyik 
megalapítója szavait jutattja eszembe. „Hol ma, annyi conflagratiók után, fa junk kiégett, 
kiirtott helyei. . . nagy fol tokban sötétlenek: ott egykor magyar népség lakai sűrű falvakban, 
gazdag helységekben virágzottak: ott vetélytársat nem ismerve, bek és tenyészetben uralgott 
Árpád nyelve." 

Dr. Szöllősy Tibor 
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