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Előszó 

Técső,  Kárpátalja  legnagyobb  járásának  központja,  
135  km-re  Ungvártól,  a  Tisza  felső  folyásának  jobb  
partján fekszik. 

1944  őszén  a  város  egy  részét,  a  Tisza  bal  partján  
lévő  Kis-Técsőt,  a  gátlástalan  és  embertelen  politika  
által vezérelt „felszabadítók" kiszakították  az anya-vá-
rosból  és Romániához  csatolták.  

Az  1989-es  népszámlálás  adatai  szerint  (Nagy)  Té-
csőnek  11 ezer 560 lakosa van, ebből 4 ezer 200 magyar. 

A  mind  történelmi,  mind  népiség-,  mind  társada-
lomtörténeti szempontból számos érdekes vonást tartal-
mazó  Técső  múltjának  bemutatása  „régi  adósság",  ui.  
eddig még nem jelent meg róla a történelmi múltját fel-
ölelő egységes „bemutatást" tartalmazó munka. Ily irá-
nyú kísérletek voltak ugyan,  ám azok az írások,  Mára-
maros  megye  történetével  foglalkozva,  csak  
érintőlegesen, valamely aktuális témával kapcsolatosan 
említették  a várost. 

Kútfőként  kell  megemlíteni  Wenzel  Gusztáv  1857-
ben közétett kutatásainak eredményét, a Kritikai fejte-
getések  Máramaros  megye  történetéhez  c.  művet.  Ma  
sem mellőzhető  Csánki  Dezső Máramaros  megye  és az 
oláhság c. tanulmánya. Egyedülálló értéket képviselnek 
Petrovay  Györgynek,  a  megye  egykori  levéltárosának  
dolgozatai,  mintegy  kutatásainak  összefoglalása,  az  
1911-ben napvilágot látott Máramarosi oláhok c. műve. 
Érdekes  adatokkal  szolgál  a  Máramaros  vármegye  
egyetemes leírása címet viselő gyűjtemény Szilágyi Ist-
ván  szerkesztésében,  a  már  említett  Petrovay  György  
Oklevelek Máramaros megye Történetéhez c. munkája, 
ifj. Pap József Adalékok Máramaros történetéhez c. mű-
ve, továbbá a Turul-ban,  a Település- és Népiségtörté-



neti  Értekezések-ben  közölt  írások,  Dusanek  János  
Huszt  Máramarosban  c.  gyűjteménye,  Bélay  Vilmos  
Máramaros  megye társadalma  és nemzetiségei  c.  érte-
kezése,  Joódy  Pál  Máramaros  vármegye  1749—1769.  
évi  nemességvizsgálata,  az  Ungarischer  Magazin  Po-
zsonyban  kiadott  írása,  a  Századok  cikkei.  Kiemelten  
kell  említeni  apsai  Mihályi  János,  megyei  tiszti  fő-
ügyész  1900-ban  kiadott  egyedülálló munkáját:  Mára-
marosi diplomák a XIV.  és XV. századból,  amely  az ál-
tala leírt középkori  máramarosi  vonatkozású  oklevelet  
tartalmazza. 

Ebben a páratlan értékű dolgozatban — fellelhető hi-
ányosságai  mellett —  a gróf Teleki nemzetség  gyömrői  
levéltárában  általa  lemásolt,  a vármegye,  a  megyebeli  
nemesi  családok,  a leleszi  konvent  levéltáraiban  addig  
ismeretlen  vagy  alig  ismert  és  bolygatott  okleveleket  
tette közkinccsé  értékes megjegyzésekkel  kiegészítve.  

Az  érdeklődő  gazdag forrásra talál  a  Tudománytár-
ban,  amelyben  dr.  Bodor  Antal  és  dr.  Gazda  István  a  
Magyarország  Honismereti  Irodalma  1527—1944  Füg-
gelék: A Vármegyetörténeti  Sorozatok c. alatt ismert és 
széles  körben  eleddig  ismeretlen  —  közöttük  román  
szerzők  által írott — bibliográfiai  gyűjteménnyel  segíti  
az  eligazodást.  

A legújabbkori források között információ értékűek a 
következő  munkák:  Dupka  György,  Horváth  Sándor,  
Móricz  Kálmán  Sorsközösség,  valamint  Botlik  József,  
Dupka György Ez hát a hon... c. műve, Deschmann Ala-
jos, Váradi-Sternberg János, Kocsis Károly, Kovács Vil-
mos,  Sándor  László,  Keresztyén  Balázs,  Vári  Fábián  
László, Skultéty Csaba publikációi.  „Segédkönyve-ként  
forgatható  az  Ukrán  SzSzK  városainak  és  falvainak  
orosz  nyelven  íródott  története  sorozat  Kárpátaljával  
foglalkozó  kötete,  melynek  tartalmi  és  eszmei  monda-
nivalóit fenntartásokkal kell olvasni, csakúgy mint azon 



közleményeket,  amelyek  a  napi-heti  sajtóban  látnak  
napvilágot  és nem  tendenciózus-mentesek.  

Szerény  próbálkozásom  amatőr  szintű,  nem  tart  
igényt a tökélyre már csak azért sem, mert a szaktudás 
hiányához „párosul" a helyben keresett dokumentumok 
hiánya,  az  1944-ben  részben  megsemmisített,  részben  
elszállított levéltári anyagok „kényszer-nélkülözése".  A 
hitelességet argumentáló források hiányában saját, sok 
évi kutatásaimmal begyűjtött írásokat, tárgyakat kész-
tettem  megszólalásra,  Kisfaludy  Károlyt  idézve,  hogy  
amit írtam „nem mint író (történész), hanem mint ma-
gyar ember  írtam".  E témához  adaptált  gondolat  azért  
is  időszerű,  mert  a jelenlegi  helyzetben  domináló  ten-
denciózus  verzió  értelmében  Técső  és  vidéke  (is)  „ősi  
szláv föld", és éppen ezért (is) a történelmi igazság han-
goztatása — többek között —: kötelesség. Itthon éltünk 
és  élünk  szülőföldünkön,  de  otthon  vagyunk  történel-
münkben,  úgy  tapadunk  az  anyaország  testéhez  —  
Illyés  Gyula szavaival  — „mint kenyérhez  a héja". 

írásom  egyedüli  célja:  visszatérni  az  egységes  nem-
zeti  történelemben  a minket  megillető  helyre,  „vissza-
ültetni" a magyar tudatba  létünket-jelenünket.  



A k i meglátogatja a Felső Tisza-vi-
dék „fővárosát", Técsőt, négy olyan 
elnevezéssel „találkozik", amely fel-
kelti érdeklődését. Ezek: a város ne-
ve, a település felett magasló Nere-
szen-hegy,  a  város  határában  
magányosan terpeszkedő Kápolna-
domb és a Tisza. 

Az évezredes múltú vidék eme jel-
legzetességeinek  néveredete  a  kö-
dös múltban keresendő. 



így  szól a monda 

Valamikor  réges-régen  ellenség  tört  a hazára:  any-
nyian voltak,  mint  csillag  az égen,  apró, gyors lábú lo-
vakon száguldoztak, felperzselték a falvakat, városokat, 
az embereket leöldösték vagy rabszíjra fűzték és vitték 
a  messzi  keletre,  ahonnan  nem volt  visszatérés.  

A király  egy  csapat  hű  katona  kíséretében  elküldte  
feleségét, gyermekeit, udvarhölgyeit a messzi rengeteg-
be,  ahol  nem találnak rájuk az ellenek. Akkortájt  nem 
lévén  még  országutak,  a  menekülők  a  Tisza  mentén  
igyekeztek fel a hegyekbe. Estére megpihentek egy hegy 
lábánál,  ahol  egy  portyázó  csapat  megtámadta  őket. A 
katonák  derekasan  verekedtek,  sok támadót  levágtak,  
a többit megfutamították. Az egyik menekülő lován hát-
rafordult, megcélozta a királynét és kieresztette a nyíl-
vesszőt.  A  királyné  kedvenc  udvarhölgye  látván  a ve-
szélyt,  testével  takarta  el  úrnőjét  és  a  nyílvessző  a  
mellébe  fúródott. A  kis  csapat,  félve  az  újabb  támadá-
soktól, felment a hegyre, ahol a királyné a saját sátrába 
vitette  a sebesültet,  ellátta  sebét, virrasztott  mellette.  

A  hegy  mögül  kelő  nap  másnap  reggel  bearanyozta  
a tájat. A királyné kivitette halálosan sebzett udvarhöl-
gyét a sátor elé,  aki meglátván a csodás vidéket halkan 
megszólalt:  „Felséges  asszonyom,  teccő  nekem  ez  a  
hely." 

A királyné sírva nyugtatta udvarhölgyét:  „Nem fogsz 
meghalni, hamarosan meggyógyulsz! A király uram ki-
veri  az országból  az ellenséget és akkor neked adom ezt 
a vidéket,  tied  lesz."  Mosolyogni  próbált  szegény  sebe-
sült,  köszönte  a  nagy  kegyet,  ám  érezte,  hogy  eljött  a  
búcsú  perce,  megragadta  úrnóje  kezeit  és  könyörögve  
kérte: „Úrnőm, ne eresszen el!" De a halál erősebb volt. 



A királyné megparancsolta, hogy vigyék és temessék 
el a holtat a síkság közepén, mindenki hordjon rá földet: 
a  férfiak  egy  sisakravalót,  a  nők-asszonyok  egy  kö-
ténnyit.  Úgy  is  lett:  egy  nagy  domb  emelkedett  fel  a  
kendvenc  udvarhölgy teteme fölé.  

Évek  múltával,  amikor  szabad  lett  az  ország,  a  ki-
rályné  udvarhölgye  emlékére  kápolnát  építtetett  a  
dombra:  hadd  őrködjék tartománya felett! A vidék las-
san benépesedett, a hegy lábánál, a Tisza-parton az em-
berek  házakat  építettek  és  úgy  emlegették  falujukat,  
mint  azt  a helyet,  ami „teccő".  Ebből lett  a város  neve:  
Técső.  A  helyet,  amelyen  meghalt  az  udvarhölgy  úgy  
nevezték: Nereszen. A dombot,  amelyen a kápolna állt,  
ma is Kápolnának  nevezik.  

Eddig a szájhagyomány, ami azt próbálja megmagya-
rázni,  honnan  erednek  a  ma  is  használatos  hivatalos  
megnevezések. 

A  város  nevét  történelme  folyamán  többféleképp  
használták-írták, mint: Thechew (1336.1. Károly király 
parancsa  folytán  bejáratnak  Bedő  birtok  határai  a ki-
rály szolgálatában  lévő románok  Drág és Drágus javá-
ra), Techew (1406. Deczember  7. Zsigmond király újon-
nan  adományozza  János  a Vlád  Fia,  Vanna  a  Vancsa  
fia és Vancsa  a Szláv fia  apsai nemesek részére  Felső-
és  Közép-Apsát,  valamint  Alsó-Apsa  egy  harmad  ré-
szét...), Teczyő (1453. Június  1. Hátszeg. Hunyadi János 
országos  főkapitány  új  adomány  czimén  adományozza  
Péter, Mándra és Nán visói kenézeknek  és rokonainak 
mindkét Visó keneziátusát minden haszonvételekkel...), 
Thewche (1459. Október 17. Buda. Corvin Mátyás király 
rendelete  és  a Sz.-Pál  első remete  szerzetéhez  tartozó  
remeték kérése folytán  a Szt.-Mária klastrom  birtoká-
nak Szaploncza felé eső határai bejáratnak), Tétső (Ma-
gyarország  geographiai  szótára.  Kiadta  Fényes  Elek  
Pesten,  1851).  



Fellelhetők  a  következő'  megnevezések  is:  Tetz,  
Tehcz,  Tétzó', Tetsen,  Tyacsiv, Tyácsevo,  Tecsev.  

Ennek következtében  a helység lakosait is —  az év-
századok során — különbözőképpen nevezték: técsi, té-
csól, tőcsi, tócsei, tecsei,  tyácsevói,  tetei  stb.  

Van  a  helybelieknek  egy  ragadványneve:  dongó.  A  
szájhagyomány  szerint  ezt a viskieknek  „köszönhetik";  
eredete valahol a ködös múltban keresendő, ám egy biz-
tos:  a  két  koronaváros  örök  rivalizálásának  „eredmé-
nye". 

A  viszonylag  langyos  vérmérsékletű  técsőiek  szoros  
baráti és rokoni kapcsolatokat alakítottak ki a lobbané-
kony viskiekkel; sűrűn voltak egymás vendégei a bálok-
ban,  népünnepélyek  stb.  alkalmából.  A  viski  legények  
nem  nézték jó  szemmel,  ha  a  técsői  fiú  viski  lánynak  
csapta  a szelet;  nem volt ritka  a tetlegesség,  amikor is 
gyakran „kijárt" a bicska a viski legény csizmaszárából, 
amit minden magára adó ember a csizma kemény szára 
mögé dugva hordott. Ritka volt az a táncmulatság, ami-
kor ne lett volna kisebb-nagyobb  késelés, ne kergették 
volna  a „betolakodókat"  a város határáig.  Innen ered a 
viskiek  „bicskás"  ragadványneve.  A  heccelődés,  az  ug-
ratás,  a „bicskás"  név  létjogosultsága — így  a técsőiek 
—  azzal  is  magyarázható,  hogy  az  ominózus  tárgynak  
házon belül is nagy  szerepe volt.  Messzeföldön  híresek  
voltak  a  viski  lakodalmak:  egy-egy  esküvő  és  az  azt  
követő  mulatozás  akár  egy hétig  is  tartott.  Az volt  az  
„igazi", amelynek eredményeként volt néhány láb-, bor-
da-, vagy kéztörés. A lakodalmi előkészületek  során az 
örömapáknak volt egy sajátságos kötelességük: egy-két 
nappal  az  esemény  előtt  —  rokonaik  társaságában  —  
kivonultak  a közeli  erdőkbe,  ahol a fákról  és  bokrokról  
ágakat  metszettek  és  karókká  faragták  azokat,  majd  
szekérre pakolták, vitték a faluba, ahol a sötétség leple 
alatt egyet-egyet a meghívott vendég kapuja mögé dob-



tak  —  legyen  mivel  —  ne  kelljen  keresni  —  igazukat  
bizonygatni  vitapartnerüknek  hazafelé  menet  a  mula-
tozásból. 

Nem  maradtak  adósak  a  rivalizáló  viskiek  sem.  A  
következőket mesélték. A presbiter orrát megcsípte egy 
dongó.  Felháborodott  a  técsői  gyülekezet,  elkapták  a  
vétkest, összeültek, hogy határozzanak: miként büntes-
sék meg. Volt,  aki fővesztés mellett voksolt volna,  má-
sok börtönbe záratták volna, akasztás mellett is szavaz-
tak. Végül — a técsői bíró ajánlatára hajlottak — közös 
nevezőre jutottak:  nyakaszegésre  ítélték  a dongót.  An-
nak rendje—módja  szerint kihirdették  az ítéletet;  össze  
is gyűlt a város apraja-nagyja — lássák hogy bűnhődik 
a vétkes.  Felvitték  a dongót  a templom  tornyába,  és a 
técsőiek  üdvrivalgása  közepette  a mélybe vetették. 

Mesélték a viskiek, hogy „okosabb" dolgot is műveltek 
a szomszédok. Történt ugyanis, hogy egy csomó fű nőtt 
ki a técsői templom tornyán.  Bosszankodtak is a técső-
iek,  bántotta  a büszkeségüket,  hogy így  elcsúfult  a to-
rony. Összeültek, tanácskoztak:  mi tévők legyenek. Vé-
gül elhatározták, hogy felhúzzák a falu bikáját — legelje 
le.  Összegyűlt  a templom  előtt  a falu népe,  kivezették  
a bikát, hurkot vetettek  a nyakába,  néhány markos le-
gény felment  a toronyba — húzták  a bikát felfele. Né-
hány rántás után  szegény pára kiöltötte nyelvét.  Nagy 
volt az öröm a nézők között, mutogattak felfelé és mond-
ták:  „Nézd  csak, hogy kívánja  a füvet, mán  ötyelgeti  a  
nyelvét!" 

Jött  a riposzt.  A técsőiek  azt beszélték,  hogy  elfuse-
rálták  a viskiek a templomot:  nem a falu közepére  épí-
tették. Bosszankodtak is eleget, míg végül elhatározták, 
hogy helyére tolják. Egy téli nap kivonult  az egész falu 
és  a  bíró  vezérletével  nekigyűrkőztek  —  megtolták  a  
templomot.  Ám  sehogysem tudták megállapítani,  hogy  
helyén  van-e.  Erre  a  viski  bíró  levette  válláról  szép,  



hímzett szűijét, leterítette az átelleni oldalra — néhány 
méterre  a faltól — és azt mondta:  „Na, toljuk csak! Ha 
közelebb kerül a templom a szűrhöz, akkor helyén van!" 
Nekifeküdtek  a falubeliek  a  falnak,  azt  —  hórukk!  —  
nyomták a templomot. Arra járt egy cigány, meglátta a 
gazdátlan szűrt, felvette, elvitte. Néhány nekirugaszko-
dás után mentek a viskiek nézni: hol a gúnya. Nagy lett 
az öröm, helyére került a templom, mert a bíró kijelen-
tette: „Jól van, emberek! Rátoltuk a templomot a szűrre, 
helyén van  már  a templom!" 

Ezek a jóhiszemű csipkelődések sosem vezettek a sza-
kításig, netán ellenségeskedésig,  az évszázados múlt, a 
közösen  megélt  tragédiák  és győzelmek voltak  a kohé-
zió.  Ha  tetten  érhető  volt  az  egymás  rovására  vétett  
szabálytalanság,  úgy azt illó' módon „rendezték" el egy-
más közt. Szolgáljon bizonyítékként egy 1816. évben da-
tált  levél:  

Privilégiait  Tetsó' Várossá  Fó' Birájának  és  az  egész  
Magistratusnak  illó' Tisztelettel. 

Tetsó'nn. 
Telyes  Bizodalommal  Lévó'  Fo  Biro  Ur,  s  Érdemes  

Tanáts! 
A  B. Tanáts,  és  Fó' Biro Urnák  az év fojo Holnap  18-

kán  ide  hozzánk  utasitott  betses  Levelekre  azt jelen-
tyük  szomszédságos  Baráttsággal; hogy ámbár  mi hoz-
zánk  némely  oda való  Lakosokk hat  ökrei  a Pásztorok 
által  bé hajtattak is,  de ezt  senki  nem parantsolta  Né-
kiek, mindaz által csak azt gondoltuk, hogy ökreik után 
bé  jővén  minden  jutalom  nélkül,  minden  jószágok  ki  
adadnak, és itt betsűlettel Constataljuk a dolgot, és ugy 
intézzük  el  az  egészre,  hogy jol  légyen;  de  látván  a  B.  
Tanáts és a Városi Rend meg keményedett és a Baráts-
sági  szeretettel  űres sziveket;  mi minden versengést  el  
távoztatni  akarván  ime minden kár  és baj  nélkül  által  



hajtattyuk  ökreiket,  azzal  a hozzá  adással, hogy  csele-
kedjék a B. Tanáts  és Fő Biro Ur azt, hogy  Csordáikat  
Határokon  ne parcualják,  mert  ámbár most  az ellső bé 
hajtás  idein minden jutalom  nélkül vissza hajtattuk  is  
Ökreiket,  de ha  még többször  is bé hajtódnak  bizonyo-
san nem fogjuk é szerént  ki  adni.  

A felyebb irtak szerént tehát azt Gondoltuk, hogy ha 
be jönnek  szomszédságos  szeretettel  fogunk  tractálni,  
de ezt nem Cselekedvén  kéntelenek lészűnk mi is vég-
tére más kedvetlen eszközökhöz nyúlni, pedig ezt mi is 
szint udgy nem akarnok cselekedni, soha semmi bajunk 
még  eddig  egymás  kőzött  nem  lévén  s  történvén:  
mellyekk Barátságos jelentések után atyafiságos Szere-
tetekben ajánlottak maradtunk. Visk Die 23 Junis 1816. 

A  Becsületes  Tanáts,  
és  Fő Biro  Urnák  

kesz jo  akarói  
Visk Várossá  Magistrátusa.  

Kiss  Lajos  (Földrajzi  Nevek  Etimológiai  Szótára,  
Akadémiai  Kiadó, Budapest,  1983) a város nevét  a Tec 
személynévből  származónak tartja, nem zárva ki  szláv  
eredetét. 

Mihály János a város nevének eredetét kutatva a kö-
vetkezőket írta:  

„...Ezen városok (Huszt, Técső, Hosszúmező— Sz. T.) 
1329-ben nyerték kiválságaikat, látjuk ezen diplomából 
(1300. III. Endre király a Máramarosban megtelepedett  
népei  vagy  hospesei  oltalmára  szükségesnek  tartván,  
hogy Visk birtokot az ottani várral és alatta lévő faluval 
Mykov és Chepan mesterektől, a Marcheleus comes fiai-
tól visszaszerezze,  kiknek  azt V.  István  király  azon  al-
kalomból adományozta, hogy testvérük Echellus mester 
az Ottokár cseh királylyal vivott ütközetben elesett, ne-
vezettek azt a királynak cserébe adják és cserébe veszik 



tőle  a  szintén  Ugocsa  megyei  Rakasz,  Fekete  Ardó  és  
Nyírtelek  birtokokat),  hogy léteztek  már  1300-ban,  de  
több körülmény arra mutat, hogy alapításuk a XIII. szá-
zad elejére esik és hogy Técső...  alapítói  a német lovag-
rend vitézei voltak...  1211-ben  tehát  a rend  megalapí-
tása után alig  12 évvel II. Endre királytól a Bárczaságot 
nyerték  oly  feltétellel,  hogy  azt  a kunok  ellen  megvé-
delmezzék...  ugyancsak  II. Endre király már  1225-ben  
kiűzte... Hogy ők voltak a mi városaink (közöttük Técső 
—  Sz.  T.)  alapítói  a  következő  körülményekből  követ-
keztetem: 

a) A német lovagrend létezése Máramarosban igazol-
va van egy  1213. évben kelt okirattal, melyet  az erede-
tiből  gr.  Battyányi  Ignácz  erdélyi  püspök  másolt  le:  a  
hol  ezen  rendvitézek  megtelepedtek,  ott  városok  és  
várak keletkeztek,  mint ha csak  a földből keltek volna 
ki. 

b)  Azon  feltételek,  melyek  mellett  a  rend  vitézei  a  
Bárczaságot  kapták, nálunk (Máramarosban  — Sz. T.) 
is fennforogtak névszerint:  az ország határain innen és 
túl  a pogányok  ellen küzdeni,  só  aknákat  nyitni,  sót a 
vízen szállítani, ércbányákat művelni, városokat  és vá-
rakat fából vagy kőanyagból építeni stb. (Lásd II. Endre 
király  1211.  és  1222.-iki  adományait  Fejérnél  Codex  
diplomaticus  III.  1.  116. és  370  1.)  

c)  Técső=Teutsch-Au  mint  ilyen  egyedüli  elnevezés  
az  országban  és  felette  emlékeztet  a  Teutsche-Ritter  
(ordo  equitum  teutonicorum)  elnevezésre,  miként  a  
rend vitézeit közönségesen nevezték. Ó-német hangzá-
sú helyneveink még: Huszt, irholcz=Erle=Égerfa, mely-
nek Técsővel  szomszédos  határán  sóakna  és  márvány-
törés  létezik...  

d) A Catholicus egyházi joghatóság vitás volta onnan 
magyarázható, hogy a rend vitézei által elfoglalt terület 
püspöki joghatóság alá nem tartozott, a felett az egyházi 



joghatóság  közvetlenül  a római  pápának volt  fenntart-
va. (Theiner:  Mon.  Hist.  Hung. I. pang.  43.)  

e)  Laczkfi András  Lajos  király  nápolyi  helytartója  s  
a  moldvai  tatárok  elleni hadjárat  gyó'ztes vezére  1349.  
és  1350-ben  ekként czimeztetett:  Comes Siculorum, de 
Bistercia, de Maramoriso, et de Brassau, s ez tanúsítja, 
hogy  a  kunok-tatárok  elleni  védekezés  czéljából,  Ma-
gyarország  egész  keleti  széle  Brassótól  Máramarosig  
egy katonai igazgatás alatt állott, és valószínű, hogy ez 
már  a XII.  század  elején  is így volt. 

Ez  a  magyar  nyelvet  próbára  tevő  megnevezés:  Te-
utsch-Au  az idők folyamán Técső-vé  alakult.  

Szilágyi  István és Jeney János is elfogadhatónak vé-
lik  ezen  állítást,  megerősítve  Mihályi  János  eszmefut-
tatását,  annál  inkább,  hogy  alátámasztandó  érvelésü-
ket,  hivatkoznak  egy  adományozó  levélre,  amelynek  
aláírója „Paulus, magister domus fratrum, de Marumo-
rosio", és mindezt döntő érvekként elfogadva írják, hogy 
„a német lovagrendek" létezése Máramarosban igazolva 
van...  1213-ben  kelt  okirattal."  

Nem  fogadja  el  ezt  a  következtetést  ilj.  Pap  József,  
aki  a  következőket  írja  (Adalékok  Máramaros  Törté-
netéhez, Máramarossziget,  1902.):  

„...A következtetés... kétkedést ébreszt fel. Mert bajos 
elhinni,  hogy  az  1211-ben  Bárcaságban  letelepített  lo-
vagrend két év múlva a mi vidékünkön  (Máramarosban  
—  Sz.  T.)  is  bíijon  hiteshelyül  szolgáló  helyet.  Hiszen  
nálunk még nem volt  rendes vármegyei  élet.  

De  nem  ez  dönt.  Ez  csak  a figyelmesebb vizsgálatot 
teszi  szükségessé.  Az  említett  oklevél  azért  nem  bizo-
nyít, mert... hamisítvány.  Helytelen  az egész  bekezdés,  
mert  a ház  főnöke  nem  nevezhette  magát  „magister"-
nek  a rend  szabályai  szerint.  Azonkívül  az  okirat  pe-
csétjén  gót betűk voltak, holott,  a pecséttan  határozot-
tan igazolja, hogy a káptalanok és konventek pecsétjein 



a tatárjárás  előtt  gót betűk nem fordulhatnak  elő.  Ezt  
az érvet már Karácsonyi János akadémikus is kifejtette, 
sőt  egy  másikat  is hozzáadott,  hogy  a „fraters,  de  Ma-
rumorosio" csakis a remetei pálosok lehettek, akiket pe-
dig  1360  körül  telepített  oda  Nagy  Lajos.  Karácsonyi  
ilyformán  teljesen  elfogadhatatlannak  tartja  a  német  
lovagrendek  Máramarosban való  letelepedését.  

A  második  érve  Mihályinak  a  hasonlóságból  merít.  
„Máramarosban is fennállottak — mondja — azok a fel-
tételek,  amelyek miatt  a lovagok a Bárcaságot  kapták.  
Szívesen  megengedjük,  de  talán  még  sem játszottak  e  
föltételek nálunk oly szerepet, mint a Bárcaságban. Hi-
szen  a XIII.-ik  század  elején  a  Bárcaság, — hogy  úgy  
mondjam — minden,  Máramaros  még  semmi.  

Különben is a hasonlóság csak más erős érvek támo-
gatója lehet.  Egymaga  semmit  sem  bizonyít."  

Épp ilyen  (...)  a varosok  neveinek  származtatásából  
vont  érvelés.  „Técső=Teutsch-Au,  mint  ilyen  egyedüli  
elnevezés  az országban és felette emlékeztet a Teutsche-
Ritter  elnevezésre" — mondja  Mihályi.  Ez talán  mégis  
erőszakos  magyarázat.  Mert hajlandó vagyok elfogadni 
Técsőnek  német  eredetét  —  bár  egyesek  szláv  szónak  
tartják —,  de nem tudom vonatkozásba  hozni  a német 
lovagrenddel. A német szószármaztatás  legfeljebb csak 
arra  a  köztudomású  tényre  utal,  hogy  Máramaros  vá-
rosainak telepesei  németek,  illetve  szász hospesek vol-
tak." 

Tovább taglalva Mihályi állításait, így folytatja: „...Az 
egyházi joghatóság  nem azért volt vitás Máramaros fe-
lett,  mert „a rend vitézei  által  elfoglalt terület  püspöki  
joghatóság  alá  nem tartozott",  hanem  azért,  mert  Má-
ramaros a XIII.-ik század utolsó feléig úgyszólván „nul-
lius" terület volt. A szomszédos püspökségek (az egri és 
erdélyi) egyaránt igényt tarthattak rá. (A későbbiek so-



rán meg is indult a rivalizálás — Sz. T.) És mivel egyik 
sem engedett,  azért tértek peres  eljárásra...  

Az pedig, hogy „Magyarország egész keleti széle Bras-
sótól  Máramarosig  egy  katonai  igazgatás  alatt  állott",  
már  a XII-ik  század  elején,  mert  a XIV-ik  század  kö-
zepén Laczkfi Andrást  „comes Siculorum,  de  Bistercia,  
de  Maramorisio,  et  de  Brassau"-nak  címezi  a  király,  
nagyon  kétséges  dolog.  Csak  a  puszta  sejtések  biro-
dalmába  tartozik.  Egyáltalán  nem  bizonyítható.  De  
még,  ha  igazolható  volna  is,  akkor  sem  bizonyítaná  a  
német  lovagrend  Máramarosban  történt  letelepedése  
mellett. 

Ezek után, ha — mint hisszük — el is vettük a német 
lovagrendtói, a hamis oklevél alapján ráaggatott babért, 
nem tépjük le azt a németekről. A letelepedés eszközlői, 
a műveltség megteremtői  Máramarosban  véleményünk  
szerint azok a szászok voltak, akik Ugocsából  költöztek  
ide.  Még II.  Géza, vagy talán  III.  Béla telepítette  őket  
Ugocsába. Itt elszaporodtak és lassanként a Tisza men-
tén, mind feljebb és feljebb vonultak  Máramarosba."  

A  szászok  jelenléte  Ugocsában  és  Máramarosban  
tény, ami azzal (is) bizonyítható, hogy az öt koronaváros 
„szász és magyar lakosai" ugyanazokat  a kiváltságokat 
kapták,  amelyeket  Szőlős  polgárai.  

Vannak feltételezések, hogy a város nevét a rajta ke-
resztülfolyó patak nevétől  kapta.  

Fazekas Gábor református segédlelkész  „A técsői re-
formátus  egyházközösség  gyülekezeti  élete  és  vallásos  
szokásai" című munkájában utal egy másik eredetre. A 
következőket írja:  

„Szívesen költöztek be ide (Técsőre — Sz. T.) a nem-
zetiségek.  Ez  a hely  a máramarosi  hegyvidéken  a leg-
jobb megélhetést  nyújtotta.  Egy öregember  apáitól  úgy  
hallotta, hogy a Técső elnevezés a „tej-cső" szóból szár-
mazik.  Tejjel folyó föld volt  ez  hajdanán!"  



Az  Ungarischer  Magazin  (1783,  Pressburg)  Topog-
raphische  Beschreibung  der  Marmaroscher  Geson-
schaft cím alatt közzéadott tanulmányában a következő 
olvasható: 

„...Mitten  durch  denselben  (die  Mittelstation  zwis-
chen  Szigeth  und  Huszth) fliet  der  kleine  Bach  Técső,  
von welchem  der  Ort  den Namen hat..."  

Ez a feltételezés (?) a mai napig is él a köztudatban, 
mint  az is, hogy  a város  neve  a „térő" szóból  ered,  ami 
onnan veszi  eredetét,  hogy  a Tisza  a város  felett  nagy 
kanyart téve a Nereszen-hegy lábánál „kitér". A parton, 
a kitérő alsó részében, volt valamikor a tutajosok pihe-
nője. 

Az  „érvényben  lévő"  ukrán  és  orosz  nyelvű  szakiro-
dalom  nem  foglalkozik  a város  neve  eredetének  tagla-
lásával;  a magyar  nyelvű forrásokra  sincs  utalás.  

A Tec  személynevű  eredet  sem  bizonyított.  
A jelenleg hivatalosan használatos Tyácsevo, Tyácsiv 

megnevezések  önkényes rokonhangzású  „fordításai" az 
ősi  megnevezésnek.  

A Nereszen-hegy megnevezés eredetével kapcsolatos 
írásbeli  forrás  nincs,  marad —  egyelőre  —  a fent  leírt  
monda. 

Ami a Kápolná-t  illeti: nincs kizárva, hogy a szájha-
gyomány a „Boldogságos Szűz Mária" tiszteletére emelt 
kolostorról  tud,  amelyet  Nagy  Lajos király  építtetett a 
XIV.  században  Técső  határában,  a Técső-patak  part-
ján. 

A domb Técsőtől délkelet irányban a várost övező sík-
ság közepén terpeszkedik,  szabályos  kocka  alakú,  már 
első pillantásra magára vonja a figyelmet: oldalait gyér 
növényzet  uralja, nem hasonlít a környező domb-hegy-
vidék  növényvilágához,  s talán  éppen  ezek a jellemzők 
szülték a számtalan mende-mondát  a Kápolnával  kap-
csolatban, de mindegyikben jelen van az az állítás, hogy 



nem természetes  képződmény,  hogy emberi  kezek hoz-
ták  létre,  valószínű,  hogy  rituális,  temetkezési  hely.  
Századunk  harmincas  éveiben  archeológiai  kutatások  
célpontja volt: tetején kőkorszaki tárgyak maradványait 
találták. 

Él  a  vidéken  egy  monda,  amely  arról  szól,  hogy  a  
Kápolna Attila síija.  50—60 évvel  ennekelőtte  láttak a 
domb keleti  lejtőjén egy kövekből  faragott és hatalmas 
ajtóra emlékeztető, bejáratnak vélt mesterséges képződ-
ményt, ami hosszabb és kiadósabb esők után jobban lát-
ható volt;  majd — feltételezik — éppen  a dombról  alá-
folyó  esővíz-hordalék  betemette.  A  század  derekán  a  
domb környékén legelésző kondákból  elveszett  egy ser-
tés,  de néhány nap elteltével  a kondás  arra lett figyel-
mes, hogy az elveszettnek vélt állat kiszalad a Kápolna 
alatti bozótból,  sörtéjén festékkel,  amiből  arra a követ-
keztetésre jutottak,  hogy  utat  talált  a domb  belsejébe,  
ahol festett falakhoz  dörgölődött.  

A  fáma  arról  is  szól,  hogy  a hun vezért  a természet 
által  létrehozott  (netán:  ősemberek  által)  barlangrend-
szerbe temették, mert hogy  az adott volt, a Tisza egyik 
ága  meg  éppen  a  Kápolna  lábánál  folyt,  egy  gáttal,  
melynek  egyik  „szára"  a domb oldalához  „köttetett"  és  
így könnyű volt a Tiszát jelenlegi medrébe terelni avval 
a  céllal,  hogy elvégezzék  a temetkezési  szertartást.  

A Tisza egyik  ága a Kápolna  alatt folyt; néhány mé-
terre  a termő talaj  alatt sóder, hordalék  található...  

Nem lenne érdektelen olyan szempotból  „megvizsgál-
ni", nem összetevóje-e egy láncolatnak, mégpedig a Sző-
lős—Kankó vár—Királyházi vár—Huszti vár—Kápolna 
(?) erődítmény-vonalnak,  amely  a Tiszát  kíséri  annak  
felső folyásánál. 



Técső alapításának 

idejét és körülményeit nem lehet szűkre szabottan csak-
is a város „szempontjából" terítékre vinni, mert a város 
és  vidékünk  sokarcú  múltja  szorosan  kötődik  a  sóbá-
nyászathoz,  amelynek  kezdete  ugyancsak  évezredes  
múltban keresendő.  

A  só  külszíni  fejtése  Técső  környékén,  Sándorfalva,  
Terebesfalva  határaiban  indult  be,  majd  a mai  Kerek-
hegy  környékén.  Ennek  a  nélkülözhetetlen  természeti  
kincsnek kitermelése, megőrzése, szállítása, ezen jogok-
nak  törvényes-törvénytelen  birtoklása  évszázadokra  
rányomta  bélyegét  a  técsői  (máramarosi)  vidék  törté-
nelmi  arculatára.  A gazdag lelőhelyeket  (kezdve  a mai 
Huszttól  fel a Tisza mentén  az Iza folyó völgyéig) a Ti-
sza földrajzi  helyzete,  amely természetes  sószállító  út-
ként kínálta  magát, egységessé  ötvözte  a Felső-Tisza-
vidék  településeit,  és  mint  ilyenek,  történelmi  
szerepükben  azonosultak.  

Joggal állíthatjuk, hogy ezen a vidéken jóval a róma-
iak uralma előtt már termelték a sót, és nem csak helyi 
fogyasztásra, hanem kivitelre  is.  Mihályi János  az ide-
vágó témakörben említést tesz azokról a sóaknákban és 
azok környékén fellelt bizánci és korabeli érmékről, pri-
mitív  bányász  eszközökről  egy  mészkőbe  vésett  votív  
tábláról, amelyek ezt a tényt hivatottak  alátámasztani.  
Ezt igazolja  Preiszig  Ede bányamérnök  a „Szigeti  Köz-
löny"  1873.  évi  számában,  bemutatva  a  bronzkori  és  
ókori  sókitermelés tárgyi  bizonyítékait.  

A fuldai évkönyvben,  amely a 829-től  901-ig  teijedő  
korszakról tartalmaz följegyzéseket, a 892-es  évről egy 
érdekes  eseményről  kaphatunk  információt:  

„...a német császár követséget  küldött  a bolgárokhoz 
és  kéri  őket,  hogy  ellenségeinek,  a  morváknak  sót  ne  



áruljanak..." E följegyzés ingatag következtetésre ad le-
hetőséget: a vármegye őslakói bolgárok voltak, Bulgária 
nem rendelkezett jelentős só-kinccsel, a vidék sótelepei 
közel estek Morvaországhoz,  azaz: már a IX. században 
innen  szállították  a sót. 

Mielőtt  rátérnék  a tulajdonomban  lévő  írásos  emlé-
kek ismertetésére  az  abban foglaltakkal  Técsővel  kap-
csolatban,  hadd hivatkozzam ifj. Pap József  „Adalékok  
Máramaros történetéhez" című munkájára, amely bővi-
zű forrása megyénk — benne Técső — történelmi múlt-
jának.  A  szerző hírül  adja, hogy  Imre király  1199-ben  
ezen  a vidéken  vadászott.  Említ  egy  oklevelet,  amely  
bizonyítja, hogy V. István király  1272-ben itt tartózko-
dott. Az  akkori időket  és eseményeket idéző gyér infor-
mációkból  próbálja  összeállítani  a  nagyon  is  hiányos  
történelmi közképet, ami érthető okokból nem nélkülözi 
a fantázia szüleményeinek összeszövődését a tényekkel 

Dlusoss,  a  házánkban  is  megfordult  krakkói  törté-
netíró tudni véli, hogy a tatárvész után ide jött Boleszló 
lengyel herceg felesége, Kinga (Kunegunda), aki IV. Bé-
la  lánya  volt.  A  király  lányának  egy  sóbányát  ajándé-
kozott, aminek Kinga végtelenül megörült és — mintegy 
a  hatalombavétel  jeleként  —  egy  gyűrűjét  az  aknába  
dobta.  Évek  múltával  a  bányászok  a gyűrűt  egy  nagy  
sósziklából fejtették ki. Ez a bánya a Técső melletti  ak-
naszlatinai Kunigundabánya, amelyet így neveznek ma 
is.  Az  itteni  bányászok  pártfogójukat  tisztelik  Szent  
Kingában. 

Vannak,  akik  a  sóbányát  Técső,  Huszt  környékére  
teszik, ám ez a feltevés ugyancsak határtalan regetájak-
ra kalauzol,  melyet  a több évszázados,  de gyér  adatok-
kal rendelkező múlt  sugall  a fantáziának. 

V.  István  uralkodásának  idejétől  a történelmi  forrá-
sok már bővebben  csörgedeznek.  A fokozódó  bányamű-
velés  emeli  az általános  fejlődési  szintet,  aminek  ered-



ménye  a  települések  gyarapodása,  felvirágzása.  Való-
színűleg  a  XIII.  században  épülnek  a  técsői,  viski  és  
szigeti  templomok,  és  Máramaros  ekkor  a  körülmé-
nyekhez  mérhetően  olyan fejlettségi  fokra jut,  hogy  az  
egyházak  versengeni  kezdenek  birtoklásáért.  Igényt  
tart  rá  az  erdélyi  és  egri  püspökség  is.  Sok  évtizedes  
perlekedés eredményeként  1346-ban az egri püspökség 
végleg  megnyeri  Máramarost.  Ekkor  már  vármegye  
Máramaros  és  vár  őrködött  békéje  felett:  a  viski  vár.  
Visk vára azon túl, hogy „hatalmi jelvény" volt, a megye 
sókitermelésének,  megőrzésének,  szállításának  védel-
mét volt hivatva ellátni, aminek kb. egy fél évszázadig, 
1350-ig eleget is tett: ide menekült a portyázó ellen elől 
a környék  lakossága.  

A  fejlődő  bányászat  a letelepedő  lakosság  gyors  nö-
vekedését eredményezte. Újabb tárnák nyiltak, de meg-
nőtt  a birtoklásért folyó csatározások, betörések  száma  
is, amelyek ellen a viski vár már nem tudott megbízha-
tó,  eredményes  védelmet  nyújtani.  Legfeljebb  Visk  és  
Técső lakosainak jelentett még védelmet-menedéket. A 
várat  övező  vidék  ugyanis  lápos-vizenyős  talajú  volt,  
nagy volt a Tisza árterülete, és körös-körül a sűrű őser-
dők. A sóvárosok védelmének funkciója átszállt a huszti 
várra,  amelynek  ezek  után meghatározó  szerepe lett a 
vidék  életében  és viszont. 

Hogy  mikor  és  kik  kezdték  építeni  Huszt  várát,  és  
mikor  fejezték  be —  erre  az  írásos  emlékek  különböző  
válaszokat  adnak.  

Dusanek  János  Huszt  Máramarosban  című,  1938-
ban  megjelent  művében  több  forrást  is  szóba  hoz.  Hi-
vatkozik  pl.  Tóth  Jánosra,  aki  egy  meg  nem  nevezett  
krónikást  említ,  aki  szerint  kb.  1070-ben  ellenség  tá-
madt Magyarországra  Máramaroson keresztül, de „Gé-
za és László vezérek által megállíttatottak és szétveret-
tek". Azon a helyen — a huszti Kopasz-hegy környékén, 



azaz magán  a hegyen — László várat építtetett,  amely  
később a Huszti vár nevet kapta. A vár építése  1191-ig  
tartott. 

Vály  András  1799-ben  napvilágot  látott  munkájá-
ban,  a Magyarország  leírásá-ban  megkérdőjelezi  ezt a 
dátumot. 

Váradi  György Az  Osztrák-Magyar  Monarchia  írás-
ban és képben c. művében azon véleményét fejti ki, hogy 
a huszti várat  Szent  László  építtette.  

A  már  említett  Tóth  János,  aki  Máramaros  megye  
állami ügyésze vol és a vidék lelkes kutatója, III. Béláról 
is tesz  említést és egy,  a vár falában fellelt kőről,  ame-
lyen  az  119l-es  dátum (?) volt  olvasható.  

Nem  zárható  ki  az  a  feltételezés  sem,  hogy  Huszt  
városának  és várának alapítói  a szászok voltak,  akiket  
Géza  és  III.  István  telepítettek  Ugocsába,  majd  azok  
fokozatosan  benépesítették,  a Felső-Tisza-vidék  men-
tét településeket  hozva létre.  

Ifj.  Pap  József  említést  tesz  régi  krónikákról,  ame-
lyekben utalás van arra, hogy a huszti vár az 1090 táján 
történt kun betörések  elleni védekezés  céljából  lett fel-
építve. 

Egy korai  írásos  emlékben  a következőket  olvashat-
juk: „(...) a kúpalakú kősziklás hegyre épült várat, ahova 
sűrű  bokrokkal  benőtt  hegynek  csigás  alakú  útján  
hosszas  bolthajtású  kapun jut  be  az  ember,  a hegy  lá-
bánál  elterülő  vizenyős  talaj  is  nagyban  megerősíti.  
Nem  csoda,  ha  felépülésével  a  környékben  lévő  várak  
mind elhomályosultak.  Szerepüket vesztették. Visk vá-
rára Máramaros lakosainak nem volt többé  szükségük.  
Elhanyagolták.  A  királyok  sem  törődtek  vele.  Lassan-
ként  benőtte  a  gyep  s  erőt  vett  rajta  az  enyészet.  Az  
oklevelek  nem emlékeznek  meg róla többé...,  és  midőn 
az egyedüli, főnemességre emelkedett máramarosi  csa-



Iád,  a Drágffyak ősei  tulajdonába jut,  teljesen  romhal-
mazzá lett  (...)"  

A  sót fejtésük színhelyeiről  a Tiszán  szállították.  Az 
örökké zaklatott sóút védelmére a viski földvárnál ked-
vezőbbnek mutatkozott  a Tisza  és a Nagyág találkozá-
sánál,  a  Huszt-patak  partján  emelkedő  kúpos  szikla-
hegy ormára várat építeni. A két hegykaréjjal körülölelt 
medence közepén magányosan magasodó várhegynél al-
kalmasabb helyet  nem is találhattak volna. A várból a 
tekintet  hosszan  végigkísérhette  a  kanyargó  Tiszát,  s  
rajta túl  az  övező  hegyeket.  

Éppen ezért evidens  a kérdés:  „Miért  a viski földvár 
látta  el  a  sóút  védelmét  az  évezred  elején  és  nem  a  
sokkal  jobb,  ideálisabb  „adottságokkal"  bíró  Huszti  
vár?"  De  kérdezhetnénk  azt  is,  a  kérdésbe  elrejtve  a  
választ:  „Vajon  nem  a  Huszti  vár volt-e  a  sóút  „védő-
bástyája" a kezdetektől fogva, hisz földrajzi helyzete ál-
tal maximálisan megfelelt ennek a követelménynek,  de 
mivel  írásos  bizonyítékoknak  hiányában vagyunk,  úgy  
az „elsőséget" gyér adatok alapján Visk kapta meg. Ne-
héz  elképzelni,  hogy  a természet  által  felkínált  lehető-
ségeket csak évtizedek (századok) elteltével használták 
ki." 

Ez  nem  retorikus  kérdés,  mert  szorosan  összefügg  
egy másikkal, nevezetesen:  „Mit jelent a Huszt  megne-
vezés?"  A  kérdést  megválaszolandó  különböző  verziók  
születtek. Jerney János,  Szilágyi  István és Mihályi Já-
nos német eredetűnek véli és összefüggésbe hozza a né-
met  keresztesek  XIII.  század  eleji  betelepítésével,  de  
nem adnak magyarázatot  a megnevezés jelentését  ille-
tően. 

Ifj. Pap József  a német  nyelvből  való  származtatást  
határozott tévedésként „kezeli" és elveti. Szláv eredetű-
nek tartja.  így  ír:  



„...Husztoje=sűrű.  Véleményemet  erősíti  az  a  körül-
mény,  hogy  Huszt várának  környékét  még  a XIV.  szá-
zadban is oly sűrű erdőség borította, hogy Forgách  Fe-
renc, akkori történetíró a csodálat hangján írja történeti 
emlék iratában:  „...a roppant  sűrűségű erdőség  miatt...  
nemcsak  éjjel,  de  nappal  délig  oly  sötétség  uralkodik,  
...hogy  aki hozzá nem szokott ahhoz...  alig juthat  ki ve-
szély  nélkül."  

A jelenkor  ukrán történészei  is elfogadják  ezt  a ma-
gyarázatot  (Hlanta A. V.,  Paranics  K. J.,  Fedinec  F.  I.  
Isztorija  gorodov  i szel Ukráinszkoj  SzSzK),  sőt tovább 
mennek  a  Huszt  megnevezés  szláv  eredetének  bizo-
nyításában,  mikor  arról írnak, hogy a „husztka"  szóból  
ered,  mert  a  terület,  amelynek  közepén  található  a  
huszti  vár,  hasonlít  —  formájában  —  a  husztkához  
(=kendő). 

Az  1271.  május  14-ki  győztes  csatában  a  Rába  és  
Rábca folyók közt, amelyben V. István diadalmaskodott  
a cseh II.  Ottokár felett, kitűnt bátorságával,  majd ele-
sett  Hunt-Pázmán,  aki  a viski vár  ura volt  (az  elesett  
az okirat szerint Echelleus-Achilles volt). A hálás király 
a várat  a hős  testvéreinek  Mikónak  és  Istvánnak  ado-
mányozta, akik később III. András kérésére lemondtak 
ezen jogról  és István cserébe a huszti várat kapta.  Fel-
tételezhetően a település (Huszt) nevét a Hunt-Pázmán 
nemzetség  nevéből  kapta.  

Rátérek  az  általam fellelt  írásos  emlékre,  egy jól  ol-
vasható,  bőséges helytörténeti  forrásként szolgáló  irat-
gyűjteményre,  amelynek  fedőlapján  a következő  olvas-
ható:  „A  Maramarosi  Privilágiált  F.  Városok  
Privilégiumának,  — Magyar fordításból  való  Párja  Té-
cső  Várossá  részére.  Le  Íródván  1806ba.  Deakbul  Ma-
gyarra  fordíttatott  Szigethen  Die  26-Aprillis  Anno  
1764.  S.  S.  L.  által."  (Részletes  ismertetésére  később  
visszatérek). 



Az ismertetett kiváltságos levelek egyikében „Az He-
tedik utoljára  az mi Luxemburgi Várunk-ban  Pünkösd  
Havának  Harminczadik  Napján  az Urnák  hasonlókép-
pen  Ezer  Hat  Száz  Eőtven  Kilenczedik  Esztendejében  
kőit..."-ben  a következő  olvasható:  

„(...)  Ezen  okbul  tehát  Szorgalmatos  és Vigyázó  Ma-
ramaros Vármegyeben lévő Közönséges néven nevezett 
Hoszumező, Visk, Szigeth, és Técső Mező Városok Birói 
Eskűtt  Polgári,  és  az  egész  kőssége  (:a  mely  Városok  
Neveinek  Nagy  betűvel  irott  első  Betűit  havalaki  vis-
gálni  fogja,  világosan  az  Eőtödik  Mező  Város  HUSZT  
fog  ki jönni,  és  kiteczeni:)  ezen  emiitett  Eőt  Mező Vá-
rosoknak  tehát  az  egész  Kőssége  hellyes  itélletet  ma-
gokban  elsőben  elvégezvén,  az  Jövendőbéli  Maradéki-
nak alkalmatos űdőben használni kívánván,  az magok, 
és minden  Polgári,  és Lakosi  Neveiben,  és  Személlyek-
ben  (...)"  

A  már  említett  tanulmányban  Topographische  
Beschreibung  der Marmaroscher  Gespaschaft  (Ungari-
scher  Magazin,  1783,  Pressburg)  a  334.  oldalon  a  kö-
vetkezőt  olvashatjuk:  

„(...)  Eine  besondere  Anmerkung  wird  in  Anschei-
nung  dieser  fünf Marktflecken  duch  sogar in  den  Bef-
reiungsbriefen gemacht, das námlich die Anfangsbuchs-
taben  der vier  übrigen  den fünften Markflecken  Huszt  
ausmachen  (...)"  

Hosszúmező 
Visk 
Szigeth 
Técső 

Vagyis: a Huszt megnevezés négy kiváltságos telepü-
lés nevének kezdőbetűiből  tevődik össze,  ami  az akkori 
városok egyenrangúságának  elismeréséből  ered.  

Fenntartásokkal  kezeli  e  tényt  Deschmann  Alajos  
(Műemlékvédelem,  1991. 3. szám, Huszt vára — a Má-



ramarosi  sóbányák  óre),  aki  azt későbbi  névjáték  ered-
ményének véli.  

Feltétlenül említést érdemel Huszt városának pecsét-
je,  amely a XVI.  század közepe  óta ismeretes  és  benne  
foglaltattak Visk (szarvas), Técső (sas), Hosszúmezó'(bi-
ka),  Sziget  (bölény)  címerállatai  és  két  keresztbe  tett  
nyílvessző. A már említett kézírásos emlékben  a követ-
kezőket (is) olvashatjuk: (az adományozó-levelekről van 
szó) „Az a Harmadik Utoljára Néhai Felséges Fejedelem 
Ferdinandus  Romaiak,  Magyar,  és  Cseh  Országok  Ki-
rállyának  itt  Bécsben  Böjt  más  Havának  Tizen  Nyolc-
zadik napján, Az  Urnák  Ezer  Eőt Száz  Negyven  Hato-
dik Esztendejében, hasonlóképpen Pergamanon írott, és 
annak  Saját  Kezével  Subscribaltatott,  és  Belől  titkos  
Pecsétjével  reányomva  meg  erősített  Levele,  Kinek  ér-
telmével azon Néhai Király az említett Maramarosi Me-
ző-Városi Lakosokat, mind azon Szabadságokba, és en-
gedelmekbe,  a  mellyekkel  ők  az  elébbi  Magyar  
Országnak Néhai  Szent Királlyi  üdejekbe éltenek, meg 
hagyatni,  és ajándékoztatni  el végezte,  meg tartani,  és  
védelmeztetni  parancsolta."  

Ennek  értelmében  az  öt  város  ugyanazon  kiváltsá-
gokban  részesült,  azaz  megerősítetett,  amilyenekkel  
már Szent Királyaink élteiben bírtak, vagyis Szent Ist-
ván, vagy  Szent  László  kormányzásának  idejében.  (Is-
mert tény, hogy  az Országalapítóra valamely nemes és 
nevezetes  tettel  kapcsolatosan  előszeretettel  hivatkoz-
tak  a  későbbiek  során  még  azokban  az  esetekben  is,  
mikor nem volt bizonyítható  a szerves kapcsolat.  Vagy 
talán  el  lehet fogadni  a fennen írtakat  bizonyítékként:  
szent királyaink is adományoztak kiváltáságokat az ar-
ra érdemes települések  lakosainak?)  

Összegezve  a  leírt  tényeket  és  következtetéseket  az  
alábbi  konszenzusra jutunk: 



Técső alapításának ideje az ezredfordulóra tehető, és 
nem  a  XIII.  századba,  amit  az  eddig  ismert  források  
tényként  ismertetnek velünk, vagyis:  a város  legalább  
két-három  századdal  „idősebb",  mint eddig tudtuk. Az 
1329-ben  kiadott  kiváltságlevél,  amelyben  először  em-
lítik Técsőt, nem meghatározó  az alapítást illetően, ha-
nem egy már két-háromszáz  éves települést  említ.  



Técső város pecsétjét 

elsőként Nagy Iván 1867-ben írta le a Századokban ek-
képpen: 

„Én eddig négy magyar köriratut (pecsétet — Sz. T.) 
közöltem.  Most e számot ismét szaporíthatom egy jeles 
példánnyal. Ez Máramaros vármegyebeli Técső korona-
városának pecsétje, melynek nyomója (tipariuma) való-
színűleg máig is meg van; mert  az okirat, melynek lap-
ján  e  pecsétet  nyomva  látom,  1853-ban  kelt,  karsai  
Buzik  Lajos  polgármester  aláírása  alatt...  Alakja  göm-
bölyű,  körének  átmérője  egy  hüvelyk  és  egy  fél  vonal.  
Belső szemcsés karimájában egy fejű sas, szétterjesztett 
szárnyakkal,  kinyújtott  karmokkal,  és  nyilaiakú  kiol-
tott  nyelvvel  látható,  derekán  félhold  forma látszik.  A  
felső karimában az akkori írásmód szerint e körirat áll: 
TÉCZŐ VÁROSSÁ:  1:60:8. A magyar körirat  dacára is, 
az  évszám  előtti  A  betű  a latin Anno-t jelenti.  Az  év-
szám mutatja, hogy  a vésemény  a XVII.  század  első ti-
zedéből  való,  és e szerint  a magyar köriratú ismert  pe-
csétek között  ez  a hatodik  helyen  áll."  

Ennél koraibb keletű pecsétje a városnak nem ismert. 
Tulajdonomban  van  egy  levél,  amely  nem  csak  tar-

talmát illetően érdekes mint a történelmi folyamatosság 
dokumentált láncszeme, hanem mint Técső pecsétjének 
„születési  bizonyítványa"  is adalék  múltunkhoz.  

A  25x18  cm-es  pergamen  vízjeles:  koronás  kétfejű  
sas van rajta, hátoldalán a következő jegyzéssel:  Kötett  
X Szám 5. A Tétsői  Közönség Testimonialissa  az eránt, 
hogy á Papok választásában  a Földy Uraságnak akara-
tyával, melly őket zabolázta vólna, nem élt. Anno  1694.  
19a Junij  Szigethen  20a  Augustus  821  

Tar  Gáspár  



Alatta (más kézírással): Tétső Városának Testimoni-
alissa Priviligeumi  szabadsága  az prédikátor felől,  

(olvashatatlan  aláírás)  
A  levél  viszonylag  jól  olvasható,  bővelkedik  latin  

nyelvű definíciókban: 
„Én  Tétső  Várossának  Fű  Birája  Varga  Miklós,  és  

meléttü Hütös Polgárok, ugy mint Cátha Mihály, Katrin 
Mihály,  Acs  István,  Patho  András,  Szabó  András,  ect.  
Adgyuk  értésére  az kikket illiti,  hogy in hoc Anno pre-
senti  1694. die 29. Junij Szigeth Várossá reguliara min-
ket  az okon: hogy  Fide mediante  adnak  Testimanialist  
arrul  pecsétükkel  Confirmálván  ha  ab  antique  az  Do-
minus  Terestris  Eő  Méltoságok  Consensussa  nélkül  is  
Predicatort  onnét  s  olyat,  az  mellyet  mi  szerettünk  a  
kedveltünk el hozhattuk é avagy nem. Mi ezért fide me-
diante  aszt  mongyuk,  mellyet  szokott Város  Pecsétün-
kéi is Confirmálunk, hogy mi soha az Dominus Terrert-
rist  Pap  iránt  nem  regiráltunk  sem  hozása  sem  
marasztalása felől, sőt az Idvezült Urak is soha minket 
arra  nem kényszerítettek,  tudván  az irántvaló  Privile-
giumonkat,  az után sem akarjuk aszt bé venni, hogy ne 
valaki  casu  quo vetnek  nyakunkhoz  az  kinek  tanitása  
mi  közöttünk  hasznos  lenne,  egy  szóval  Privilegium  
mellől  el nem állunk. Azt mint tartja Carlos  Donatioja.  
Ez  a Papot  szabad  akarattyokbol  fogadgyuk  bé,  az  kit  
azon  Ecclesiaban  nem  csak  ideig  s  de  örökösen  is  ott  
tarthassák. 

Nos idem qui  supra."  

A szöveg alatt viaszpecsét látható — kissé  megviselt  
állapotban —, ám így is kivehetők összetevői: kerek me-
zőben szétterpesztett  szárnyú sas, körötte: TECZÖ:VA-
ROSSA:A:I:60:8. 



A  leírtak  alapján  Técső  város  pecsétje  már  a  XVI.  
századi okiratokon is „szerepelt", vagyis fellelési idejét, 
melyet Nagy István közölt, ennek alapján „megfiatalít-
hatjuk". 

Maga  a levél,  annak  tartalma  is  érdekes  dokumen-
tum. Hogy hogyan illeszkedik  a történelmi  folyamatos-
ság  láncolatába,  arra  magyarázatot  ad  a már  említett  
írásos  emlék:  Az  Maramarosi  Priviligeált  T.  Városok  
Privililégiumának —, Magyar fordításból való Párja Té-
cső Várossá részére. Deakbul Magyarra fordíttatott Szi-
gethen  Die 26-Aprillis  Anno  1754.  S. S.  L.  által.  

A negyvennégy oldalas dokumentum-gyűjtemény be-
vezetése: 

„Mi  a Posonyi  Szent  Egyháznak  Captalannya  adjuk  
emlékezetűi  ezen  Levelűnket  jelentvén  mindeneknek  
valakiknek illik. Hogy Szorgalmatos, és Vigyázó Győrös 
Imre  Feő  Biro,  Pap  Márton  Eskűtt  Nótárius  Visken,  
Rosy István Biro, és Karho Mihály Feő Tanács béli Te-
csőn, az magok, és á többi Mramaros Vármegyében lévő 
Huszt, Visk,  Técső,  Hoszumező,  és  Sigeth Eőt Városok 
Biráji, Eskűttyei, Polgári, és Lakossi Nevekben, és Sze-
méllyekben  Személlyek  Szerent  az  mi  jelenlétünkben  
jővén, be jelentették, és mutattak bizonyos Császári, és 
Királlyi  Eő Felsége  meg  erösitő  Leveleit  magában  fog-
lalják  az  Eő  Hét  Privilegiumos  Leveleit  magában  fog-
lalják könyvecskében, és Pargamenan az nagyobb függő 
Pecsét  alatt  és mind  Eő Felsége,  mind  pediglen  Méltó-
ságos,  és  Feő  Tisztelendő  Cancellarius  Matyasovszki  
László, és Nemzetes  Magyar Udvari  Secretarius  Somo-
gyi Ferencz Urnák tsak mostanában kőit és ki eresztett 
Kezek irások  alatt;  kérvén bennünket illendő kéressel,  
hogy azokat Szorul Szóra le íratni, és Parialtatni  az mi 
Prothocollumunkban  be vitettni  és végtére  az mi Leve-
leink  Párjában  nekiek  ki  adni  ne  terheltetnénk.  A  
mellyeknek Valósága  ez.  



Mi Leopoldus Isten Kegyeimébűi Választott  minden-
kor Augustus Romai Császár, és Német, Magyar, Cseh, 
Dalmátzia,  Horváth,  és  Salviniának  Királlyá  Austria-
nak  Feo  Hertzege  Burgundia,  Brabancia,  Styria,  Ca-
rinthia  Carnioliának  Herczege,  Morvának  Marchioja,  
Lucemburgának  Felső,  és Alsó Silesianak Vientember-
ganak,  és  Thecanak  Herczege,  Srevianak  Fejedelme  
Habspurgi  Tyrolisi,  Ferreti,  Kiburgi,  és  Goritiai  Groff  
Emlékezetűi  adgyuk  ezen  Levelűnk  által,  jelentvén  
mindeneknek  á kiknek illik.  Hogz  az Mi Hiveink  Szor-
galmatos, és Vigyázó Visken lévő Győrös Imra Feő Biro, 
és Pap  Márton  Eskűtt  Nótárius,  és  Tecsó'n  Lévő  Rózsi  
István hasonlo  Biro,  és Karho  Mihály Feő Tanács  béli,  
és tőbb Maramaros Vármegyében lévő Eőt Maramarosi 
MezőVárosok, tudni illik Huszt, Visk, Técső Hoszumező 
és Szigeth Birái, és Eskűttyei, Polgári, és Lakosi részek-
re, és Szemellyekbe be jelentettek, és mutattak nékünk 
némely bizonyos Hét Levelet, és ugyan az első bizonyos 
Pargamenon  irott  Contractusnak  Levele  Viz  Kereszt  
után valo leg első  Szombaton  az Urnák  Ezer Hat Száz 
Negyvenedik Esztendejében,  á mint iteltetik Függő Pe-
csét  alatt  Kőit, de  az iránt mostanában  Szűkölködik, á 
mely másképpen Néhai Felséges Fejedelem Károly Ma-
gyar  Dalmatia,  Horváth,  és  Bulgaria  Országok  Ki-
rállyának  az Ezer három  Száz Huszonkilenczedik  Esz-
tendőben Szen György Havának Huszonhatodik Napján 
kőit, és Parialt Levelét magában foglalja, melynek ereje 
által azon Felséges Király bizonyos okok, és indulatokra 
nézve,  mellyek  azon Levélbe bőven fel vágynák jegyez-
ve, és jelentve,  az most emiitett  Maramarosi  Mező Vá-
rasiaknak  mind  azon  Szabadságokat  á  mellyekket  á  
Szöllősi  Polgárok,  és  Lakosok  éltenek,  ottan  Punctu-
mokként fel jegyezve  meg  engedte."  

Ez  a  levél  megerősíti  Técső  (is)  lakosait  mindazon  
kiváltságokban,  amelyeket  legelőször  Károly  Róberttől  



kaptak  1329-ben,  vagyis  azokban,  amelyeket  Szőlős  
polgárai  már  1262-ben  „elnyertek".  Ebben  a  levélben  
találkozunk (leírtán) Técső  nevével.  

Az írásos emlék folytatása:  
„A  Második  pedig  Néhai  Felséges  Mátyás,  Magyar,  

és Cseh Országok Királlyának  Budán Kis Asszony Ha-
vának Második Napján Az Urnák Ezer Nény Száz Het-
ven Kettődik Esztendejében  Pergamenan írott, és  azon 
Királlynak függő Pecséttye alatt (:mellyek most szűköl-
ködnek:) kőit Levele Kinek Segitségével  azon Néhai Ki-
rály,  az emiitett  Mező Városok  Polgárit,  és Lakosit,  az  
ő  régi  Privilégiumokban  Szabadságokban  meg  tartani  
és védelmezni  Parancsolta.  

Az Harmadik utoljára Néhai Felséges Fejedelem Fer-
dinandus  Romaiak,  Magyar,  és  Cseh  Országok  Ki-
rállyának  itt Bécsben Böjt  más Havának Tizen  nyolca-
dik Napján,  az Urnák Ezer  Eőt Száz Negyven  Hatodik  
Esztendejében hasonlóképpen Pergamenan irott, és an-
nak  Saját  Kezével  Subscribaltatott,  és  belől  titkos  Pe-
csétjével  reányomva  meg  erősített  Levele,  kinek  értel-
mével  azon  Néhai  Király  az  emiitett  Maramarosi  
Mező-Városi  Lakosokat,  mind  azon Szabadságokba,  és  
engedelmekbe,  á  mellyekkel  ők  az  elébbi  Magyar  Or-
szágnak  Néhai  Szent  Királlyi  űdejükben  éltenek,  meg  
hagyatni,  és ajándékoztatni  el végezte,  meg tartani,  és  
védelmezni  parancsolta.  

Negyedik  azon  kívül  á Mságos  Néhai  Apafii  Mihály  
Erdély  Ország  Fejedelmének  Könyv  formában  Perga-
menan kináltatott Nagy Visk Mező Várossában Bójt elő 
Havának  Negyedik  Napján,  az  Urnák  Ezer  Hat  Száz  
Hatvan  Negyedik  Esztendejében  ki  adatott,  és  annak  
Saját  Kezével  Subscribaltatott  és  függő  Pecséttyével  
mag erősített  Levele  Kinek  Segedelmével  azon  Fejede-
lem már bizonyos annyiszor említett Maramarosi  Mező  
Városi bizonyos Szabadságoknak, mellyeket nékiek rész 



szerint  az  Magyar  Országi  Szent  Királlyok,  részekint  
pedig  az  Erdély  Országi  Fejedelmek  engednek,  meg  
erőssitő módra  magában foglalt Szabadságbéli  renden-
ként  elől  hozott  Leveleit  meg  erősitette.  

Az  Eötődik  Ismét  azon  Néhai  Apaffi  Fejedelem  nek  
azon Nagy Sint Mező Várossában Bojt elő Havának Ti-
zen Hetedik napján azon Ezer Hat Száz Hatvan Negye-
dik Esztendőben, hasonlóképpen  Pargamenan  kinyitva  
kőit,  annak Saját Kezével  Subscribaltatott  és  Pecsétjé-
vel  az Also  Szélén  nyomtato  formán  meg  erősitett  Le-
vele  kinek  ereje  által  hasonlóképpen  némely  bizonyos  
Néhai Felséges Fejedelem, és Ferdinandus Ur, Romaiak 
mindenkor  Augustus  Császára,  és  Német,  Magyar,  
Cseh  Országok  Királlyá  leg  boldogabb  emlékezetű  Mi  
leg  kevesebb  Eleink,  és  Anyánknak  más  Leveleit,  
mellyeket  azon  Mező  Városiaknak,  némely  bizonyos  
Szabadságokrul,  és Kivételekrül,  nevezetesen  pedig  az  
Harminczadok, Adok és Vámok eránt Nékik Kegyelme-
sen nyújtott, hasonlóképpen meg erősitette,  amelyik az 
alábbirt rend  szerént  meg  üsmértetett.  

A Hatodik végtére  az mostani Felséges Fejedelem, és 
Harmadik Ferdinandus Urt, Romaiak Császára, és Né-
met,  Magyar,  Cseh  Országok  Királlyá  Eleink,  a  mint  
mondatott,  és  Dicsősséges  emlékezetű  leg  kedvesebb  
Atyánknak,  mely  Pargamenon  Könyvecske  modon  tsi-
náltatott,  és Saját Kezének Subscribaciojával,  és titkos 
függő Pecsétjének, mellyet mint Magyar Országi Király 
élt vala, erejével meg erősített és a Prágai Várban Szent 
Mihály Havának Tizenkettedik Napján, az Urnák Ezer 
Hat  Száz  Eőtven  Kettődik  Esztendejében  készítetett  
Szabadságos  Levél,  á  mely  Felséges  Néhai  Fejedelem  
Urnák  Lajos  Magyar,  és  Ferdinandus  Romai,  Magyar,  
és Cseh Országi Királlyok, nem kűlömben második Ru-
dolff Romai  Császár,  és hasonlóképpen  Magyar  Király,  
úgy  mint  az  mi  Boldog  Emlékezetű  Eleinknek  más bi-



zonyos három Leveleit,  mellyek  azon  Királyok  által  az  
említett Huszt, Visk, Técső, Hoszumező, és Szigeth, úgy 
nevezett  Mező  Városok  Polgárinak  és  Lakosinak  ada-
tott Szabadságokról,  és ...költenek, és a Posonyi  Szent-
Egyház  Káptalannyának  bizonyos  Levelében  Parialva  
vannak  meg erősítő képpen magában fogtallya.  

A  Hetedik  utoljára  az  mi  Luxemburgi  Várunkban  
Pünkösd havának Harminczadik Napján, az Urnák Ha-
sonlóképpen Ezer Hat Száz Eőtven Kilenczedik Eszten-
dejében  kőit,  és  Kegyelmesen  adatott  saját  Levelünk,  
mely  által  Nékiek  az  Jus  Gladism  vagy  is  mellyel  az  
előtt is élni találtattak, engedtetett. Mind ezen Két utol-
só  Levelek,  úgymint  magában  is  erősek,  az  bé  iratás  
nem szűkölködnek. — Kérettetett azért a Mi Felségünk 
az emiitett Maramarosi  Eőt Mező Városok Huszt, Visk, 
Técső,  Hoszumező  és  Szigeth  Birái,  Eskűtt  Polgári,  és  
Sokszor  említett  Lakosi  Nevekben,  és  Személlyekben  
illő Instantiaval alázatosan, hogy azon emiitett hét Sza-
badságbéli  Leveleket,  és  minden  azokba  foglaltattokat  
Kedveseknek,  és  hellyeseknek  tartani,  és  azokat  akik  
magokban  is  állandók,  és  minden  részekre  nézve  
hellyesek, Nékiek ismét visza adatni, az többit pedig az 
mi  Privilegiumi  Levelűnkben  ismét  be  tétetni,  és  be  
Írattatni  cselekedni,  és mind  az által  mind  a Hetet  he-
lyesnek  hadni,  megerősiteni,  és  azon  emiitett  Eőt  Ma-
ramarosi MezőVárosok Polgári, és Lakosi, és azok min-
den  Maradéki,  és  következő  Számokra  megnyittatván  
Örökké tartamokat  Kegyeimessen  Confirmalni  méltóz-
tatnánk.  Ámely  Leveleknek  is  ugyan  az Elsőnek  Való-
sága  ezen  modon  következik.  

MINDEN  Kristus  Hiveinek  á jelenlévőknek,  hason-
lóképpen és á jövendőknek á kiknek ezen Levelűnk tud-
tára fog lenni, köszöntésünket  az mi Urunk Jesus Kris-
tusban  az Világ meg Váltójában. Az gondos, és Őrökké 
dicsérendő  régiek  előre  vigyázó  okossága világosan  ta-



pasztaltatván az Emberi állapotot változo Szerentsének 
élteti  alá  vettetve  lenni,  ugyan  azért,  hogy  az  véghez  
vitt  dolgoknak  emlékezete  az utóbb kővetkező  Maravi-
dékinkra is, annál hellyesebben  által hathatna külőmb 
féle eszközöket kűlőmb féle modon ki gondolt, és elvég-
zett ki gondolt, és rendelt sok emlékeztető  Tartandosá-
gotkat, de á többi kőzött  az О leg gondosabb vigyázáso-
kat alig lehet illendő dicséretekkel fel magasztalni, hogy 
az Levelek, és Levélbéli eszközöknek (:kiknek erejek ál-
tal,  az ő bennek lévő leg Hitesebb Tartományoknak leg  
Nagyobb Városoknak,  leg rakottabb  Mező  Városoknak  
és  Majoroknak,  és  utoljára  külőmbféle  Statusoknak,  
Rendeknek  Collegiumoknak,  Zászlós  Uraknak,  és  Ne-
meseknek az Régi Szent Fejedelmektül adatott Szabad-
ságok, Privilégiumok,  Fegy ferek ...Dűcsőséges  cseleke-
deteknek,  és  jo  érdemű  dolgoknak  ajándéki,  és  
fényességi le irattva az utánnunk kővetkező űdőnek tu-
datára Szoktak jönni:) hosszasabb és bátorságosabb tar-
tására ugy gondot viselt, hogy azok alkalmatos  és hite-
les Conventi tudni illik, és Captalant hellyeket parialva 
és mássánt irvan (:ha azoknak Originalisok, vagy is le-
gelői kőit Levelek űdő jártával zenebonás Háborúságok-
kal, vagy  az Tűznek  emésztésével,  és  Számlálhatatlan  
tőrténetekkel  Károsodva  akár  mi modon  veszedelembe  
forganának:)  az  Captalani,  és  Conventi  Emberek  Hiv  
Eőrzések  alatt  fel  találandok  lennének.  Mint  hogy  pe-
diglen az Mi űdűnkben ezen Erdély Országban már egy 
néhány izben á Két leg hatalmasabb Világ Monáérchiai-
nak Hadakozások, az Ország Lakosainak az minden féle 
javoknak fel Pordalásával, és el Pusztításával,  nem kű-
lömben  az  külső  Falukban  lévő  Leveleknek,  és  Levél  
béli Eszközöknek eltagadozásával tűzzel, és vassal Sok. 
és  Siralmas  Károkat,  és  Pusztulásokat  tettenek,  Való-
ban  az emiitett régi  Emberek végzéséhez  (:Ki vált kép-
pen azokhoz kiknek Elei Oreg Attyai  az Levél béli  Esz-



közök,  Parialasában  Szorgalmatossabbak  valának:)  
nem kevés haszon gyülekezett;  mint hogy  amint említ-
tetett,  el  ragadtatván  az  Falu  hellyeken  az  Originális  
Levelek,  azoknak fel keresendő Parjait  az arra való hi-
teles Hellyeken, ha á Szűkség kivánja, fel lehet találni. 
Ezen  okbul  tehát  Szorgalmatos  és Vigyázó  Maramaros  
Vármegyékben lévő Közönséges  Néven neveztetett  Ho-
szumező,  Visk,  Szigeth,  és  Técső  Mező  Városok  Biroi,  
Eskűtt  Polgári,  és  az  egész  kőssége  (:a  mely  Városok  
Neveinek  Nagy  betűvel  irott  első  Betűit  havalaki  vis-
gálni fogja, világosan  az Eőtődik  Mező Város tudniillik  
HUSZT  fog  ki jönni,  és  kiteczeni:)  ezen  emlietett  Eőt  
Mező Városoknak tehát az egész kőssége hellyes itélle-
tet magokban elsőben el végezvén,  az Jövendő béli  Ma-
radékinak  alkalmatos  űdoben  használni  kívánván,  az  
magok,  és minden Polgári,  és Lakosi Neveiben,  és Sze-
mélyekben Szorgalmatos és Vigyázó Viski Deák Jánost, 
és Técsői  Moritz  István  az ugy nevezett  Mező Városok-
ban Lakos Eskűtt  Polgárit,  és  Öregeit  elegendő  Paran-
csolatokkal hozzánk készíttetve kűldőtték, a kik is Sze-
méllyek  Szerént  az  mi  jelenlétűnkhez  jővén,  bé  
mutatták,  és bé jelentették,  nékünk az Boldog  Emléke-
zetű Felséges  Fejedelem  Károly  Isten Kegyelméből  Te-
kéntetes  Magyar,  Dalmatzia,  Horváth  Országok  Ki-
rállyának  Noha  Pargemenan  ki  nyitva  készíttetett  és  
kőit  mindazáltal  az  régiség,  és  gondolatlanabb  tartás  
miatt  igen  el kopott,  és rongyos  és leg  Főbb  Hellyeken  
fő képpen  pedig  az hajtásokban  nem olvashato  Privile-
giumos  Levelét,  mely  Levél,  ugyan  noha  azon  Király  
Urnák kettős, és uj Pecsettye alatt hellyesen adatva len-
ni  azon  Levelnek  valoságábul  világosan  ki  tetzet vala,  
mint  hogy  pediglen  azon  Levél  enyvel  meg  kent  Papi-
rossal  az hátán bé borítva,  és nagyobb őrzésnek  okáért  
egészen  be takarva volt,  és meg erősítve,  és azon  kivel  
azon  Levélnek  also  Széle rongyos lévén,  és á Veres Vi-



aszkon tett az Privilegiumos Levél hez más darabocska 
Pargamenon ehy vezett, és ragasztott Királyi Pecsétnek 
be  nyomása  egész  len  el töretett,  és  el  szakatt,  semmi  
egyébb  hanem  tudni  illik  tsak  az  Pecsétnek  kűrűlete,  
és  nyomdoka  ősmerszett vala. Amely  Levélnek  valósá-
gát, és Párját, hogy az mi jelen lévőié Parialt Levelűnk-
ben So Szerint be irni, az emiitett Eőt Mező Városok és 
azok mostani  és Jövendő  beli  Lakosinak,  és  azok  min-
den  Maradékinak  Leendő  Jussok  biztos  voltára  Szük-
séges  arrul  való  Privilegiumos  Levelűnket  az  mi függő 
Conventi  Pecsétünk  alatt ki  adni  akarnánk,  Szüntelen  
bennünket  kértek  mely  Levélnek valósága,  és  Szerént  
való  mivolta  ekkeppen  következik.  

Károly  Isten  kegyeimébűi  Magyar,  Dalmatia,  Hor-
váth,  Róma,  Servia,  Gallitia,  Lodomerka,  Cumania,  
Bulgaria  Oeszágok  Királlyá  Saternitanumi,  Szent  An-
gyalnak  Ura  Minden  Kristus  Hiveinek,  á  Jelenlévők-
nek, és a jövendőknek, ezen irást Nézzőinek Köszöntést 
az  üdvösség  Ajándékozóban.  Az  Királlyi  Méltosághoz  
tartozik,  az  hív  Jobbágyok  igaz  kéréseket  meg  adni,  
mint  hogy  ezen  okbul  mind  az  ő  Számok  szüntelenül  
öregbedik, mind az Királlyi Hatalom Szelesebben kiter-
jed.  Mivel  az  Királlyok  tulajdonya  az Népeknek  Soka-
ságában  dicsekedni.  Azért  is  ezen ievelűnk  rendével,  
mindenek tudtára  akarunk érkezni;  Hogy meg vizsgál-
ván  az  Maramarosi  Szászok  és  Magyarok,  tudniillik  
Viski, Huszthi, Técsői, és Hoszumezői Magyarokbul va-
ló Gazdáink, és mi Hiveink Hivsegeket leg főbb képpen 
az  iránt,  hogy  az  Maramarosi  Főid  gyümölcstelen,  ke-
mény munkáju,  és  á Lakásra nehéznek  lenni  űsmérte-
tik, azon Szabadságokat  Mellyekkel  az  mi Szőllősi  Pol-
gárink,  és  Lakosink  élnek,  és vigadnak  azoknak  is  az  
mi  Királlyi  Kegyelmessegűnkból  kivántuk  adatni  eze-
ket különösen  ki jelentvén  és ki  magyarázván.  



Elsőben:  Hogy  akármilyen  Szabad  Állapotban  levő  
Emberek  Lakás  végett  az  emiitett  Majorokba  jönni  
akarnak  Szabadon  jöjjenek,  és  bizvást  Lakhassanak,  
mulashassanak,  és  á  mint  Szabadon jönnek,  úgy  Sza-
badon máshová, á hová akarnak el mehetnek az Magok 
Joszágokkal,  és  Személlyekkel,  el  adván  á  Saját  Költ-
ségeken  Szerzett  épületeket,  meg  fizetvén  az  igaz  és  
szokott Főid bért,  és lévén világos Szabadságok  az Ma-
jorostol.  Másodszor  Ismét, hogy  semmi  Groff Tőrvénye 
előtt meg jelenni  nem tartoznak hanem tsak  az mi Ál-
talunk  rendelt  Birojok,  vagy  az  Kőzségtűl  választott  
Majorosok előtt Harmadszor Ismét Majorost, vagy Birot 
magok kőzött választanak,  a kit  közönséges  akaratbul  
akarnak, és Papot, vagy Plébánust  az maga Szent Egy-
házokhoz  tezések  Szerént  bé  vehessenek,  akit  azon  
Szent Egyházokba  nem tsak űdeig, hanem örökösen  is  
meg  tarthassanak  és  azon  Plébánusoknak  az  ö  utolso  
üdejekben  Joszágokat,  és  magok  Javait  akárkinak  
akarják testálni  Szabad  tehetségek légyen. Negyedszer 
Ismét mi azon Gazdáink az Papot vagy Plebanust illető 
Tizedet  á  Mezőben  hagyák  egészben  Eőtődszőr.  Ismét  
az ő Papjok Szántható földeket Biro egész Eőtven Tele-
kekrűl  az Tized  eránt fizessen az maga  ...  Püspökének 
űdővel follyo egy Márkát vagy is Una Marcam Denario-
rum  á  Szokott  üdőben.  Hatodszor  Ismét  á  Gyilkos  az  
Gyilkosság  Tőrvényét  fizetni  fog  két  Márkát,  vagy  is  
duas  Marcam  Denariorum.  Hetedszer  Ismét  az halálos 
Sebért  egy  Markát,  és  az  ütésért  á mely  vér  ki  bocsá-
tással esik fél Márkát, és á Bűnös, á Gyalázattul  pedig-
len az cselekedetnél, semmi egyéb nekerestessék az meg 
Gyaláztatva  által.  Nyolczadszor  Ismét  akarjuk,  hogy  
minden kőztünk mozdított,  és mozditando Pereket az ő 
Majorosok, az magok Eőregebbeikkel meg Ítélhessen, ki 
vévén  a Gyilkosságot,  Violentiat,  Lopást,  és  Gyujtoga-
tást  az mellyeket  a  Mi  Biránk  az  Eő Majorosokkal  fog  



meg ítélni, mely meg itélt Pereknek kétséget  az mi Bí-
ránk fogja el venni, az harmadik rész az ő Majorosoknál 
maradván. Kilenczedszer Ismét az magok között indított 
Perek felett  Szabad tehecsegek legyen á békesség meg 
Szerzésére.  Tizedszer  Rendeltük azt is, hogy az Eő Föl-
deiket, akiket ők irtással el foglalni mondattnak, az ma-
gok munkáit reá tévén ő tűlűk semmi féle nyelvű, vagy 
Nemzetiségű Emberek azon földeket el ne vehessék. Ti-
zenegyedszer  Azonkívül  ami  Gazdáink  az  Főid  Bérét  
minden egész Telektűi  anyi fél falkot, vagy is  Singulos 
dimidios  Falcones  minden  Boldog  Martony  Confessor  
ünnepeire  nékünk  adni  és  fizetni  tartoznak. Tizenket-
tedszer Kívánjuk  azt is, hogy  akárhol járnak  az magok 
Portékájokkal, senki semérészelje  őket bántani, hanem 
ha valakinek valami Keresete leénd, aztat az Ő Birójok, 
vagy  Majorosok  első  Törvényes  Uton  keresse,  és  ha  á  
Panaszolkodoiknak  meg  felelni  makacsok  lésznek,  az  
után meg tilthatják  az ő Joszágokat. Tizenharmadszor. 
Ismét  akarjuk,  hogy  azon  Majorokban  rendelt  Napok  
alatt lévő Vásárok, Szabadva, és minden akár mely ado 
nélkül  tartassanak.  TizenNegyedszer  Ismét  kiványuk,  
hogy senki  az Mi Báróink kőzzűl őrajta erőszakkal meg 
Szállani ne merészeljen. TizenEőtödször Azt is, hogy ha 
valakik kívánnak valamely hasznos munkákat, vagy uj 
Plántálásokat  Szabad  munkálkodásra  való  tehetségek  
légyen. Tizen-hatodszor.  Azt el nem hagyván, hogy min-
den Szántó főid nélkül való Curiaktul, vagy Telekektűl  
tsak  éppen  három  terhet,  vagyis  Tria  Pondera  az főid 
Bérét nekünk fizetni tartoznak. Tizen-hetedszer.  Ismét,  
mint hogy  az  Maramarosi  főid felette  soványnak lenni  
mondatik  mint  említtetett,  Az  adok,  Gabona  Tizedek,  
Sertések,  és  ajéndékok  bé  mutatásátul,  mellyek  más  
ként bé mutatni,  és ajándékozatni  Szoktanak,  az Gabo-
na szüksége miatt őket Szabadokká tészük.  És hogy az 
emiitett  Gazdáink  Szabadságának  rende  meg  mozdul-



hatatlanul  meg maragyon,  és  az örökös  állandóságnak  
erejét vegye,  és senki  által  serontathassék  el, az két uj 
és Authenticum  Pecsétűnkel  meg erősittetett jelenlevő 
Levelűnket  engedtük.  

Adatott  az Mi Kedves Hivűnk Tisztelendő Választott 
Férfiú  András  Mester  az  mi  Szent  Egyházunk  és  Ud-
varunk Vice Cancellériusába keze által. Az Urnák Ezer 
Három  Száz  Huszonkilenczedik  Esztendejében.  Szent  
György havának Húszon Hatodik Napján. Az mi Orszá-
gunknak hasonlóképpen  húszon  kilentzedik  Esztende-
jében. Az Esztergomi Szent Egyház űres lévén, az Kris-
tusban  Tisztelendő  Atyánk  László  Atyafi  Kalocsai  
Érsek, az mi Udvarunk Cancellariusa, Benedek  Csaná-
di,  György Szirmai,  László Pécsi,  Miklós Győri,  Henrik 
Veszprimi, László Zagrabiai, András Várady, Peter Aty-
afi Bosznyai, Csanadinus Egri, és András Erdéllyi  Püs-
pökök  az  Isten  Szent  egy házát  Szerentsében  igazgat-
ván.  Méltoságos  Férfiak  János  Fejér  Vári  Sümegi,  és  
Tolnai  Groff,  Demeter  az  Mi  Tárnok  Mesterünk,  és  
Trentsenyi  Groff,  Tamás  Erdellyi  Vajda,  és  Szolnoki  
Groff  Machowiul  való  Bán,  Wolkowrul,  és  Baranárul  
való Szirmai Groff, János  az Király Aszszonynak  az mi 
Hitvesünknek,  Katalin  Aszszonynak  Tárnok  Mestere,  
Desőw  Mester  Sopronyi  Biro,  Dyonisius  az  mi  Tálnok  
Mesterünk  István  Lovász  Mester,  és  Miklós  Posonyi  
Groff,  és  mások  sokan  Tisztségeket  viselvén.  Mi  azért  
az igazat kívánóknak  kedves  egyet  értést  engedvén  az  
emiitett  nem  Kartzolt,  nem  Vakart,  sem  az  Írásnak  
semkibe  á mennyire  á  Levélnek  nagy  elromlása  miatt  
láttatott,  nem  gyanús  Privilegiumi  Levélnek  mását,  
vagy  Párját,  az  emiitett  Delegatus,  vagy  Küldő  Embe-
reknek gyorsabb Igasságokra,  az emiitett Mező Városi-
ak, és azok minden Maradéki Jussoknak teéndő Eőrzé-
sére,  az Mi Conventi,  és Authenticum függő Pecsétünk 
alatt hiven, és igazán  ki adattni  el végeztük. Az kőzőn-



séges Törvény,  és  Ország  Igassága  azt  engedvén.  Ada-
tott Viz Kereszt előtt esett leg közelebb való Szombaton 
Kristus Születésének Ezer Hat Száz Negyven Kilentze-
dik Esztendejében."  

Az ismertetett  levél,  amelyen Técső „legöredebb" pe-
csétje  látható,  a  tizenhét  pontban  felsorolt  privilégiu-
mok egyikének: a harmadiknak „megsértése" miatt író-
dott. 

„A másik Levélnek  az valósága pedig igy következik. 
Mi Mátyás  Isten Kegyeimébűi  Magyar,  Cseh  Országok  
Királlyá adjuk emlékezetűi mindeneknek ákiknek illik, 
Hogy  Mi  révén  mind  az  mi  Hiveink  Tisztelendő  és vi-
gyázó  Szóllősi  Mester Vicarius,  Horváth András Groff,  
és  Hinczi  András  az  emiitett  Eőt  Mező  Városink  
Huszth, Szigeth, Hoszumező, Visk, és Tévső Polgárinak, 
és  Lakosinak  nekünk  azon  okbul  tett  kéréseket,  mind  
pedig  észrevévén  azon  Mező  Városinknak  egetését,  
pusztitását, és romlását, mellyeket az feljebb való űdók-
ben azok az minékünk tartandó Hivsegek melett az Olá-
hok,  és  egyéb  vetekedő  Társaink,  és  Ellenséginktűl  
Szenvedtek,  azon  Mező  Városok  Polgárit  Lakosit,  és  
azok  kőzűl  mindeniket,  mint  az  Nagyobbakat,  úgy  az  
Kisebbeket mind azon Szabadságok... kikkel az előttünk 
levő Magyar Ország Királlyai és Néhai Tekéntetes Atyánk 
üdejekben  éltenek,  élni,  és örvendezni  kiványuk,  mon-
gyuk  és  el  végezzük  ezen  Levelűnk  által. Azért  is  Né-
kiek  Mi  Hivűnknek  Nemzetes  Horváth János,  mostani  
Groffnak,  és  minden  más  következendő  Maramarosi  
Vármegye  Mi  Földünk  Grófijaink  ezen  Levelűnk  által  
erősen hagyunk, és parancsoljuk, hogy mostantulfogva 
ez után minden kővetkezőndő űdőkben az emlietett Me-
ző Városiunknak minden Polgárit, és Lakosit az ő min-
dennemű Szabadságokban, mellyekket tudni illik  Ők  az 
emlietett előttünk lévő Magyar Országi Királlyoknak és 
Néhai Tekéntetes Atyánknak üdejekben éltenek, és őr-



vendeztenek meg tartani  és gondjolát viselni  tartoztok,  
és  őket  az  illyen  Szabadságok  ellen  valamiben  hábor-
gatni,  és  gátolni  neméreszeljétek,  neis  merjétek  akár-
mimodon,  az  mellyet  á  Mi  Személlyűnk  Szerént  való  
függő Pecsétünkkel  meg erősítettük, annak el olvasása 
után  az meg  mutatónak  visza  adjatok.  Adatott  Budán  
Vasas  Szent  Péter  ünnepe  után való első  Vasárnapon.  
Az  Úrnak  Ezer Négy  Száz Hetvenkettedik  Esztendejé-
ben.  Az  Mi  Országunknak  Tizen  Eőtődik  Esztendejé-
ben." 

Hunyadi János nem adott kiváltságokat az öt — azaz, 
abban  az  időben  még  csak  négy  —  privilegizált  város  
lakosainak, de őrködött a Károly-i rendelet érvénye, be-
tartása felett. Van egy másik írásos emlék is, amelynek 
borítólapján  a következő  olvasható:  

„Series Actorum in Archivo Quinque Oppidano reper-
torum,  atque Conservatorum,  cum initio Anni  1796. in 
Ordinem  redació  ex  Determinatione  Congregationis  
Quinqe  Oppidano  elaborata,  Oppido  Técső  des...  aa  
1806." 

A korabeli fiskális ebben a fűzetben  rendszeresítette  
a  városoknak  címzett  felsőbb  utasításokat,  rendelete-
ket, leveleket  stb.,  összeségében  259-et jegyezve fel  az  
EXTRACTUS  CLARIFICANS rubrikában, vagyis felje-
gyezte  az  akkor  fellelhetőket.  

A 24. iktatási szám alatt olvashatunk az egyetlen Hu-
nyadi  János-levélről:  

„Hunyadi János  Magyar  Országi  Gubernátor  Dona-
tioja  ab  Anno  1449  in  Origilani  Cum  Copia  Simplici,  
melybe  rendeltetik  hogy  á Maramarosi  Sóó  Kamara  a  
Huszthi  Határon  fel  építtetett  Kő  Kápolnához  eszten-
dőnként  vagy  Tizenkét  arany  forintokat  vagy  pedig  
anyit  érő Sót  adjon..."  

Nincs kizárva, hogy fia, Mátyás erre a levélre is utalt, 
fogalmazván fennen leírt levelét. 



Ezeket  a  kiváltságokat,  a  máramarosiak  hűséges,  
odaadó  szolgálatukkal  érdemelték  ki,  amelyekről  az  
Igazságos  személyesen  is  meggyőződhetett.  

Bogdán,  a máramarosi  oláhság vajdája népével  1350  
körül elhagyta Máramarost és Moldvába vándorolt, tet-
tének  indítékai  a mai  napig véglegesen  nem  tisztázot-
tak. 

Elvonulásukkal a terület egyes részei lakosság nélkül 
maradtak, elnéptelenedtek. Maga Bogdán vajda hűtlen-
ségbe  esett,  birtokai  a  királyra  szálltak.  Nagy  Lajos,  
hogy  újra benépesítse  az elárvult vidéket,  minden  mó-
don: ígéretekkel,  fegyverrel vissza  akarta költöztetni  a  
hűtlen oláhságot, de csak nagyon kevesen jöttek vissza, 
mint Balk  és Drág vajdák népeikkel  (a Drágffiak ősei). 
A király  magához  édesgette  a vezetőket,  a hűtlen  Bog-
dán  birtokaival  ajándékozta  meg  őket. A  visszatelepe-
dettek  az  Iza völgyéből  lassan  tovább terjeszkedtek  és  
nemsokára  elfoglalták  a Tisza  fővölgyét  egészen  Ugo-
csáig.  Óriási  uradalmakra  tettek  szert,  elszaporodtak,  
elnyerték a megye főtisztségeit: főispánok, kamaraispá-
nok lettek, emellett megtartották az oláhság felett gya-
korolt hatalmukat  is.  

Mátyás király  1467 végén került nagyobb összetűzés-
be  Moldvával,  ahova  seregeit  maga  vezette  és így  sze-
mélyesen  meggyőződhetett  katonái  vitézségéről  és  hű-
ségéről,  amiket  a  későbbiek  során  cím-  és  
birtokadományokkal  bőségesen  honorált.  Ennek  bizo-
nyítéka  a következő  levél:  

„1469. Szeptember  17. BUDA. CORVIN MÁTYÁS KI-
RÁLY megemlítvén,  hogy midőn  egy éjjel  István  Mold-
vai  vajdával  összeütközés  volt,  nemes Vanáchfalvi  Ko-
ruly  már  udvari  emberei  közt  mint  bátor  férfiú  
tisztességgl  harcolt,  miért  is  szolgálatai  némi jutalma-
zásaul  mentesiti  őt  és  fiát  Jánost,  valamint  rokonait  
Petrovai  Mihályt,  Szlatinai  Naan  Mihályt,  Farkasrévi  



Lauka  Pétert,  Suhatagi  Mikley  Jánost,  Bárthfalvi  Pé-
tert,  Uglyai  Pap fiát Simont,  Bárthfalusi  Lupsát,  Fejé-
regyházi  Steczet  és  Vánchfalvi  Avram  Györgyöt  a me-
gyebeli  fő-  és  alispánok,  valamint  szolgabirák  
joghatósága alól, és mindnyájokat saját személyes kirá-
lyi, vagy nádora, vagy országbirája joghatósága  alá ren-
deli." 

Az összeütközés  Bala városában  1467. december  15-
én  éjjel  történt.  A  csatározásban  magának  Mátyásnak  
az élete is veszélyben forgott: nyíllövéssel  a hátán meg-
sebesült.  „Sebének utófájdalmait éveken át érezte" (Bo-
nifinius IV.  I.).  

Nem kizárt, hogy a következő években történt mold-
vai  betörések  Máramarosba  a  bosszú  által  vezéreltet-
tek: a máramarosi oláhok moldvai „szereplését" akarták 
a betörők  magában  Máramarosban  megfizetni.  

E  történelmi  tényt  erősíti  meg  az  az  1472-ben  kelt  
levél is, amely arról értesít, hogy a betörő oláhok nagyon 
megsanyargatták az öt koronaváros lakosságát, felgyúj-
tották portáikart, elhajtották jószágaikat, magukat a la-
kosokat a huszti vár mentette meg a teljes kiirtástól: a 
vár bevehetetlensége,  a védekezők eredményes kisebb-
nagyobb kirohanásai gyors elvonulásra késztették a be-
tolakodókat. 

A Series Actorum...  négy Mátyás király  által kiadott 
levélről  tesz  említést.  Időrendben  az első: 

MÁTYÁS  KIRÁLY  Privilégiuma  ab  Anno  1458  á  
melyben minden többi  Szabadságokban,  de kiváló  kép-
pen á Sónak minden Harminczad nélkül való Szabad el 
adásában megerősiti  (In originali).  

Ez a dokumentum két szempontból is figyelemre mél-
tó: abban az évben kelt, mikor Mátyást királlyá válasz-
tották és nem szerepel Mihályi János Máramarosi  Dip-
lomái  között.  



A rendelet biztosítja  az öt kiváltságos város  lakosai-
nak  a só bérmentes  eladását.  Ez  a gesztus  a vidék  la-
kossága  elszegényedesének  „eredménye"  és  egyben  a  
mátyási  gazdaságpolitika  életképességét  hangsúlyozza  
oly értelemben, hogy a  föld-víz-bányák  által adományo-
zott kincsek csakis akkor lesznek nemzeti vagyonná, ha 
azok begyűjtésében,  megőrzésében  és a velük való gaz-
dálkodásban  az „előállító" érdekelt, s ez a gazdálkodási 
láncolat  egységes  és  megbízható  — adott esetben  a ki-
rályi  hatalom —  ellenőrzés  alatt  lesz.  

A vidék  szegénységét  tükrözi  a következő  rendelet:  
„MÁTYÁS KIRÁLY Levele  ab Anno  1470 á melyben 

engedi  az  Őt Városoknak,  hogy  á  Szegénysegek  miatt  
az  1 Forint Taxából mellyet adosok maradtak való tsak 
60 Pénzt fizessenek pénzül, á többit pedig Szolgálják le 
Szekereikkel." 

A negyedik  diploma  ekként van  bejegyezve:  
„MÁTYÁS KIRÁLY Privilégiuma vagy is inkáb Con-

firmacionalissa Anno 2lk  Septembry  1472 mellyben pa-
rantsolja  az  a  Királly,  hogy  az  őt  Várossiak  mind  az  
okba á Szabadságokban mellyekkel  az elöbbeni  Magyar 
Királlyok  által  meg  ajándékoztattak  most  is  meg  tar-
tottassanak  és azok ellen eőket haborgatni  semmi uton 
modon  senki  ne  merészelje."  

Feltétlenül  említést  érdemel  Beatrix  királynő  levele  
is,  amely  a  16.  szám  alatt  lett  feljegyezve:  

„BEATRIX MAGYAR Királyné Pecsétes  Protectiona-
lis Levele ab Anno ut Concifitus  1495 in Originali, mely 
be tiltatnak  a Kamaralis  Urak, hogy  az  Őt Városiakat 
az régi Szabadságok ellen haborgatni ne merészeljenek, 
azomban  havaiamit  töllök  á  Kamara  Szüksége  által  
vesznek, hogy  annak  illendő  árát  nékiek meg fizessék,  
parantsoltatik." 

Mihályi János 75 olyan dokumentumról tesz említést 
(és  ismerteti),  amelyek  közvetlenül  vagy  közvetve  vo-



natkoznak  az öt városra.  Nem célom mindegyik  bemu-
tatása, de mielőtt egyre utalnék, hadd hívjam segítségül 
Dusanek János volt máramarosi  főügyész 1938-ban ki-
adott  Huszt  Máramarosban  c.  munkáját,  amelyben  a  
szerző forrásként a Drahovó-i  Roszoha Jánost  nevezve  
meg,  a következőket  írja  (rövidített  fordítás —  Sz.  T.):  
„...a  régi  időkben  Máramarosban,  Száldobos  falvában  
(Técsőtől  12 km-re — Sz. T.) élt egy meber, aki  Kinizsi  
névre hallgatott,  akinek volt egy erejéről messzi  földön  
híres fia Pál... Azokban  az időkben a hadakozó királyok 
... erős vitézeket küldtek birokra az ellenség vitézeivel... 
és  aki  győzött,  az  nyerte  a  háborút...  történt  egyszer,  
hogy Mátyás elküldte két emberét, hogy keressenek egy 
erős  embert,  aki  megverekedhetne  a  török  vitézzel.  A  
két  küldönc  egyenesen  Máramarosba  ment,  mert  hal-
lották,  hogy  ott  él  egy  nagyon  erős  ember...  Száldobos  
határában találkoztak  két emberrel,  akik a mezőn  szé-
náztak: úgy hasonlítottak egymásra, mint apa a fiára... 
Pál  felemelte  a mellette  heverő  nyomórudat,  mint  egy  
pálcát, avval mutatta az utat Sándorfalva felé... Látták 
a  kérdezők,  hogy  milyen  erős  Pál.  Megkérdezték  tőle,  
hogy hívják, hol lakik, és, mindent megjegyezve, elmen-
tek.  Sokáig járták  az  országot,  de  ilyen  erős  emberrel  
nem találkoztak  sehol  Magyarországban.  

Miután hazaérkeztek,  elmesélték  Mátyás  királynak,  
hogy milyen erős emberrel  találkoztak...  Mátyás király 
felhívatta  Kinizsi  Pált  az  udvarba,  hogy  személyesen  
győződjön  meg  rendkívüli  erejéről,  majd  mikor  látta,  
hogy  milyen  erős,  üzent  a  török  vitézért,  hogy  jöjjön:  
van, aki kiáll ellene. Kinizsi Pál a töröknek is bemutatta 
rendkívüli  erejét...  aztán bajvívásban  legyőzte...  

A király  kérdésére,  hogy  milyen jutalmat  kíván, Ki-
nizsi  Pál  azt válaszolta,  hogy  nem  kell  neki  se  arany,  
se ezüst, csak azt a kutat szeretné, amelyik Sándorfalva 
(ma: Alexandrovka) határában van, és sós a vize.  Meg-



kapta  Pál  a kutat,  amelynek  vízéből  Máramaros  népe  
bármikor  ingyen merhetett  sós vizet... Az arany betűk-
kel  megírt  királyi  engedély  és  a  kút  még  ma  is  meg-
van..." 

Eddig a történet. Azon túl, hogy kommentárt fűznék 
a  leírtakhoz:  a kutat  évszázadunk  30-as  éveiben  még  
használták és a nép Mátyás-kútjának nevezte. Megem-
lítem  azt  is,  hogy  Kinizsi  Pál  Máramaros  megye  főis-
pánja volt, amit egy Mátyás által  1467. december 31-én 
Brassóban  kiadott  rendelet  bizonyít,  amely  így  kezdő-
dik: 

„CORVIN  MÁTYÁS  KIRÁLLY  Kinizsi  Pál  marama-
rosi főispánnak  megparancsolja..."  

Visszakanyarodva  az  időben,  néhány  Mátyás  előtti  
levélre szeretnék utalni, amelyek Técsővel és vonzáskö-
rével  foglalkoznak.  

1336.  I.  Károly  király  parancsa  folytán  bejáratnak  
Bedő(Técsőtől 6 km-re — Sz. T.) birtok határai a király 
szolgálatában levő román Drág és Drágus javára; a ha-
tárok  Pál  técsői  plébános  és  Conrád  a Jakab fia ottani 
polgár  közbenjöttével,  ellentmondás  nélkül  állapíttat-
nak meg.  

1389.  Február  2.  Országbírói  rendelet  folytán  bajá-
rattatnak  ellentmondás  nélkül  Dragh  székelyek grófja 
következő határai u. m.: Bustyaháza, Száldobos,  ...Kis-
Técső, Nagy-Técső és Talaborfalva. Sok határhelyen kí-
vül  megközelítettnek  a szomszédos Visk,  ...Urmező.  

1397.  November  7.  Zephel.  A  leleszi  convent jelenti 
Zsigmond  királynak,  hogy  midőn  Balk  és  Drag vajdák 
máramarosi  főispánok, valamint  Demeter  és  Sándor a 
Balk fiai részére Técső birtokoknak határai  bejárattak,  
akkor  Demeter  urmezei  Ivan  fia  az  Urmező  felől  való  
határ megállapításának  ellentmondott.  

1410. június 27. Buda. Zsigmond király igazoló levele, 
hogy Komlósi Ugrin fia, János és Vajnági Dormán Mik-



lós  fiának,  Mihálynak fia  Bud, testvéri  szeretetből  Ta-
tulnak Irholczi Mihálynak és testvéreinek Péter, István, 
János  és  Sztánnak  adták  örök joggal  Técső  patak  bir-
tokát... 

1415. Szeptember  16. Nagy-Ida. Országbirói rendelet 
folytán Irholczi Mihály fia Tatul, Péter, István és János 
ellentmondás  nélkül  beiktattnak  öröklött  vagyonuk  
Kis-Técső  birtokába.  

1419. November  12. Szörény.  Zsigmond király  Irhol-
czi Mihály fia Tatul kérése folytán megerősíti  az  általa  
1410. év június 27-én Técsőpatak jószágról kiadott örök 
vallási  levelet.  

Jellemző a XIV.  és XV. századok kútforrásaira, hogy 
„gyéren  csörgedeznek",  ami  a  moldvai  pusztításoknak  
következménye  (is).  Elenyészően  kevés  dokumentum  
foglalkozik  a  sóval,  habár  viszonylag  intenzív  és  föld-
rajzilag  egyre  terjedő  sóbányászás  folyik.  A  levelek  
túlnyomó  többsége  a  gyakran  harci  cselekményekbe  
torkolló  határviták  eldöntésével,  a területek  birtokba-
vételével,  a határok megállapításával  stb. foglalkozik. 

„...Az Harmadik Levélnek pedig Szo Szerént való mit 
volta  ez  FERDINANDUS  ISTEN  KEGYELMÉBŐL  az  
Romaiak Magyar és Cseh Országok Királlyá mindenkor 
Augustus,  Spanyol  Országnak  Infansa  Austria  Feő  
Herczege, Burgundia Herczege, Morva Marchioja Az Mi 
Hivűnknek Nemzetes Brodericus Mátyásnak, az Mi Ud-
varunk  Barátságossának,  mostani  Huszthi  Várunk  
Preffectussának, és a Kővetkező  Máramarosi  Sónk Ca-
marai  Grófijainak,  kikezen  Levelűnket  látják,  köszön-
tést, és kegyelmet. Mint hogy mi az, Mi  Maramarosban 
levő Huszth, Visk, Técső,  Hoszumező,  és  Szigeth  Mező  
Városaink Hiv Polgárink, Népeink, és Lakosinkat, hogy 
ők Számokkal, és Javaikkal az Mi, és Ország Hasznára, 
és  előmenetelére  gyarapodhassanak,  mind  azon  Sza-
badságokban, és Szabadságok engedelmébe, mellyekkel 



ók az Magyar Ország régi Szent Királlyai, és ami Eleink 
üdejekben  éltenek,  és  őrvendeztenek,  hagyattatni  el  
rendeltük,  és őket  az  Mi  Eleink modgya szerént.  Mi is 
azon  Szabadságokkal,  és  Szokásokkal  meg  ajándékoz-
tatni el végeztük, sőt meg hagyuk végezzük,  és ajándé-
kozzuk őket ezen Levelűnk által. Azért is Ti Hivsegtek-
nek  ezen  Levelűnk  által  erőssen  hadgyuk,  és  
parancsoljuk, hogy mostan tul fogva ezután, minden kő-
vetkező  üdőkben  az emiitett  Polgárinkat,  minnyájokat  
mindazon  Szabadságokban,  mellyekel  ámint  emiitet-
tük,  Ők  az  Nevezett  Eleink  Magyar  Ország  Királlyai  
űdejükben  éltenek,  és  örvendeztek,  megtartani,  és vé-
delmezni tartoztok,  sem azokat, vagy azok kőzzűl vala-
kit  az  ő  illyes  Szabadságok  ellen  valamikban  bántani  
és  gátolni,  vagy  akarmi  modon terhelni  ne  mérészéljé-
tek,  ne  is  mérjétek  valami  modon  az  Mi  Kegyeiműnk  
Nyerése  alatt,  mását  semmi  képen  nem  tselekedvén.  
Ezen Levelűnk el olvasván, az mutatóknak visza adván. 
Adatott  Bécsben  Bójt  Más  Havának  Tizen  Nyolczadik  
Napján. Az Urnák Ezer Eőt Száz Negyven  Hatodik, az 
Mi  Romai  Országunknak  Tizen  Hatodik,  egyéb  Orszá-
ginknak pedig Huszadik  Esztendejében."  

A szóban forgó gyűjtemény: A Maramarosi  Privilegi-
zált G. Városok Privilégiumának...  még további  15 ado-
mány-levelet sorol fel hiteles fordításban; ezek többsége 
a XVI—XVII.  századokban keltezett  és híven tükrözi e 
vidék akkori eseményeit, reagál a kor történelmi fordu-
lataira.  „Bevezetőikben" jellemzik  a város  és vidék  la-
kosainak  anyagi  helyzetét,  engedmények  sorával  igye-
keznek  javítani  a  „szegény  lakossok"  baján-búján,  
rendezik a sóbányászok béreit, kárpótolják a szenvedé-
sekért stb. Mindegyik adomány-levél a Károly Robert-iból 
indul  ki,  majd „hozzáadja"  a kor  és helyzet  követelmé-
nyeiből adódó saját privilégiumait. A Series Actorum pl. 
így  ír  az  egyikről:  



„ANNA  KIRÁLLYNÉ  Privilégiuma  Anno  14ik  Maji  
1504 melybe ujjittatnak  az Ót Varossok elebbeni  Privi-
légiait  Szabadsagai  ekkeppen  tudniillik:  

a) Az  Ót Varosok az kezekben vőtt Fekete Erdővel és 
ott  lévő  Királlyi  Mezőkkel  Szabadon  élhetnek,  örven-
dezhetnek,  és ebben semmi Tiszttartó  által  nem=gátol-
tathatnak,  s meg nem  tiltathatnak  

b) az oda hajtandó Serteseik, Juhaik, s egyeb Barma-
iktol  semmi  Tizedet fizetni  nem  tartoznak,  

c) Javait, Joszagait á külső részekre is ki=vihetik, és 
á kinek kinek akaiják  szabadon  el=adhattyák,  

d) Minden előttök inditott Pereket, a kik egyenesenn 
á  Kamarát,  vagy  á Nemes  Varmegyét  nem  illetik,  mi-
képpen, és honnat hova egeszen á felseges Curiaig apel-
lalhassák, 

e)  az  ahlalt  erdemlő  Gonosztevőket  meg  foghattyák,  
meg=itélhetik,  és meg Sententiazhattyák;  senkinek pe-
dig illyen Gonoszttevőket az Biro engedelmén kivül Sza-
badokka tenni  nem  szabad."  

Nyomot  hagyott  vidékünk  történelmében  az  1514-
ben kitört parasztlázadás is. A gyenge Ulászló alatt ha-
talomra  emelkedett  főurak  kíméletlenül  nyomták  el  
nem csak a parasztokat, hanem a kisbirtokú nemeseket 
is: megadóztatták őket, minden módon éreztették velük 
hatalmukat.  A  vidék  nemesei  ebben  az  időben,  kivéve  
néhány  családot,  igazán  csak  kurta  nemesek  voltak.  
Nem  csoda,  ha  az  egész  vármegye  súlyosan  érezte  az  
oligarchiák  nyomását  s  csak  az  alkalmat  leste,  hogy  
fegyvert  ragadjon.  És  midőn  az  alkalom  megadatott,  
„felkapták a kaszákat, fejszéket s megindultak a náluk 
nagyobb urak ellen". A küzdelemben majdnem az egész 
máramarosi  nemesség  részt  vett.  „Omnes  fere  Nobiles  
comitatus Maramarusiensis  partem rusticorum tenuis-
se... dicuntur." Majdnem az egész nemesség a parasztok 
pártján volt,  mondja  Ulászló  határozata  és  vizsgálatot  



rendelt el a lázadásban részt vett nemesek felkutatásá-
ra.  A  parasztforradalom  máramarosi  áldozatai,  mivel  
itt kevés vagyonos nemes élt, az öt koronaváros polgárai 
lehettek.  Ezek az emberek nem csatlakoztak a lázadók-
hoz, őket „megjutalmazta"  a király:  összes vám és har-
mincad fizetésük alól felmentette őket. A lázongók meg-
kapták  büntetésüket:  1514.  október  20-án  Ulászló  32  
máramarosi lázongó nemest ítélt jószágvesztésre, tizen-
hétnek birtokait Werbőczy  Istvánnak,  a nagy, de  érde-
meit  ügyesen  kihasználni  tudó jogásznak  adta.  Hatal-
mas  birtokokat  kapott  a  Perényiek  egyik  őse,  Perényi  
Gábor  is.  

II. Ulászló  királynak volt  egy korábbi  rendelete:  
1498.  Április  28.  Buda.  II.  Ulászló  király  megszün-

tetni  kivánván  a sóvágók  fizetésénél  felmerülő  bizony-
talanságot  rendeli,  hogy  minden  100 darab  só  után  20  
dénár fizettessék, ruházat czimén minden egyes sóvágó 
évenként  100 darab  kősót  kapjon. Adótól  mentesek  le-
gyenek.  Uj  aknák  nyitásánál  egy  Laakthor  („Lachter"  
bányaöl)  után  egy  írt  dijazásban  részesüljenek,  és  ha  
sót találnak  1000 darab, egy Thumen után  11 darab az 
övék  legyen.  Négy  gardafáért  egy  irtot,  egy  lépcsőért  
egy frtot  és  egy  köböl  bort  kapjanak,  egy lépcső fokért 
1  pint  bort.  A  huszti,  técsői  és  szigeti  sóvágók  maguk  
részére  birót választhassanak,  és közölök  esküdtpolgá-
rokat  is  nevezzenek  ki;  a Huszton  lakók részére  éven-
ként négy hordó bor, 4 ökör és 400 kenyér szolgáltassák 
ki. 

1516-ban II. Lajos e rendeletet és atyjának 1514-ben 
kiadott  rendeletét  újra  kiadta,  ezzel  akarta  kárpótolni  
a polgárság  elszenvedett  sérelmeit.  

Az  Ulászló-i  rendelet  értelmében  külön  járulékot  
kaptak  a  sóbányászok  karácsonykor,  húsvétkor,  pün-
kösdkor és mindenszetekkor. A maguk választotta birák 
között  évente ötszáz-ötszáz  darab kősót osztottak ki. 



Mindezen kedvezményeket  azonban, amelyek megle-
hetősen  tűrhetővé  tették  a  bányászok  életét,  sajnos  a  
kamaraispánok,  kamaratisztek  nem  igen  tartották  
szem előtt, hol ebben, hol abban károsították meg a só-
fejtőket,  amit  különben  az  a körülmény  mozdított  elő,  
hogy a bányák többnyire  zálogban voltak ebben az idő-
ben.  A  haszonbérlők  igyekeztek  minden  eszközzel  ki-
használni  a zálogot  és fenntartani  ezt  az  állapotot.  Ez  
ahhoz  vezetett,  hogy  a  bányásznép  beszüntette  a  ter-
melést, vagyis: lezajlott az első bányász-sztrájk. A mun-
kabeszüntetők  nem  érezhették  magukat  biztonságban  
a  sótisztek  hatalmaskodásával  szemben,  ezért  a közeli 
erdőkbe  és  Nagybányára  menekültek.  Az  öt  koronavá-
ros  birái,  esküdtei  hosszas  tárgyalásokat  folytattak  a  
sztrájkolókkal, minek eredményeként  1551. szeptember 
24-én Técsőn egyezséget kötöttek. A kiegyezés nem volt 
túlságosan nehéz — hisz mindkét fél akarta — és rövid 
ideig  tartott.  

Técső— írja Fazekas Gábor — minden bizonnyal már 
a reformáció hajnalán reformátussá lett. A máramarosi 
sóvidékhez  tartozott  ez  a  koronaváros  és  lakosait  
nagyrészt gyarapították a bányamunkára és üvegfúvás-
ra  idetelepült  németek.  Ezek  az  anyaországgal  való  
érintkezés  folytán  hamar  megismerkedtek  Luther  ta-
naival.  Egészen  bizonyos,  hogy  az  erdődi  zsinaton  
(1545) megjelenő  Huszti  Tamás  szigeti  lelkész,  mint a 
máramarosi gyülekezetek kiküldöttje, a técsői eklézsiát 
is  képviselte.  Két  úrvacsorai .poharunk  ebből  az időből 
való,  sőt őrizünk  egy úrasztali  terítőt  a husziták  idejé-
ből. 

Nemsokára  az  erdődi  zsinat  után,  1556 körül  a má-
ramarosi  eklézsiák  — közöttük Técső is —  „elhagyván  
a  Luther  tudományát,  béveszik  a  Kálvin  értelmezése  
szerént való Reformációt egy Pál nevü Református pré-



dikátor  munkája  által" — íija  az  egyházközösség  egy-
kori  krónikása  (Csányi József  lelkipásztor).  

Az  új  hit  teijesztó'i  —  a fennen  említett  Huszti  Ta-
máson kívül — Ramasi Mátyás és Surdaster János vol-
tak. 

A 40-es években még fellelhető volt az az anyakönyv, 
amelyben Csányi József feljegyezte — időrendi sorrend-
ben — a técsői lelkipásztorok névsorát, de csak 1618-tól 
kezdődően. Az első: Vári P. Mihály, ezután — Isaak Im-
réig bezárólag — 22 lelkipásztor neve volt olvasható. (A 
legrégibb anyakönyvünk 1771-i bejegyzéssel kezdődik). 

Técsőnek,  mint  a vidék  szellemi  központjának  nagy  
volt vallásos kisugárzása — íija  Fazekas  Gábor.  Körü-
lötte egymás  után „fundáltattak"  az eklézsiák  és paró-
kiák. Az  úrmezei  1677-ben,  a tarcközi  1727-ben.  Idők  
folyamán, sajnos, mindkét egyházközösség  alig néhány 
lelket számláló  fiókegyházközösséggé  sorvadt vissza.  

Kedvező  fekvése  miatt  nem  zárkózhatott  el  Técső  a  
nemzetiségek  beszivárgása  elől  sem.  

„...1750  körül  Parochiát, ^emplomot,  Papot  állitván,  
eklézsiát formálnak itt Técsőn  az az előtt béres  cselédi  
szolgálat  utján  ide  beszivárgott  Egyesült  Görög  Szer-
tartásuak..." 

„...1780-ban  Técsőre  Plebanus  jő  bé  és  két  három  
házból,  nevezetesen  Örményekből  álló  Ekklézsiájának  
számára  a református  pénzen vett  Temetőkertjéből  10  
ölnyi  szélességű  föld  egész  hosszában  via  Facti  ingyen  
kihasitattik." 

Ebből a néhány idézetből láthatjuk, hogy Técső refor-
mátus magyarsága milyen sokáig ellen bírt állni a nem-
zetiségek  hullámverésének...  A  hajdan  betelepült  svá-
bok  ma  már  csak  nevükben  nem  magyarok.  Ilyen  
nevűek  élnek  itt  nagyszámmal:  Berghauer,  Mülbauer,  
Czébely,  Toperczer  stb.  



Hivatalos  levél  rögzítette  a  papi  javadalmakat,  
amelyről  a következő  írás  ad  tanúbizonyságot:  

Papi  díjlevél  
1— Készpénz  420,  azaz  négy  száz  husz  forint,  mely  

negyed éves részletekben fizettetik az egyház pénztárá-
ból 

2— A  paróchián  tisztességes  lak,  tágas  udvar,  fa  és  
szekér  szinnel,  sertés, barom istálokkal  ellátva.  

3— Veteményes  és gyümölcsös  kert  
4— A temető kert  használata  
5— A templom  udvar felé része,  a déli  oldal  
6— Stólák: a mint az 1859 évi T. tiszai egyház kerületi 

augusztusi  gyűlés  meghatározta  
7— Alsó  és felső  mezőn kaszálló  és szántó földek: 
a) Kitteze közt,  a  9— főldkönyvi  szám alatt, melynek 

térsége  2200  öl.  
b) Ismét ott a nádasban a  7— sz. a., melynek térsége 

2938 ól.  
c) A töltés  melléki,  a 10-  sz.  alatt  1668 öl.  
d) Ugyanott alább a  11— sz. a., melynek térsége 2674 

ól,  mind  a kettő  kaszálló  
e) A nagy ágtói fűzes, a  17— sz. alatt, melynek térsége 

1972 ól. 
í) A szőködinél  a  17— sz. alatt, melynek térsége 2978 

ól. 
g) Papszulyga, vagy fajdosdomb alyai a 18 sz. a. mely-

nek térsége  11.070 ól,  melynek i/6  része  
h) A papilak után lévő kert  alja a  19— sz. a., a mely-

nek térsége  1248 ól.  
i) A répásszerbe  21.  sz.  a. melynek térsége  3011 ól 
k) Az  ács füzesi  22.  sz.  a., melynek  térsége  2029 ól. 
t) A veres füzesi, négymérés,  2000 ól.  
m) A nagy szegi rét, a 26. sz. a., melynek térsége 7038 

ól. 
n) Tisztelve 29. sz. a., melynek térsége  1643 ölet tesz. 



Jegyzés: Az egyház  semmi főid miveléssel  nem köte-
les;  de  az  adót mindezen javakért fizeti.  

8— 90,  azaz kilenczven  szekér  tűzifa.  

Kelt Técsőn  1878 évi April  28 napján 
tartott  egyháztanács  ülésünkből  

Tót Ferencz  s. k. 
ref.  lelkész 

n. Erdő  István  
e. h.  gondnok.  

E  díjlevél  T. Tóth  Ferenc  ur részére  megerősittetik.  
A  megerősítésért járó  2 ft.  dij  beküldésére  az  egyház-
gondnoka  utasittatik.  

Kélt NSzőllősön  1878.  apr.  30.  
Doktor János  Esperes.  

A város központi terén büszkélkedő református temp-
lomról így ír Deschmann Alajos:  

„...nagyméretű  egyhajós  templom  egyenes  záródású  
szentéllyel,  nyugati  homlokzat  elé épített  toronnyal.  A 
szentélyhez  északról  egy azzal  azonos hosszúságú  sek-
restye  csatlakozik.  A  szentély  keleti  falában  két  kes-
keny kora  gótikus ikerablak,  déli falában két  egyszerű  
félköríves barokk ablak van. A sekrestye keleti falában 
pedig  egyszerű csúcsíves  ablak látható.  

A szentélyt gyámkövekről indított bordás keresztbol-
tozat fedi. A hajó déli falában egy csúcsíves ablak, majd 
egyszerű  csúcsíves  kapu  és  két  barokk  ablak  van.  A  
templom  tornya késő  barokk,  csúcsos  sisakja  négy  fia-
tornyos. A szentély keleti falának közepén, az ikerabla-
kok között helyezték el a XIX. század elején készült szó-
széket  a  felette  levő  hangvetővel.  A  sekrestyét  a  
szentély terével nagyméretű, félköríves nyílással kötöt-
ték  össze.  A  hajótól  a  szentélyt  félköríves  diadalív  vá-



lasztja  el.  A  hajó  a  XIX.  század  végi  architektonikus  
kifestése,  a  diadalíve  festett  függönnyel,  szentély  felé  
fordított  padsoraival  —  színházra  emlékeztet.  A  hajó  
nyugati végében lévő, falazott karzaton népies díszítésű 
klasszicista  orgona  áll  (1853).  

A  hajót  kazettás,  festett  famennyezet  fedi,  amely  a  
feliratok szerint 1748-ban készült. Ez a legnívósabb lát-
nivaló,  az erdélyi famennyezetekkel rokon. A több mint 
200  kazetta  díszítése  változatos.  Minden  kazetta  más  
és  más  díszítésű,  többségükben  ornamentális  motívu-
mokkal,  de  számos  közülük  figurális  ábrázolással,  né-
hány  pedig  feliratos.  A  kazetták  közötti  tartólécek  or-
namentális  díszítésűek.  A  figurális  ábrázolások  között  
a következők láthatók: sellő, szembeállított  oroszlánok,  
fiait  etető  pelikán  (a  fiókák  között  egy  kígyóval),  sas,  
kánaáni  szőlőfürt,  emberfejű  sárkány,  ragadozó  testű,  
madárfejű lény,  egyszarvú,  hal,  kecske,  ló  (v.  szamár),  
madarak (seregélyek), pelikán, mellén emberi profillal. 
Ez az utóbbi  ábrázolási  ritkaság. Az  egyik feliratos ka-
zettán a következő  olvasható:  

„Istenhez való kegyes  Indulat  
tsábol A técsői  fefor Szent 
Ecclesia  csináltatta  ezen  Me  
nyezetet  Szalc János  Ur fő 
biróságában  és Batiz János  Ur  
egyházfiságába Az  Ezer Hét 
Száz Negyven  Nyolczadik  Észten  
dejében pünkösd  havában"  

Egy  másik feliratos  tábla  a készítőkről  ad felvilágo-
sítást: 

„A mennyezet /  ajtaja melyre / a maisterekra /  Mezei  
Mihály /  Mezei  István /  Igyártó János /  Héder  Mihály"  



A  szakirodalom  az  egyház  következő  klenódiumait  
említi:  egy  remek  kelyhét  1549-ből  (a  Bárczy  család  
adománya), egy másik kelyhe a paténával együtt 1659-
ből, egy tányérja 1647-ból, egy másik tányérja 1657-ból 
származik.  Egy kelyhét Szentpétery József, kora leghí-
resebb  magyar  ötvösművésze  készítette  Pesten  1841-
ben. Térítői között található egy XV. századi, egy 1647-
ból  és egy másik  1659-ból."  

A templom háromszor  részben vagy egészen leégett,  
mai formáját a XVIII.  század derekán  kapta.  

A  torony  órájáról  a  következőt  olvashatjuk  A  Técsi  
Szent Eklesia Consistóriális Végzéseinek és ezen Szent 
Eklésiát  néző nevezetesebb  dolgoknak  Laistromá-ban.  
1819. Alant írt Esztendő Szent Mihály Hava 19  ̂Napján 
a Tiszteletes Prédikátor Házánál a Curator Jona János 
Elől Ülése alatt Közönséges  Consistorialis  Gyűlés tart-
ván... Mely Gyűlésen a fent tisztelt Curator ur azt adja 
elő,  hogy  Privilegiált...  Bánya  Várossábol  a  meghivott  
Orás  mester  meg  érkezett  tessék  azért  meg  határozni  
a Venerabile Consistoriumunk, ha akarnak Orát tsinál-
tatni valy sem: ezen kérdésre több meg fontolások után 
az  Ora  tsináltatás  meg  határoztatott,  és  az  alku  is  a  
Mester  emberrel.  1250  Frtokba  meg  esett,  ugymind  
azon  által, hogy  az Eklésiának  semmire  semmi gondja 
ne legyen leg kisebre is mindent  á Mesterember  tsina-
lyon  és  szerezen  meg, hozza  is  el  és fel  tévén  á fel hú-
zásra is a Harangozot  meg tanitsa, á feltevéskor inter-
tentio  igértetett,  négy  esztendőkig  á  hibáról  felel  és  
anticipato felvett  250 Ftokat,  á mint  az alább irt Köte-
lező Levél  meg mutattya: Alább is meg nevezendő  Pri-
vilegiált Szoosz Bánya Várossában lakozo Steiner And-
rás  Orás  Mester  ezen  Kőtelező  levelem  által  meg  
esmerém és tudtára adom mindeneknek valakiket ezen 
dolog illet vagy illethet,  hogy  a Privilegiált  RCoronalis  



Técső Varossan  lévő...  egy Hat Mázsás Torony  Órának  
el készítését  1250 Ft ugyválaltam  magamra.  

1— Hogy Annak a Torony mind a Négy oldalára mu-
tatója be legyen  meg  aranyozva.  

2— Hogy mikor  az Ora ütni  akarna előre  tsengessen  
és  azután  üssön.  

3.  (olvashatatlan)  
4.  ...  1820 Marcz  Hónap  19 napjára  működik...  
5. Ezen már fel vállalt munkámra fel vettem 300 frt. 
Andreas  Steiner  Urmahenmaster."  
A harangokról  a következő  bejegyzések  olvashatók:  
„Ugyan ezen folyo 1783— Esztendőbe  8— Julii  öntet-

te meg Istenhez  és Ekklesiához való buzgoságtol  visel-
tetvén  Nemes  Nzetes  és  Vitézlő  Ifjú  Mészáros  István  
Uram  és Hütös  Társa  Nemes  és Nzetes  Balog  Borbála  
Aszony  a Középső Harangot,  melly 3. másás és egy né-
hány  fontos,  mellynek  Materiaját  az  Ekklá  veszette  
meg.  Mindaz  által  Titulált  Iíju  Mészáros  István  Uram  
ennek el készítéséért fizetett  89 forintokat, és 4 pénze-
ket. Melly világos hűsége hogy ...nem tsak maga és Ked-
ves  Hütöse  halálakor  hanem  több  Kedvesei  halálakor  
is  a Harangok  mig halva feküszenek  minden  nap  meg  
huzattassanak. 

...Ugyan  ezen  folyo  1789^  Esztendőben  öntettetett  
Két Harang az Ekklésiába edjik nagyobb, másik kissebb 
melly  Harangok  öntettettek  nemelly  Ekklesia  Tagjai-
nak önként ez szánt kegyes akarattyokbol, mostani  Cu-
rator N. Mészáros István Uramnak szorgalmatos utána 
való járásával." 

Egy későbbi bejegyzésből arról értesülünk, hogy a ha-
rangoknak  1848—49-ben  nemes  küldetésük  volt:  át-
szállítottá  Aradra,  hogy  ottan  ágyukat  öntsenek  belő-
lük,  de  az  ismert  okok  miatt  ez  nem  történt  meg.  
1851-ben  egy levélben  értesítik  a técsőieket, hogy: 



,/:Feljegyzése  azon harangoknak,  melyek  a forradal-
mi kormánynak  az egyházok  által  önként  általajánlat-
tak, vagy  pedig  talán fvajha:) tőlle  erőhatalommal  vé-
tettek  el,  és  az  aradi várban  berakva  tartottak,  —  ezt  
a végett  közöltetni  küldött...,  hogy  a mely  egyház  reá-
esmér azon leirasbol a magáéra azt visszakérhesse...  1)  
Minthogy ugyan  azon nevén több helységnek vágynák,  
maga  tudja  az  egyház  övé  e  a  neve  alatt  levő  harang.  
U.  i. Az  aradi várban  112 harang találtatik  letéve."  

Több  mint  valószínű,  hogy  a  técsőiek  (is)  éltek  az  
adott lehetőséggel: elmentek harangjaikért és hazahoz-
ták  azokat.  

A  Felső  Rendelésekben  le  vannak  írva  mindazon  
munkálkodások,  amelyeket  a templommal  kapcsolato-
san  és  a  templomban  végeztek  az  idők  során:  szószék  
faragása, festés, padok készítése,  a Korona festése stb.  
Fel  vannak  tüntetve  a  mesterek  nevei,  a  költségek,  a  
szerződések,  vagyis:  időrendi  sorrendben  követhet  a  
templom  felújítása,  berendezése,  az  ajándékok  listája,  
az  adományozók  nevei.  

A mai napig fennmaradt néhány kegytárgy, a gyüle-
kezet tagjainak ajándékai. Az egyik — arany szálakkal 
hímzett — terítőn  a következőket  olvashatjuk:  

AZ UR ISTENNEK DICSŐSÉGÉRE TECSI SZ ECC-
LESLAHOZ  AJANLYA  GYULAFI  MARIA  AZ  NAGY  
URNÁK ALAZATOS  SZOLGALOJA A  1729  Esztendő-
ben 

A másikon — sajnos alig olvashatóan — a Miatyánk 
néhány sora van kihímezve,  alatta:  

ISTEN DICSŐSSÉGÉRE ADTA LÉVAI  ERZSÉBET  
ANNO  1772.  

...Az  1575. július 16-i szentpáli csata után Erdélyben 
helyreállt  a béke,  de  a béke  után  Báthory  István  el  is  
távozott Erdélyből. Nagy kitüntetés érte: a lengyel ren-
dek meghívták királynak. A lengyel követség, amelynek 



az volt a hivatása, hogy Báthory Istvánnak felajánlja a 
koronát, Máramaroson vonult keresztül. A  határszélen  
Goleczky  Péter  udvari  ember  üdvözölte  a  követeket,  
majd  Huszt  mellett  csatlakozott  Bánffy György,  aki  az  
udvarba  kísérte  őket.  A  lengyel  követek  Báthory  meg-
hívására  ismét  Máramaroson  mentek  keresztül.  Maga  
a fejedelem is —  a lengyel korona átvételére — várme-
gyénken haladt át kíséretével. Báthory lengyel hívei pe-
dig már  1576 január  26-án,  a megbeszélés  szerint, Té-
csőn várták az új királyt, hogy Lengyelországba vigyék. 

(Történelme  folyamán Técső még egy koronás főt fo-
gadott. Egy korabeli iratgyűjteményben a következőt ol-
vashatjuk: Anno  1784—Esztendőbe  Magyar  Országot  
visitalvan  a  Felséges  II—  Joseff  Romai  Császár  itten  
is meg jelenni  méltóztatott.)  

II. Rákóczi György  1657. január 17-én Visken tartot-
ta  országgyűlését,  Técsőn volt  elszállásolva  kb.  40.000  
fős hadseregének  egy része, innen indult  balszerencsés 
lengyelországi hadjáratába, amelynek következményeit 
megszenvedte a város és környékének lakossága, mikor 
Lubomirszkij  marsall  „átjött törleszteni  az  adósságot."  

A  vidékről  Evlia  Cselebi  török  utazó  leírásaiból  ka-
punk  némi  képet.  A  Tisza  partján  haladva  Huszt  felé  
így írt a látottakról:  „...virágzó városok, kolostorok, fal-
vak, kertek  és  szőlőkön vezet  az  út."  

Apaffy fejedelem jó  viszonyt  alakított  ki  a  márama-
rosiakkal.  A  Series Actorum  10 levélről  tudósít.  

Az  egyik:  
APAFFY MIHÁLLY Confirmationalis Levele Anno 4-

Februaris  1664. Confirmalja Rákóczy Györgyét Anno 2-
Februarius  1649 ez Bátori Gáborét ez Báthori Kristófét 
ez hozzá  adással  Ferdinándusét  ez pedig Anna  Király-
néét,  á mint  é bővebben  kitetzik.  

Ezen  kivül  még  Confimállya  mind  Apaffy  Mihály,  
mind  Rákóczi  György  Báthori  Gábor  más Confirmatio-



nalistis Anno 25- Decembris 1611 ez Báthori Sigmondét 
Anno  1— Majis  1593 ez pedig István Királly  Privilégiu-
mát Anno  18—Julis  1582 mely ezeket tarttya. 

A  Bor árulás  az Őt Városoknak magok hasznokra  és  
Szükségekre  ugy  az Bornak  akár honnat való  Szabad,  
bé hozása meg engedtetik. A Huszthi Vár Számára Szo-
kásban  vett  Bor  áruitatás  eltöröltetik.  Bort  vagy  Ma-
gyar  Országból  vagy  Erdélyből  hordani  tsak  tsupán  á  
Vár  Szükségére  kötelesek.  A  Kormányosok  Bérét  tar-
toznak a Tiszt Urak ki fizetni. Az Városokhoz  tartózan-
dó Makkos Erdő haszna vételében tudni illik, á Mocsár 
avagy Tölgy Erdőre nézve meg erősíttetnek. Az Vár ré-
szére  való  Makk  Szedegetés  alol  fel  szabadittatnak.  
Hogy  a  Várnak  Major  béli  Sretései,  hamasutt  Makk  
nem terem az meg nevezett Erdőkben Makkolhassanak,  
fen tartatik; ha pediglen  az Ót Városiak ezen Erdőkben 
termendö  Makkra  nem  magok  Szükségére  hanem  ke-
reskedés végett Sertéseket hizlalni hajtanának, azok tol 
tartoznak  Dézsmát vagy Szokott  Bért  adni.  Ha á Tisz-
tek az Ót Városoktol valamit kölcsönöznek azt meg for-
dítani, ha vesznek annak igaz és illendő Árrát meg adni 
tartoznak. Az  Huszthiaknak  a Szabad Legeltetést  meg 
nem tilthatják. Az Zuastéllyos Katonák á Gazdáikra va-
ló  nézve  minden  rendelet  fen  viselettől  meg  tiltatnak.  
A  Soó Aknán  dolgozo Városiaknak  á Bor nem  nagyobb  
áron mint Szigethen Áruitasson, Kenyeret pedig Szabad 
nékiek Szigethről  is vietetni. 

A másik levél:  
APAFFY MIHÁLY Confirmationalis Levele Anno 17-

Februaris  1664 melybe  Confirmaltatik  Ferdinand  Pro-
tectionale  Privilégiuma  Anno  12-Septembr  1652 a hol 
az Őt Városiak régi Privilégiumokra nézve minden har-
mintzad,  és  Vám  adás  alol  fel  Szabadittatnak  és  ez  
eránt  á Tisztek  is kéményén  meg tiltatnak.  



Ezek  a rendeletek  tükörképei  az  akkori  társadalmi  
és gazdasági viszonyoknak, képeket adnak a vidékre jel-
lemző „gazdasági  mozgásról",  kereskedelemről,  állatte-
nyésztésről,  iparról  stb.,  törvényerőre  emelik  az  úgy-
ahogy  betartott  korábbi  rendeleteket,  szigorúbban  
ellenőrzik  azok  betartását,  meghatározzák  a  kialakult  
társadalmi  rétegek  törvényes  keretek  közé  parancsolt  
viszonyait,  az  egyéni  és  állami  vagyont  és jogokat,  és  
egyben bizonyítékai  annak, hogy a vidék ezekben az év-
tizedekben  addig  nem  tapasztalt  fellendüléssel  gazda-
gabbá és színesebbé  vált.  

A XVI—XVIII.  századokban  55 „család  nemesittetik  
meg, illetve némelyike megerősittetik régebbi nemessé-
gében." 



Técső városa  címerét  

1701. június 28-án  kapta meg:  
„LEOPOLD Privilégiuma Anno 28- Junis  1701 Ebbe 

Confirmaltatik az Őt Városoknak az Közönséges Őt Vá-
ros  Pecséttye  ugy, hogy  ezen Pecsét  alatt költ  és  az Ót 
Városok meg maradására tzélozo Instrumentumok min-
denűt Autenthicumoknak  tartassanak.  

Ezen Közönséges  Pecsétnek Tzimere mind az Ót Vá-
ros külön külön Pecsétes Tzimereik öszve folyásából áll, 
és  ezen  Privilégiumokból  ki  tetszik,  hogy  Técsőnek  a  
Czimere  Sas,  Visknek  Szarvas,  Husztnak  Két  nyilak,  
Hoszumezőnek  egy  Ókör  Fő  Szigethnek  pedig  egy  Be-
lénd  Fő. Hogy pedig  a Belénd  az Ágas Szarvaira  nezve  
az Bivalytol  nagyon külömbözzön  azt á Természet  His-
toriaja világosan  meg mutatja."  

A técsői városi tanács magyar képviselő csoportjának 
szorgalmazására  1991. június 28-án  az ősi címert a vá-
ros visszakapta.  

1606-ban  a Bécsben  született  döntés  alapján  Mára-
maros  megyét  Erdélyhez  csatolták  és  ezzel  sorsa  azo-
nosult a sok vihart szenvedett országrésszel: állandó jel-
legűek  lettek  a  belvillongások,  a  török  és  osztrák  
hatalomvágyi törekvésekből  eredő háborúskodások,  ám 
a  vidék  —  benne  Técső  —  lakosságának  történelmi  
múltjába  a legszebb  és  legmaradandóbb  lapokat  a Rá-
kóczi-szabadságharc  eseményei  írták.  

Ezekben  az években  kiemelt  szerep jutott  a Huszt-i 
várnak,  a vidék  védőbástyájának,  mint  stratégiai  egy-
ségnek, mert annak birtoklása hatalmat jelentett az ál-
tala  ellenőrzött  máramarosi  sóbányák felett.  

II.  Rákóczi  Ferenc  neve  először  1701  novemberében  
fordul  elő  Máramarosban,  amikor  is  Lipót  császár  no-
vember  24-én  rendeletben  értesíti  a  vármegyét,  hogy  



„az  aki  Rákóczi  Ferencet,  a rebellist,  élve  kézre  keríti  
10.000 forintot, aki halva 6.000 forintot nyer jutalmul." 

Ám,  mint Felső-Magyarország  akármelyik  megyéje,  
úgy Máramaros  is várta, remélte  a német iga  alól való 
felszabadulását  —  különösen  a jobbágyság,  a  szegény  
rétegek —,  és  éppen  Rákócziban  látták vágyaik  betel-
jesülését úgy, hogy midőn Pap Mihály munkácsi nemes, 
május 12-én Rákóczitól megkapta a fegyverbe hívó szó-
zatot Brzezanban, a lengyel határszélen és visszajött az 
országba vele, a szegénység óriási lelkesedéssel fogadta, 
ami  elemi  erőtől  duzzadva  fegyveres  mozgalomba  csa-
pott  át.  

Hiába  való  volt  minden  intés,  tiltakozás,  lehetetlen  
volt visszatartani  az indulatokat, a nyers erő kitörését. 
A szervezettség  hiánya, a nélkülözhetetlen  katonai fel-
készültség, a tapasztalatlanság — a gyászos dolhai ese-
ményekbe torkolltak. A dolhai ütközet idején még min-
dig csak a parasztság tartott Rákóczival, a máramarosi 
és a többi megye nemessége  ekkor még nem viseltetett 
rokonszenvvel iránta, sőt: ennek a véleményüknek han-
got is  adtak.  

Mikor június  19-én  a Munkács  alatt táborozó  kuru-
coknak Montecuccoli vasasainak támadása miatt vissza 
kellett vonulniuk  és  az a hír  kapott lábra,  hogy  a küz-
delemben  maga  Rákóczi  is  elesett,  Dulffy  György  má-
ramarosi  nemes  földesúr  nem  a legszebb  szavakkal  il-
lette  jobbágyait,  akik  a  hír  miatt  szomorkodtak.  
„Ördögszülötték!  — kiáltott  rájuk. —  Oda van  az Iste-
netek, levágták  azt a Rákóczit,  akit  Isten gyanánt tar-
tottatok." 

A  fordulópont  akkor  következett  be,  mikor  Tisza-
Becsnél Rákóczi sikert aratott, de méginkább július 29-
én,  mikor,  „hála"  a  szökevény  német  trombitás  dezin-
formációjának,  a  Rákóczi  útját  álló  Csáky  István,  
ugocsai és beregi főispán seregével visszavonult utat ad-



va  ezzel  Rákóczinak,  aki  ezen  a  napon  bevette  Kálló  
várát. E győzelem hatására a szegényebb ugocsai és be-
regi nemesség kezdett Rákóczi zászlai alá seregleni, pél-
dájukat  mások  is  követték.  A  máramarosi  nemesség  
még mindig visszafogott volt, nem tudott felmelegedni,  
de  nem  azért,  mintha  nem tartotta  volna  magáénak a  
szabadság  ügyét, hanem mert félt a huszti várban lévő 
német helyőrségtől.  Éppen  ezért vélte  Rákóczi jó  stra-
tégiai  érzékkel  a huszti  vár elfoglalását a legfontosabb 
lépésnek. Ám nyílt harcba nem akart bocsátkozni,  csel-
hez  folyamodott.  Hű embereit:  Ilosvay  Bálintot  és  Im-
rét,  Majos  Jánost  küldte  a  vármegye  meghódítására,  
akik augusztus első napjaiban jöttek Máramarosba há-
rom  beregi  zászlóaljjal.  Mind  a magyar,  mind  a ruszin 
és román lakosok nagy lelkesedéssel fogadták őket: csa-
patostul  vonultak  zászlóik  alá.  A  huszti  vár  bevétele  
ekkor  már  csak napok kérdése volt  és hamarosan  meg  
is történt. Ilosvay Imre álruhában lopódzott be a várba, 
hogy  ígéreteivel  Rákóczi  pártjára hódítsa  a várőrséget, 
ami  sikerült  is.  A  német  katonaság  elégedetlenkedett  
amiatt,  hogy  hosszú  ideje  nem  kaptak  zsoldot,  amiért  
báró  Eythnert,  a vár  kapitányát  okolták  sikkasztással  
vádolva. A buzdításoknak  az lett a vége, hogy a zsoldo-
sok augusztus  17-én  Eythnert  agyonlőtték,  a várat  át-
adták  az  éppen  Huszt  alatt  tartózkodó  Ilosvay  Bálint-
nak és Majos Jánosnak,  majd  felesküdtek.  

Öteven  katonát  nyert  velük  a  Fejedelem.  Huszt  vá-
rának eleste váratlanul  érte  a császáriakat,  nem  akar-
ták  elhinni.  Gróf  Káinoki  Sámuel  erdélyi  udvari  kan-
cellár,  aki  éppen  Bécsben  tartózkodott,  az  esemény  
hírének vételekor kijelentette: „Én Husztot nem hiszem, 
hogy  elvették,  csak a novellista  hazugsága!"  

Ezután  oldódott  fel  a  máramarosi  nemesség  is,  csa-
patostul vonultak  Rákóczi  zászlai  alá.  



Sokat  nyert  az  ügy  Máramaros  behódolásával.  Rá-
kóczi  tulajdonába  mentek  át a gazdag  sóbányák,  ezen-
kívül  4.000  gyalogost  és  800  lovast  sikerült  összetobo-
rozni;  evvel  a plusz  erővel  és néhány huszti  ágyúval  el  
is indultak  Szatmár  ostromára.  

Az újoncok különböző ezredekbe lettek besorozva, ám 
a legtöbben  Ilosvay  Bálint  és Majos János  csapataiban  
hadakoztak.  Többen  közülük  tisztségeket  is  viseltek.  
Meg  kell  említeni  Joódi  Bálya Nekucza  román  nemze-
tiségű vicehadnagyot, az Alsó-Apsa-i Pap Györgyöt, aki 
strázsamester  volt.  A  hatodik  kompánia  főhadnagya  
Debreczeni István técsői lakos volt, mellette harcolt föl-
dije,  Fodor  János,  aki  strázsamesteri  rangot  viselt.  A  
hetedik  kompániának  zászlótartója  Szány  Márton  és  
strázsamestere Bányay Ferenc szigetiek voltak. Többen 
szolgáltak  Palocsay  György  karabélyos  ezredében:  a  
szarvaszói  Lengyel  Mihály  hadnagy,  Birtok  Demeter,  
Bod Gáspár strázsamesterek. Kajdy ezredes csapatának 
tagja volt a viski Viski István főhadnagy, a técsői Bánky 
Mihály hadnagy, zászlótartó a técsői Técsi András volt. 
Ecsedy ezredében két técsői lakos vívott ki katonai ran-
got: Kaszab András zászlótartó és Nagy Mihály strázsa-
mester. 

Ám  ez  csak  néhány  név  a  sok közül,  akik  az  eszme  
elkötelezett katonái  voltak.  

Az említett toborzást több is követte: Máramaros hű-
ségesen  vállalta  a  nehézségeket,  emberi  és  anyagi  se-
gítséggel  az  ügy  óhajtott  győzelemre  viteléhez.  Vay  
László ezredes szabolcsi nemes Máramarosban toboroz-
ta  seregének  nagy  részét.  Ezen  a vidéken  haladtak  át  
azok a tatárok is — 400 lovas —, akik Szentiványi  Sán-
dor vezetésével  igyekeztek  Rákóczi  seregeibe.  

A Nagyságos  Fejedelem  Huszt várának főkapitányá-
vá  Dolhay  Györgyöt  nevezte  ki,  helyettesévé  a  técsői  
Móricz  Istvánt,  aki  hamarosan  tiszteletet  és  hírnevet  



érdemelt ki egészséges szigorával, hűségével, a szabad-
ságharc  melletti  elkötelezettségével.  1706 júniusában, 
mikor  Rákóczi  kinevezte  Dolhay  Györgyöt  Máramaros  
főkapitányává  —  a  kuruc  harc  kitörése  megszüntette  
Bethlen  Miklós  főispánságát  —,  Móricz  István  lett  
Huszt  főkapitánya.  

Huszt  várának  birtokba  vétele  után  megélénkült  a  
gazdasági  élet is a vidéken. A huszti várban  salétrom-
gyárat létesítettek, „folyamatos munkával 3 vagy 4 má-
zsa  salétromot  gyártottak".  A  Fejedelem  megtiltotta  a  
kecskebőr  kivitelét  Máramarosból,  u.i.  a piros  és sárga 
csizmák  közkedvelt  öltözködési  kellékei voltak  a kuru-
coknak,  ám  azok  beszerzése  törökfoldön  sok  pénzt  
emésztett  fel,  és  éppen  ilyen  megfontolásból  Rákóczi  
megtiltotta  a nyersanyag  kivitelét,  azt helyben  dolgoz-
ták  fel,  mert  „azokra  a  karmazsin  csinálás  kedvéért"  
nagy szükség volt.  Korábban gondok voltak a levelezés 
lebonyolításával  is:  a  körülmények  gyakran  avatatlan  
kezekbe  kerültek,  ezért  a Fejedelem rendeletekkel  irá-
nyozta  elő  a postálkodás  lebonyolítását,  hogy  „minden  
város  öt,  minden  falu  tehetségéhez  képest  vagy  két,  
vagy három jó  erős lovat állítson  ki a parancsolat véte-
létől  számított  tizenötöd  napra.  A  lovak  mellé  szüksé-
gelt szolgákat  is  a vármegyének  kellett  adni."  

Intenzívebb  lett  a  sóbányászás  is,  mert javarészt  a  
sóból  nyert  pénzzel  fizették  a katonákat,  a  Fejedelem  
parancsára  kén után  is kutattak  a hegyekben. 

Megelőző  intézkedéseket vezettek be, hogy elejét ve-
gyék  a pestis  terjedésének  Lengyelország  felől.  

A  Nagyságos  Fejedelem  látogatása  a  huszti  várba,  
ahol  a rendek  üléseztek,  a lelkesedés  hullámaként  vo-
nult végig  a vidéken.  1709  október  elején  érkezett  ide  
és  még  a  hónap  végén  is  itt  volt.  A  házat,  amelyben  
tartózkodott  —  a vár  alatt volt —  1890-ben  bontották  
le. Ekkoriban látogatta meg Úrmezőn a Pogány családot 



(Urmező  Técső vonzáskörében  lévő falu).  Még  a  száza-
dunk húszas éveiben is állt Úrmező határában  egy ha-
talmas  tiszafa,  szomszédságában  egy közönséges  fake-
reszt.  Ezek  Rákóczi  emlékét  őrizték.  A  fát  Rákóczi  
fájának tartotta  a nép, úgy tudták, hogy ennek a fának 
árnyékában pihente ki a Fejedelem utazásának fáradal-
mait.  Lehetséges,  hogy  ekkor  látogatott  el  Técsőre  is,  
mert a mai Kossuth utcában van egy régi patinás  épü-
let,  amelyet  a helybeliek  Rákóczi-háznak  neveznek  és  
állítják, hogy benne  éjszakázott  a nagy vendég. 

Ám nem volt mindig felhőtlen a viszony,  és ez a má-
ramarosiak  „rovására  írható".  A  kor  és  az  események  
csapongó sorozatai, a fegyelem esetenkénti  semmibevé-
tele, a máramarosiakkal  szemben támasztott  egyre nö-
vekvő  igények,  olykor  követelések,  összetűzésekhez,  
tettlegességekhez,  a kuruc hajdúk kóborlásai  és  rablá-
sai  a vidéken  halálos  kimenetelű  összecsapásokhoz  is  
vezettek, és ebben gyakran a técsőiek negatív  szereplők 
voltak.  Ismert  a  técsői  Andok  Gazsi  „randalírozása",  
amely gyilkosággal végződött, Técsőn egy Szigeti Józsa 
nevű  nemes  embert  is  megvertek,  fegyverét,  lovát  el-
szedték.  Fel  is  állították  a  „falu  botját"  a  mai  Buda-
domb egyik  magaslatán.  

Tény  az  is, hogy  a koronavárosok  lakosai  elég  tehe-
tősek voltak  a falusiakhoz viszonyítva,  de nem  erőltet-
ték meg magukat  áldozatkészséggel,  görcsösen  ragasz-
kodtak  kiváltságaikhoz.  Ennek  következménye  az  is,  
hogy  1707-ben,  mikor  kiváltságaik  megerősítéséért  fo-
lyamodtak,  azt  elutasították.  

A  Series Actorum tizenegy  Rákóczi-levélről  tanúsít.  
E  levelek  többsége  éppen  az  ártatlan  állapotokat  volt  
hívatott normalizálni,  az eseményeket természetes  me-
derbe terelni,  eloltani  a fel-fellobbanó tüzeket.  

Néhány levél  az említettek  közül:  



„Rákóczi  Fejedelem Anno  2 febr.  1707. Az  Öt Város-
siak  által  bé  adott  Panaszokra  tsak  azt indorsalja  Sá-
rospatakon,  hogy bé  menvén  Erdélybe  el igazitya." 

„Második Rákóczi  Ferenc az Őt Városok Instanciaja-
ra  30 november  1709  azt válaszolja, hogy már ki ment 
a  Parancsolat  az eránt Dolgokat rendbeszedjék,  és Né-
kiek  Specifice kitegyék  Kinek és mivel  tartozzanak."  

„Rákóczi  Testimonialissa  Anno  16 Februári  1710  az  
Ót Városok  által  az eránt  bé  adva Protestácioról,  hogy  
a Tisztartok által jobbágyi Szolgálatra Kenszeritetnek."  

„Rákóczi  Ferenc  (9  Marty  1708) Vay Ádám  Fo Mar-
chai Urat rendeli a Técsőiek és Viskiek Panaszának ki-
vizsgálására,  mert  azok  panaszkodnak,  hogy  kéntele-
nek lévén az Öt Városra esendő Portio- és Quartélyozás 
terhét  maguk egyedül  viselni."  

A nép,  Máramaros  lakosai  megőrizték  emlékezetük-
ben mindazt,-ami  a Nagyságos Fejedelemmel  kapcsola-
tos. A  Kövesliget  és Alsókalocsa  közt lévő telepet  Bov-
cárnak nevezte  az  ott lakó  rutén lakosság,  mert  tudni  
vélte, hogy a telep felett emelkedő havas tövében fakadó 
forrásból ivott az erre járó Fejedelem. (A rutén nyelvben 
az  uralkodónak  kijár  a  cár  megszólítás.)  1896-ban  a  
forrás  fölé  emléktáblát  tettek,  amelybe  a  következőt  
vésték:  „Itt volt II. Rákóczi  Ferenc fejedelem  1711. feb-
ruár  18-án".  

A  Popagya-havason  átvezető  út  nyomai  is  emléket  
őriznek,  „mert  még  a nyájat  legeltető  pásztorgyerekek  
is  azt beszélik, hogy  azon  az úton vonult végig valami-
kor  egy fejedelem,  aki  a ruténeket  nagyon  szerette."  

Minden  ezen  a tájon  talált  tárgy  emléket  ébresztett  
a Fejedelmet övező tiszteletet  hálásan  és  büszkeséggel  
megbecsülő helybeliekben. A múlt század hatvanas éve-
iben talált nehéz, ötküllős, vasalt kereket Rákóczi ágyú-
kerekének tették meg.  



A Hidegpatak melletti hegyoldalban már csak az em-
lékezés világában éld üreget a helyi lakosok úgy ismer-
ték, mint  azt  a helyet,  ahol  Rákóczi  az  ágyúit  állította  
fel.  Rákóczi  sáncának  nevezték  az Alsókalocsa  és  Kö-
vesliget  közötti  hegyoldalban  húzódó  —  ma  már  nem  
létezd — törést  is.  

Alsószinevir  küszöbén  állt egy öreg kunyhó,  amelyet  
a  múlt  század  nyolcvanas  éveiben  semmisített  meg  a  
könyörtelen idd. Ennek a kunyhónak mestergerendáján 
a következd véset volt olvasható: „Hic fuit Rákóczi anno 
1703". 

Volt (van?) vidékünk lakosainak egy féltve őrzött re-
likviája:  a múlt  század  utolsó  éveiben  Középapsán  egy  
kuruc  zászlót  találtak  a  történészek.  A  helyi  lakosok  
annyira  tisztelték  és  féltették  a  zászlót,  hogy  amikor  
Hadfaludy László felkérte a falut, hogy a zászlót küldjék 
el  Dolhára  az  1903.  június  7-én  tartott  ünnepélyre,  
megtagadták  a kérelem teljesítését.  Ott volt viszont  az  
ereklye  az  1896-os  técsoi  Kossuth-szobor  avatáson,  
Kassán  Rákóczi  hamvainak  megérkezésekor,  minden  
állami-nemzeti  ünnep  alkalmával  alatta vonultak fel.  

A zászló egykori „gazdáját" illetően különböző magya-
rázatok  éltek:  valaki  úgy  tudja,  hogy  azt  Joódi  Bálya  
Nikucza vicehadnagy,  az Ilosvay ezred harmadik  kom-
pániájának román nemzetiségű tisztje a majtényi fegy-
verletétel  után nagy megpróbáltatások és veszélyek kö-
zepette hozta haza szülőfalujába, volt,  aki azt állította,  
hogy  a zászlót  az  alsóapsai  Pap György  mentette  meg,  
valaki  azt  vélte  tudni,  hogy  Huszt  várának  feladása  
után került haza  egy ott  szolgált  katona  révén.  

Hosszasan kutattam a zászló és az igazság után egyre 
csökkend reménnyel,  mígnem  „nyomára  akadtam".  Al-
sóapsán  egy kedves  idds házaspár  fogadott,  akikről  ki-
derítettem, hogy a legilletékesebbek ebben a sok kérdo-



jeles  „zászlóügyben".  Marina  Ilonka  néni  és  Marina  
Sándor bácsi így  meséltek:  

„Igen, igen a zászló a mienk volt, mi őriztük. Ott állt 
emlékekkel  és  tisztelettel  övezve  a  tisztaszoba  sarká-
ban,  a szentképek  szomszédságában.  1920-ban,  mikor  
édesapánk  halálán  volt,  elmondta,  hogy  a zászlót  az ő  
édesapja adta át neki, hogy őrizze, mint a szeme fényét, 
mert  ez  alatt  a  zászló  alatt  harcoltak,  ontották  a  sza-
badságért  vérüket  őseink.  Az  ereklyét  firól  fira  adták  
egymásnak  a család férfi  utódai.  

Még emlékszem,  hogy  nézett  ki.  Nem volt  nagy  mé-
retű  amolyan  négyszögletű  volt,  úgy  egy méter  hosszú 
és valamivel  kevésbé  széles.  Három masnival volt hoz-
záerősítve  egy  rövid  rúdhoz.  Maga  a  zászló  zöld  színű  
volt, a szélei sárgás-rojtosak, a közepén egy félhold volt, 
tele szakadásokkal, tépésekkel, valószínűleg golyó ütöt-
te sebek voltak. A félhold mellett egy csillag is volt. Alul 
—  a  közepe  táján  —  hiányzott  a  zászlóból  egy jókora 
darab, amolyan háromszögletű.  44 előtt, minden ünnep 
alkalmával kivittük a zászlót a falu központjába, az volt 
az ünnepek fénypontja.  

1948-ban  — érthető  okokból  kifolyólag  nem  mertük  
otthon tartani — leadtuk az egyháznak, ott volt kitűzve 
a szentély előtt a templomban.  Ott is volt két évig, míg-
nem  1950-ben  a falu akkori elöljárója, akit ragadvány-
nevén  Borisoculujnak  neveztek,  elvette  a zászlót  avval  
a  magyarázattal,  hogy  az  új  világban  nincs  ott  helye.  
Azóta nyoma veszett. Nem tartozott a kristálytiszta jel-
lemek közé: lehet, hogy eladta. Vannak,  akik tudni vé-
lik, hogy  a zászló  Szigetre  került."  

A  szatmári  béke  után a máramarosiakban  még élt a 
remény, hogy visszatér szeretett fejedelmük, mert a pa-
rasztság  körében  az  a  hír járta  szájról  szájra,  hogy  a  
Nagyságos Fejedelem Máramarosban való tartózkodása 
alatt  azt ígérte, hogy  amint  sorsuk rosszra  fordul,  úgy 



újra visszatér és segítségükre lesz. Nem csoda hát, hogy 
1717 tavaszán, mikor tatárok törtek Máramarosba,  so-
kan úgy fogadták a hordát,  mint Rákóczi előőrseit.  Ha-
marosan  kiábrándultak,  csalódniuk  kellett,  mert  a kb. 
húszezer  tatárt  a  török  küldte,  hogy  ezáltal  lekösse  a  
keleti  vármegyék  hadierejét  és  megakadályozza  a  se-
gédhadak Nándorfehérvárra való küldését.  Nagy pusz-
tításokat  végeztek  a  tatárok  e  vidéken;  velük  jött  a  
moldvaiakkal  Rakovicza  Mihály  hoszpodár  is,  hogy  
bosszút álljon azokon a kalandos pusztításokon,  amiket  
gr.  Steinville  erdélyi  kormányzó  engedelmével  kapitá-
nyai végeztek  Havasalföldön  és  Moldvában.  

A török szultán tervéről idejében értesült Savojay Je-
nő  és  figyelmeztette  Máramaros,  Ugocsa,  Szatmár  né-
pét, hogy gondoskodjanak  az önvédelemről,  mert Káro-
lyi  Sándor  Tokajba  húzódott  vissza,  ismerve  a  nép  
hangulatát,  amely  árulót látott  benne.  

A  hordák  a  radnai  szoroson  át  törtek  be  Erdélybe,  
majd útjukban mindent felégetve, az embereket leöldös-
ve vagy rabszíjra fűzve, mígnem augusztusban elérkez-
tek Máramarosba,  ahol első állomásuk Visk volt. Ekkor 
már sietős volt dolguk, mert elért hozzájuk a nándorfe-
hérvári  győzelem  híre;  még jobban  megijedtek,  mikor  
meghallották  a huszti  várból  kiszűrődő  Te Deum-ot  a  
győzelem tiszteletére. Át se jöttek  a Tiszán, lopva igye-
keztek  elvonulni  Sziget  felé a bal  parton.  Felhatványo-
zódott  dühükben  elpusztítottak  útjukban  mindent,  a  
lakosokat  leöldösték,  áldozatul  esett  Kis-Técső  és  la-
kossága  is.  

De  utolérte  a  tatárokat  a  „borsai  végzet".  Ebben  az  
„ütközetben" kitűntek a técsőiek is: sokan életüket vesz-
tették,  de  a  tatárok  örökre  „eltűntek"  Máramarosból,  
7058  foglyot  sikerült  kiszabadítani,  rengeteg  volt  a  
zsákmány.  Ekkor  bukkant  elő  újra  a hagyományból  a  
híres  rablóvezér,  a hosszúmezei  Pintye  Gregor. A  száj-



hagyomány még ma is Gregor-sziklájának nevezi a Ne-
reszen-hegy  melletti  sziklás  ormot,  amelyről  —  így  a  
szájhagyomány — Pintye Gregor leugratott lovával, me-
nekülve  az őt  üldöző katonák elől.  (Pintyét  még  1703-
ban agyonlövette  Deésy István, mikor erővel be  akarta  
venni  Nagybányát,  mint Rákóczi  kuruc vezére). 

Az elszegényedés,  a járványok kora volt  Máramaros-
ban  a XVIII.  század.  Habár  még  Rákóczi  törvényerejű  
rendeleteket  foganatosított  a  pestis  megakadályozásá-
ra, azt mégis „áthozták a lengyelek". A döghalál oly ren-
deket vágott, hogy az adószedők nem mertek a vidéknek 
feléje  se  menni  „az  eszeveszett,  a  haláltól  írtózó  sze-
génységnek."  Az  egykori  tudósító  is  így  írt:  „Sok  hely-
ségből kiholtanak az emberek, csak az bolygó és tévely-
gő marha  által  tapodtatnak  a vetések." 

Az  1742-es  években  újra  támadott  a  pestis:  szedte  
áldozatait  szegények,  gazdagok közt  egyaránt.  Áldozat  
lett gróf Bethlen József főispán is, akiről így emlékezett 
báró Apor  Péter:  

„A Máramarosnak jeles  főispánja 
A gróf  Bethlen József,  Bethlen  Miklós fia 
A  mint hire vala, pestisben  meghala..."  
A  császáriak tűzzel-vassal  irtották  Rákóczi  emlékét  

is. Se szeri, se száma a „sok vendégnek", akik kegyetlen 
rablásokat,  fosztogatásokat vittek véghez.  1710  április  
elején „rut casust" csináltak Técsőn a vármegyei gyűlés 
alkalmából.  Fosztogatni  kezdték  a  helyi  nemességet,  
mire  azok ellenünk támadtak.  De a gonosz  „vendégek"  
jó menhelyet kaptak báró Jósika Dániel técsői portáján, 
„ahonnan büntetlenül verhették, sebesíthették a neme-
seket." 

Közben a lengyelek is „átlátogattak", rabolva, foszto-
gatva  mindent  és  mindenkit,  mik  útjukba  kerültek,  
mint  azt a krónikás írta „a lengyelség istentelen prédá-
lásokkal  Máramarosra  ment."  



Nem viselkedtek jobban  a „rendfenntartók"  sem.  
Marchess ezredes téli  técsó'i szállását már-már  a tű-

rőképesség határán bírták a helybeliek és a szomszédos 
falvak  lakói.  Ezek  a felvak  kimerültek  a  nagy  terhek  
alatt.  A  Series  Actorum  hírt  ad  arról,  hogy  „...Tizen-
nyolcz Punctumok melybe Projectaltatik, hogy kellessék 
az Őt Vásorok, és annyi helységeket t. i. Iza, Száldobos, 
Bustyaháza  Talaborfalva  és  Dulfalva végső  Romlások-
nak eleit venni." 

A  szabadságharc  bukása  után  az  egyik  fő  feladat  a  
huszti vár megerősítése volt és ezt a terhet is a lakosság 
nyögte: fát, vizet,  karókat  stb. kellett  szállítani,  építő-
és javítómunkákat  végezni,  szekerekkel  szolgálni.  Jöt-
tek is parancsok, rendelkezések  Bécsből, Husztról,  Szi-
getről, ám vajmi kevés volt foganatjuk. Nem használtak 
a jóhiszemű  rendeletek  sem. A Series Actorum  259 le-
veléből  91  e  kor  gondjaival-problémáival  foglalkozik,  
mint: 

„A  Kolosmonostori  Kaptalannak  Transumptuma  ab  
Anno  1729,  melybe  transumaltatik  Sigmond  Király  
Confirmationalissa Anno 4-Martis  1435 ez Confirmalja 
Lajos Királlyét Anno  12-Marty  1352 Lajosé pedig Con-
firmalja Károly Királyét Anno 6-Maji 1329 azzal az hoz-
zá  adással,  hogy  az  Privilégiait  Maramarosi  Négy Vá-
rosok  ahoz  Szigeth  Várossá  is  ragasztván  azokkal  
együtt minden Privilégiait Szabadságokban  részesétet-
tik.  Mint tartson pedig  a Károlyi  Privilégiumában..."  

Több levél  amolyan tehermentesítő,  mint  például:  
„VI. Károly Decretuma Anno  1-Junis  1713 á melybe 

á Máramarosi  Nemesség és az Ót Városaik  az Vám, és 
Harmintzad  adás  alol  Szabadoknak declaraltatnak,  bi-
zonyos fel tétel  alatt."  

Küldöttségek is  mentek  az  udvarhoz:  
„Az  Bétsbe menendő Kállai, és Almosy István Öt Vá-

ros Deputatusoknak  Passussa Anno  10 Januaris  1731"  



Mentek a panaszok is lentről, de mintha Huszt várát 
is elátkozták volna: hol tűz ütött ki, hol a falak omlottak 
le,  hol villám  csapott  az  épületekbe,  hol  újra  pestis  és  
marhavész pusztított, és minden teher a vidék népének 
vállaira  nehezedett.  Iíj.  Pap József így írt:  

„...Husztra  ólt szállítják a tűzi fát, melynek felhordá-
sa oly  sok fáradságba kerül, hogy  csak  az isten  a meg-
mondhatója.  Az  ökörmezői  sáncban  lévő  őrségnek  is,  
melyet  a tatárjárás  után  helyeztek  ide  elővigyázatból,  
ők visznek  fát,  sőt  még profontot  is.  Emellett  emberei-
ket és marháikat részint a dögvész, részint a nagy meg-
terhelés  tizedeli."  

1732.  december  31-én  rendeletet  adott  ki  az  udvar.  
Ennek  értelmében  a  Részekhez  tartozó  vármegyékkel  
együtt  Máramarost  is  az  adózás,  közigazgatás  és  tör-
vénykezés tekintetében,  „hogy végromlásukat  megaka-
dályozzák" Magyarországhoz  kell csatolni. A helytartó-
tanács  1733. július 17-én értesítette erről  Máramarost.  

1766.  július  3-án  hatalmas  vihar  látogatta  meg  
Husztot; három helyen beütött  a villám  a várépületbe, 
egy  felrobbantotta  a puskaport,  ezzel  Huszt vára befe-
jezte  pályafutását,  az  idő  átadta  az  enyészetnek.  Ez  a  
változás nem múlt el nyomtalanul  a környező lakosság 
életében  sem...  

Egy  korabeli  dokumentum  szerint  Técső  lakosainak  
száma  1778-ban  1156 volt.  Öt  család  nemesi  ranggal  
bírt. A lakosok túlnyomó része földműveléssel foglalko-
zott. A helységben  30 tutajos (faúsztató) élt, kb. százan 
sófuvarozással foglalkoztak, volt néhány szabó, bőrmű-
ves, cipész  és agyagos. A 302 portából 216 rendelkezett 
igavonó jószággal.  A módosabb családok évente  15—40  
véka  kukoricát  és  12—20 véka  gabonát  tudtak  eladni.  
A fejenkénti  évi  adó 8—12 forintot tett  ki.  



A  századfordulón  kolera  pusztított  a  városkában,  
majd  a nagy szárazság tizedelte  a mindennapok  embe-
reit. 

A Rákóczi-szabadságharc  bukása utáni politikai vál-
tozások  szabad  teret  biztosítottak  a  reformáció  által  
megszüntetett  katolicizmus terjedésének,  ami a szigeti 
kegyesrendiek  házának  alapításával  vette  kezdetét,  és  
a későbbiekben  fontos  szerepet  töltött  be  az egész  vár-
megye  életében.  Kiemelt  szerepet játszottak  — mint a 
református,  úgy  a  katolikus  —  az  egyházak  az  egész-
ségügyben.  Ez  azért  is  figyelemre  méltó  tény,  mert  a  
XIX.  században  e vidéken  is  szedte  áldozatait  a himlő. 
(XI.  Leó pápa „eretnekeknek  és forradalmároknak" ne-
vezte  azokat,  akik kiálltak  e gyilkos kór  prevenciója:  a  
védőoltás  mellett.)  

„A  Técsi  Szent  Eklesia  Consistóriális  Végezéseinek  
és  ezen  Szent  Eklésiát  néző  nevezetesebb  dolgoknak  
Lajstromá"-ban  érdekes  adatokkal  találkozunk,  ame-
lyek  arról  tanúskodnak,  hogy  az  egyházak,  karöltve  a  
világi  szervekkel,  oroszlánrészt vállaltak e nemes, élet-
mentő akciókban.  Ezeknek tanúbizonyságai  a követke-
ző  bejegyzések:  

„A  Fő  Tiszteletű  Tiszai  Superintendianak  közelebbi  
Kőz gyűléseiben hozott...  végzései.  

72. Közönségessé tétetni rendeltetett, hogy: egy, ezen 
Tanáts  ülésbe  adott s a 1832-  Oct. 9 —  26,  124 szám 
alatt költ, s közönségessé  is tett Királyi  Kegyelmes Pa-
rancsolattal  valo  eggyezésénél  s  összveállásánál  fogva  
elis fogadott — Javallat  szerint,  azután  a tisztelt  Lelki  
Pásztorok, az Oskolába ujjonnan fel adott gyermekeken, 
ha a himlő czédulák kezdetét meg előző idő beliek,  ma-
gok vizsgálják meg a bé oltott s megfogant himlőhellyét, 
azokra  pedig  a  Himlő czédulát  kérjék  annak  szüleitől,  
ha  azt ezek  az oltás utána,  a Parókiára visza  nem kül-
döttek vólna, s ezt az Oskolai Anya Könyvbe fegyezzék 



vagy jegyeztessék be, mihez képest tehát abban, a Folyó 
Évi Almási  vidéki  Tanáts  ülés Jegyző könyvi  9— szám 
alatt currentalt  Hasábok között (Rubrikák:)  ezen czim-
nek  is:  „Bé  van  é oltva himlővel?,  és van  é  Himlő  czé-
dulája? " Hasábot kell tsinálni. A Látogatások pedig er-
re, az Oskolai Anya Könyv megvizsgálásakor mindenütt 
különös  figyelemmel  lesznek.  

Kiadta  Tétsőn  nov.  1 7 —  838  —  Csányi  József  —  
vidéki jegyző." 

S  hogy  mennyire  komolyan  vették  a leírtakban  fog-
laltakat,  arról tanúskodik  az  alatta lévő  bejegyzés:  

Látta  a Visitatio  Tétsón  Die  25 Januar  1839  
Szilágyi  József  Esperes.  
Ugyancsak  védőoltásokkal  foglalkozik  a  következő  

rendelet  is:  
Tekintetes  Máramarosi  Megyének  1844—  évi  5113  

szám alatti  rendelete:  
„Hogy  senkit  addig öszve nem lehet esketni (eredeti-

ben aláhúzva — Sz. T.) mig a himlő czédulát előre nem 
mutatják  mind  a ketten." 

Egy 1850. május 29-én kelt esperesi körlevél „...a Te-
hénhimlő  beoltására  serkenti  a  népet,  kötelességükké  
tétetik a Lelkészeknek...", hogy prédikációikban  agitál-
janak  az oltás  mellett.  

Már akkor ismert volt a tény, hogy az egyszeri  védő-
oltás  nem  biztosít  abszolút  védelmet  a himlővel  szem-
ben,  szükséges  a  revaccinacio.  

A következőket olvashatjuk az 1778. számú bejegyzés 
alatt: 

„A  helv  hitvallás  tiszántúli  Superintendenstől.  Az  
Egyházkerületbeni  nagy  Tiszteletű  Esperes  Uraknak.  
— Az országos telyhatalmú polgári Bizottság  ...azt ren-
delte:  hogy  az ismételt  himlőoltás  (:REVACCINATIO:)  
a  kor  és  nem  minden  külömsége  nélkül,  azon  egyéne-
ken,  kik  ezt  kivánják,  végre  hajtassék,  és  ámbár  a re-



vaccionatioért az illető orvos á közpénztárbol jutalomra 
igényt  nem tarthat, reménylő mind azáltal  a Kormány 
mi szerint az orvosok, s az orvosi személyzethez tartózó 
egyének hivatásukat felfogva ebben annál  serényebben  
igyekezednek  eljárni,  mivel  ebbeli  szorgalmuk  különös  
érdemül  fog vétetni,  s tekintetni. 

E  magas  rendelet  folytán, hogy  ezen  ismételt  himlő  
oltás  annál  nagyobb  sikerrel  foganatosittathassék:  Fő-
ispánja  uton  kötelességemmé  tétetett,  Lelkésztársain-
kat oda utasítani, miszerint annak hasznos, és czélszerü 
voltárol a népet felvilágosítani egyekezzenek. Kérem te-
hát: Legyen szives Nagy Tiszteletű Ur körlevelek utján 
az Egyházvidékbeli  szóigáltatásokhoz  utassitást bocsá-
tani ki  az érintett  czélra.  

Hogy  a kisdedekbe  egyszer  be  oltott  himlő  elveszít-
heti,  sőt  valóban  gyakorta  veszíti  el  idő foljdával joté-
kony  erejét,  hatását:  több  szomorú,  kivált  a  közelebbi  
években  ki  bizonyították.  —  Minél  fogva  orvosilag  ki-
modott  igazság lett  az, hogy  a himlő veszélyének  kike-
rülésére minden esetre tanácsos, czélszerü, a biztosítás 
végett  szükséges  az ismétleni bé oltás. Már azért, hogy 
a szülék gyermekeik irányában,  a már elő halatt  egyé-
nek  is  pedig  magukra  nézve  saját  érdekükben,  eszkö-
zöljenek,  ok szerüleg tanácsoltatik.  — 

Minthogy pedig azt is tartalmazza  a magas rendelet, 
hogy  a revaccinatio  telyesitéséról,  az  illető  orvossal,  a  
helybeli  Előljárok részéről kiadandó bizonjritvány az Il-
lető lelkészek  által  is  alá  Írassék:  ennél fogva Lelkész-
társaink  ennek teljesítésére  is utasitandok  lesznek.  

Kelt  Debreczenben  Julius  3—  1850.  Szoboszlai  Pap  
István." 

Az címzett egyházi vezetők azonnal reagáltak a püs-
pöki levélre, amiről az  1850/13. számú bejegyzés tanús-
kodik: 



„Az Esperestől. A máramaros-ugocsai  Ref. Egyházak 
telyes czimü Elnökeinek. — Fő Tiszteletű és Méltóságos 
Püspök,  és Kir. Tanácsos  Szoboszlai  Pap István Urnák 
ide  rekesztett  kétrendbeli  Közleményeit  van  szeren-
csém  hivatalosan  a  t.  Elnökségekkel  közleni:  kérem  
Tiszt.  Lelkész urakat az A betüjü alattit illetőleg, mely 
a viszonti himlő oltás szükségéről  szóll, — külömben is 
átaljában a himlő oltás szükségéről  régi Felsőbb rende-
let  szerint  több izben,  legalább  évenkint  egyszer  köte-
leztetvén  a Templomban  minden  Felekezetbeli  pap ta-
nítást  tartani,  — most mentől  elébb legyenek  szívesek  
ezt  telyesiteni,  kiemelvén  a viszonti  bé  oltásnak  szük-
ségességét a Rendeletben elő adott oknál fogva is, mely-
nek vólta a tapasztaláson kivül ezen természetes oknál 
fogva is meg  fogható..."  

Egy  1844-es  felmérés  szerint  Técsőn  424  adófizető  
lakott:  iparosok —  58 (13,7%), kereskedők — 5 (1,2%), 
mezőgazdasági  termelők — 90 (21,2%), segédek, zsellé-
rek,  idénymunkások — 271 (63,9%). Az adófizetők 416 
portával rendelkeztek  és 807 hold földön gazdálkodtak, 
339 ökrük, 224 lovuk,  138 bivalyuk, 770 tehenük és bor-
júik,  292 sertésük  és  157 bárányuk volt.  

18 gazdaság a Jómódú" kategóriába volt sorolva:  165 
hold (20,4%) termőföld volt birtokukban, 600 háziállat-
tal rendelkeztek,  72 kisegítőt foglalkoztattak. 

A  „közepes"  kategóriába  96  (22,6%)  adófizető  tarto-
zott:  ezek az iparosmesterek,  kiskereskedők, fuvarosok 
voltak,  akik 420 hold termőföldön (52%)  gazdálkodtak,  
a háziállatok  51,7% volt  birtokukban.  

A  szegény  réteg  a lakosság  (az  adófizető)  73,1% tette  
ki, akiknek — egyenként 0,25-től 3-ig teijedőhold  földjük  
volt  és  a háziállatok  összmennyiségének  14% felett  ren-
delkeztek.  156 zsellér volt, akik 1-től 5 forintig  adóztak.  

A lakosság  száma (1836-os  felmérés)  1814 volt.  Ek-
kor egy elemi iskolában  tanulhattak  a gyerekek. 



Técső és 1848—49 

híre  hamar  eljutott  Técsó're  is,  de  nem  talált  azonnali  
egyetértésre  és  szimpátiára.  Erról  tanúskodik  egy  ko-
rabeli  krónika  írása:  

„1848. Egyházmegyei  Gyűlés hirdetetett  az Elnökség 
által.  Ideje folyó 1848-  évi.Harmadhó  16-  napja.  

A  Magyar  Nemzet  1848—  évi  Március  15ш  történt  
ujjá születése  s kormányrendszere  megváltoztatása  al-
kalmával,  a felizgatott Népkedély támadható  ingerült-
ségének résszerint  Megelőzésére  résszerint  lecsilapitá-
sára  felszolitó  egyházkerületi  rendelet  köröztetett  
ny omt atványb an. " 

Majd felsorol  10 pontot,  amelyek  „az együtt lévő Or-
szágos rendeletekéhez  csatolódnak.  

Ám  az  „ingerültséget"  lecsillapítani  nem  lehetett,  
olyan forradalmi  mozgolódás  vette kezdetét, hogy a té-
csőiek  méltán  érdemelték  ki  a „rebellis  népség"  címet,  
és ennek a későbbiek során — az 1849-es  bukást köve-
tően — meg is lett a szomorú következménye.  Kb. negy-
venre tehető azoknak a técsőieknek a száma, akik fegy-
verrel  a  kézben  harcoltak  a  szabadságharc  csatáiban,  
de nem maradtak tétlenek  az itthon  maradottak  sem.  

Kutatásaim  során  értékes  és  érdekes  könyv  került  
kezembe:  MAGYAR  HAZAI  VÁNDOR.  1835.  Minden  
rangú  és rendű olvasó  számára.  

A könyv bevezetője: Kalendáriumi Tárgyak, ami nem 
más,  mint  bejegyzésekre  szánt  tiszta  lapok  a hónapok 
megjelölésével, vagyis  amolyan  napló.  

A könyv korabeli írásokat tartalmaz  az akkori Habs-
burg-Monarchia  részeként vegetáló magyar hon társa-
dalmi-politikai-gazdasági  életéről,  népszokásokat,  a  
középkori  Magyarország történelmi epizódjait  eleveníti  
fel és a korra jellemző  grammatikával  kínálja fel  az ol-



vasónak. A figyelmet elsősorban éppen a Kalendáriumi 
Tárgyak  egyik lapja  kelti fel. A kor  és  az üres  kamrák 
egerei által megrágott második lapon, a Februarius fel-
irat  alatt  kézirásos  bejegyzések  vannak,  sorrendben  a  
következők:  Fuvarozást tettem.  1849-ik  Év.  

Januarius  ho 6-án  Újvárosba jártam  a  sovágo  csa-
pattal 20-án Újvárosba ismét jártam három lengyel fu-
tárral  29-én  Husztra  jártam  a  Munkátsra  menendő  
Borsodi  önkéntesekkel  

Feb.  14-én  Két  Ökörmezőre  való  katonának  szálást  
adtam 

Mar. 9-én Szigetről  Tétsőre  a Borsodi  Tüzéreket fu-
varoztam  4 loval 

Mar. 8-án  Két Bányáról  érkezett katonának  szálást  
adtam 

9-én  4 Borsodi  honvédnak szálást  adtam  
12-én  Hét Tiroli vadásznak  ebédet s szállást  adtam 
14-én  a Tiroli Vadászokat  Husztra fuvaroztam 4 lo-

val 
24-én  Munkátsi  Honvédeket  Husztra  fuvaroztam  4  

loval 
25-én  Egy Rahoi honvédnek szállást  adtam 
Május.  Hét Borsodi  katonának  szállást  adtam  
Itt megszakadnak a bejegyzések,  ám ez a néhány so-

ros krónika is értékes tanúja  annak a büszkeségre fel-
jogosító múltnak, amely bizonyítja, hogy Técső polgárai 
szívügyüknek  tekintették  a  szabadságharc  eszméit,  
részt vettek  realizálásában.  

Feltételezhető, hogy ezek a leírt epizódok — ha aprók 
is — de összetevői annak a dicsőséges harci cselekmény-
sorozatnak,  amely  Bem  apó  erdélyi  hadjáratával  fém-
jelzett. 

Látták  e vidék  lakosai  a Lenkey-huszárokat.  A  Ga-
líciában  állomásozó  császári  Württemberg-huszái ok, 
Lenkey János százados vezetése  alatt a szigorú tilalom 



ellenére — 1848 őszén a  Mariopol-Nadvorne-Kőrösme-
ző  útvonalon  eljutottak  Máramarosszigetre,  ahol  csat-
lakoztak  a függetlenségért harcoló magyar  seregekhez.  
A Lenkey-huszárok egyik „házigazdája" a később világ-
híressé lett Hollósy Simon festőművész és iskolaalapító 
édesapja  volt.  Az  örmény  származású  Korbuly  Simon  
éppen a szabadság eszméinek hatására  magyarosította  
nevét (Korbuly, magyarul Hollósy). A Lenkey-huszárok 
reguláris  csapatok részeiként Técsőt  és Visket  érintve,  
ezekben a községekben megpihenve vonultak a szabad-
ságharc  csatamezeire. A técsőiek még a 20-as  években  
is  büszkeséggel  mutogatták  azt  a  vályút,  amelyből  a  
Lenkey-huszárok  lovai ittak. 

A szájhagyomány szerint a Lenkey-század  menekülő  
huszárai  a világosi  fegyverletétel  után  hosszú  ideig  a  
Hollósy-család  „segítségével"  bujkáltak  és  menekültek  
a bosszú  elől.  

Nem véletlen  az sem, hogy a técsőiek  az elsők között 
állítottak  emléket  Kossuth  Lajosnak:  a város  központi  
parkjában  álló Kossuth-szobor  időrendben  a 6. a világ 
köztéri Kossuth-szobrainak a sorában. A két méter ma-
gas  gránittalpazaton  lévő  mellszobor  a técsői  magyar-
ság  kezdeményezésére,  közadakozásból  készült  Mára-
marosszigeten.  Gerenday  Béla  alkotása.  1896.  május  
10-en  avatták fel a mai napig emlékezetes  ünnepségek  
keretein  belül.  A feljegyzések  szerint  azon  a napon  ttt  
volt a város és környékének apraja-nagyja, képviseltet-
ték magukat  „Kossuth  városai":  

Monok, Cegléd. Debrecen, Szolnok, Budapest. Lovas-
sági felvonulások és bemutatók voltak, egyházi és világi 
együttesek szórakoztatták  a tömegeket.  De talán a leg-
emlékezetesebb és legmeghatóbb  az volt, hogy a szobor 
meiiett  őrségben  48—49-es  honvédek  álltak:  kissé  ko-
pott egyenruhákban,  a csákók alól kikandikáló  ősz tin-
csekkel, egyik-másik  reszkető kézzel botra támaszkod-



va.  Minden  időkben,  akkor  is,  mikor  ez főbenjáró  bún 
volt,  március  15-én,  október  6-án  friss  virágokat  pil-
lantott  meg  a  kelő  nap  a talapzaton,  eltakarították  a  
szél, vagy éppen a gonosz által odahordott szemetet, ide 
jött el az elsős, itt búcsúzott  az érettségizett, előtte haj-
tott  fejet  és  emelte  meg  süvegét  a városon  át  igyekvő  
idegen,  mellette  kísérték  utolsó útjára Técső távozó la-
kosát... 

Ezt  a szeretettel  és tisztelettel  övezett  ereklyét  gya-
lázta meg a gonosz  1992. január 6-a éjszakáján:  ledön-
tötte. De a szerető kezek és forró szívek visszaállították 
évszázados  helyére. Az  arra  elhaladó  mintha  olvasná-
hallaná  Kossuth  Lajos  Turinból  küldött  intő-aggódó-
bizakodó szavait: „...megfogyatkozott tehetségem szegé-
nyes termékét  azon óhajtással  bocsátom útnak a távoli 
szülőföld  felé,  hogy  ha van  valami  igazság  a  nézetek-
ben... ne legyen az oly mag, mely egészen kopár sziklára 
hull. 

A  siker  áldása  Istennél  van.  Embernél  a  becsületes  
igyekezet." 

Nem hullott  kopár  sziklára!  
...Az írásban szereplő MAGYAR HAZAI VÁNDOR tu-

lajdonosa  a técsői  Mészáros  Sándor  volt —  feltehetően  
az ő bejegyzéseit olvashattuk —, aki egyenes  leszárma-
zottja  annak  a  Mészáros  Istvánnak,  aki  1701-ben  ne-
mesi  oklevelet  érdemelt  ki.  

A  feudalizmus  korában  Técső  lakosainak  száma  
csak  kis  mértékben  emelkedett:  1836-ban  mindössze  
1814 lelket számláltak. A kiegyezés után a lakosság szá-
ma  növekedett:  1873-ban  már  2877,  1900-ban  pedig  
4550 lakosa volt,  míg  1910-ben  már 5998-an  éltek Té-
csőn. 

A  lendületet  az iparosodás,  a kézművességek  térhó-
dítása  adta  meg.  A  múlt  század  60—70-es  éveiben  a  
városban  9 kerékgyártó,  10 csizmadia,  6 kovács, 4  asz-



talos,  2  szappanfőző,  2  szűcsmester,  4  ács,  6  szabó,  2  
kályharakó  tevékenykedett.  

Ezekben az években lett Técső „alma-várossá":  bein-
dult  az intenzív  gyümölcstermesztés,  az új,  addig  nem 
kultivált gyümölcsök telepítése, elsősorban: az alma kü-
lönböző  fajtáit  ültették  a  lankákon,  a  szelíd  hegyol-
dalakon. Ekkor már renetről, batulról,  aranyparminról,  
kisasszonyról,  londonpepiról  stb. olvashattunk. A kora-
beli  források  szerint  a  técsői  gazdák  az  adót  részben  
almával,  oltványokkal  és  facsemetékkel  törlesztették.  
„Udvari  szállítói" voltak  az angol királyi  udvarnak is a 
técsői  „almások".  

Gazdagabb,  „modernebb"  lett  a  város, jól  fizetett  a  
gyümölcs.  Ebben  az időben „születtek"  az olyan  ragad-
ványnevek  is,  mint:  Ezeres,  Erdő,  Bukszás,  Katona,  a  
jól  megszervezett  gyümölcstermesztés  és  kereskedés  
„eredményei". 

A  század  elején  végzett  leltározó  minősítés  szerint  
egy  dokumentum  a  város  vonzáskörébe  tartozó  mező-
gazdasági  területet  „első osztályú vidékként" említi:  31 
részre osztja a dűlőket. Ide tartozott a később Romániá-
hoz kapcsolt Tiszán túli vidék is. Ezek a gyűjtő megne-
vezések  98  „összetevőt"  foglalnak  magukba  és  a vidék 
földrajzi sajátosságából  eredően három kategóriába  so-
rolhatók:  a vidéket  a Tisza  uralja,  itt  található  szerte-
ágazó gyűjtő-medencéje,  a dombos területek  alig beha-
tárolható  átmenet  nélkül  hegyekbe  mennek  át.  A  
határokat,  a dűlők  között  sűrűn  előforduló  erek  és  pa-
takok  határozzák  meg,  és  ezek  a természetes  képződ-
mények  megnevezései  gyakran  „nevüket  adják"  a köz-
használatnak. 

A  XIX.  század  elején  a  városnak  egy  (helyesebben:  
két:  egy fiú  és egy lány) iskolája volt. 



Nem  érdektelen  leírni, hogy  a példakép  a  debreceni  
népiskola volt. Egy korbeli emlék felsorolja a tantárgya-
kat,  amelyeket  azokban  az időkben  tanítottak:  

Elemi  iskola  Is0  osztály 
1.  Figyelem  s  gondolkozás  ébresztése  végett  a gyer-

mekek körül lévő s leg közönségesebben elő fordulni szo-
kott  tárgyak,  ezek között  növények  házi  állatok  ismér-
tetése. 

2. Hely  ismeret  (:topographia:)  
3. Alaktan  s ennek tanitása  alkalmával  számoltatás  

fejből. 
4.  Betii  és  Számjegyek  ismertetése,  leirása,  szótago-

lás, olvasás,  fejbeli  számitás.  
5. Isten ismeretre vezetés, s vallásos érzelem ébresztés 

részint természeti  egyes tárgyak, majd az egész termé-
szetre figyelmeztetés, részint erkölcsi elbeszélések által. 

6. Illedelem szabályai.  
7. Egészségtan főleg test tisztaságot s eledelet tárgya-

zó. 
8.  Idő  számlálásból  óra,  nap,  hét,  hónap,  esztendő  

számitás. 
9. Ártatlan  dalok  s egy két könyebb ének  éneklése.  
10.  Test gyakorlat. 
1875-ben  az  iskoláknak  három  tanítójuk  volt.  Két  

könyvtár  tartotta  nyitva  ajtajait:  az  olvasó  köré  és  a  
gazdálkodók  népi  könyvtáráé,  amelyekben  600  könyv  
közül lehetett válogatni.  1881-ben  1169 técsői lakos tu-
dott  írni  és  olvasni.  



A Tisza nevének eredetéről  

Számtalan,  századokról  századokra  átmentett  száj-
hagyomány,  maradandó  értékű  szakleírás,  különböző',  
esetenként rokoncsengésű magyarázat született a Tisza 
elnevezését illetően, ám egyik sem „kínál" végleges meg-
oldást. 

Kiss  Lajos  a  Földrajzi  nevek  etimológiai  szótárában  
(Akadémiai Kiadó, Budapest,  1983) a Tiszáról szóló első 
említést  a  950  körüli  időszakra  teszi,  és  az  Ómagyar  
olvasókönyv  alapján  a folyót Titsa-ként  említi. A meg-
nevezés eredetét  az ősi indoeurópai nyelvben látja, ami 
talán  egy  iszapos,  sáros  értelmű:  tisjo  (olvaszt,  olvad)  
fogalomként  él tovább. 

Mihajlo  Lucskaj  (1789—1843)  „A  kárpáti  ruszinok  
története"  című  művének  „A  kárpáti  hegyek,  tavak  és  
folyók" c. fejezetében a Tisza folyó nevéről  a következő-
ket  írja:  „...A  lakosság  Tiszát  emleget,  azaz  Tihsát  a  
tiha szóból,  ami csendet, nyugodtat jelent. A vadhoz — 
és sebeshez viszonyítva  csendesebb,  azaz — tihisa."  

Kovács Vilmos  (1927—1977)  eddig fel  nem dolgozott  
tudományos  kutatásainak  hagyatékában  Kárpátalja  
múltjáról  és  magyar  földrajzi  neveiről  a  következőket  
olvashatjuk  a Tisza folyó  nevéről:  

„(...)  Pais  Dezső  véleményét  idézem:  Melich  bebizo-
nyította,  hogy  a Szamos,  Kőrös,  Maros  és  Tisza folyók 
IX—XII.  századi  magyár  nevét nem közvetíthette  sem-
miféle  szláv  vagy  oláh  nyelv,  hanem  csak  török,  még-
pedig közelebbről a bolgár. Ezek a néma földrajzi nevek 
sokatmondó tanúi a hazánk területén megforduló török 
népek: hunok-avarok-bolgárok  meg a magyarok folyto-
nosságának." 

„Ezzel  egyet kell  értenünk  azzal a megszorítással  — 
írja  a továbbiakban  Kovács Vilmos —, hogy  a felsorolt 



népek egyike sem török, s a nyelvcsere előtt a bolgárság 
is  egy,  az  iráni  nyelvek  keleti,  a  pamírihoz  közel  álló  
csoportjából  Európában  kialakult  perem-nyelvi  álla-
potba  tartozott,  amelynek  ismeretében  a  „néma  föld-
rajzi neveket" meg is tudjuk szólítani.  Mert nemcsak á 
hagyományozás útjának-módjának a tisztázása fontos, 
hanem  az is, hogy  milyen  eredetűek földrajzi  neveink,  
jelen esetben a Tisza folyónév. Nos, ennek is van ugyan 
szláv  származtatása,  amit  azonban  egyszerűen  sem-
missé tesz  az a tény, hogy  a folyónév már  századokkal  
a  szlávság  kárpát-medencei  megjelenése  előtt  is  meg-
volt. 

Anonymusnál  és a magyar régiségekben a folyó neve 
Tyscia, Thiscie, Thicia, Tycya, egy bodrogközi  Tisza-ág 
nevében  pedig Tice. A római  korban Tisia, hun kori bi-
zánci Tizas, Bíborbanszületett Konsztantinosznál Títza. 
Természetes,  hogy  ha  a  Kárpát-medence  csaknem  
egész vízrendszerének a névanyaga iráni eredetű, akkor 
különösen  a Tisza folyónév  sem lehet kivétel.  És ez így 
is van: 

Az  óiráni  tac —  „folyik,  ömlik,  árad"  >  oszét  tádz — 
„u. a.",  az alapalak óiráni  származéka tacaya — „gyors 
folyású,  sebes",  ebból  egy  sor  középiráni  nyelvben  (...)  
az  alapszó  (...)  származékaiból  megkapjuk Tisza folyó-
nevünk valamennyi  alakját. Vagyis  a Tisza folyónév és 
változatainak jelentése  „gyors,  sebes folyó". 

Érdekes  adatokkal  szolgál  az  Apsai  Mihályi  János  
megyei tiszti főügyész Máramarosszigeten  1900-ban ki-
adott Máramarosi  Diplomák c. munkája, amelyben 336 
XIV.  és XV.  századi  írásos  emléket  dolgoz fel. Találko-
zunk folyónk megnevezésével,  és annak eredetével, né-
hány  más  diplomában  is,  de  mielőtt  rátérnék  ezeknek  
az ismertetésére,  egy kis kitérőt  teszek.  

A  Szent Ágoston  szerzetes  gyulafehérvári  conventjé-
nek igazoló levelében — kelt  1300. január 6-án  Gyula-



fehérváron —  ez  áll:  „Máramaros  megye  nevét  a Mára 
vízétói  vezette,  amely  az Iza folyóba  ömlik."  

A  Mára  elnevezés  az  I.  Lajos  király  által  1349.  
szeptember  15-én  kibocsátott  diplomában  Maramoris  
név alatt fordul elő. Hogy honnan ered az elnevezés, azt 
különféleképp  fejtegették,  de  a  legkézenfekvőbb  ma-
gyarázat,  hogy  a  régi  kelta  és  dák  népektől  maradt  
ránk,  kiktől  a Tisza,  Tarac,  Iza,  Szamos  folyók  neveit  
is  örököltük.  Érdekességként  említem  azokat  a  felté-
telezéseket,  hogy  az  elnevezés  a  marmure  (márvány)  
szóból  ered  egy  „a"  betű  beiktatásával.  Talán  nem  
véletlen,  mert  márvány  e  vidéken  sok  helyen  fellel-
hető. 

I.  Károly  1336-ban  kiadott  királyi  parancsa  meg-
határozza  Bedő  (Técsőtől  6 km-re  levő  nagyközség  —  
Sz.  T.)  birtokának  a  határait  és  itt  a  folyót  Ticia-
ként  említi,  leírja  eredetét  és  földrajzi  helyzetét,  
„...mely havasaink  közt, név szerint  a Turbat havasá-
tól  és  nem  messze  a Prut  folyó  forrásaitól  veszi  kez-
detét..." 

Ez  a leírás  egybeesik  azzal,  amit  a Tiberius  császár  
korában  élt  Strabo  Parisus  és  a  Vespasianus  császár  
idejében  élt id.  Plinius  Patissus  állít.  

Jordanius,  aki leírta Priscus követségét Attila király 
udvarában,  a folyót Tisinak  nevezi.  

Zsigmond király Budán 1406. február 10-én keltezett 
levele,  amely országos  megyei  határokat törvényesít,  a 
Thicie megnevezést  használja.  

A  Corvin  Mátyás  király  által  Budán  1459. május 1 -
én kibocsátott oklevél, amelyben Szigeth város határai-
ról rendelkezik, Tycia-ként emlegeti a folyót, míg a Má-
tyás  által  1465-ben  kiadott  rendeletben  már  Tici-t  
olvasunk. 

Nincs  kizárva,  hogy  a magyar  nyelvbe  a Tisza  meg-
nevezés  szláv  közvetítéssel  (nem  tévesztendő  össze  az  



eredettel!)  került  be,  de  eredete  abban  a korban  kere-
sendő,  amikor Kelet-  és  Közép Európa a  népvándorlá-
sok  színhelye  volt,  mikor  még  nem  alakultak  ki  a ké-
sőbbi  államok  határai.  



Técső világi és egyházi 
(református)  szokásairól  

A técsői  református közösség vallási  és világi  szoká-
sait Réső Ensel és Fazekas Gábor kutatók gyűjteményes 
kiadványaiból  ismerhetjük meg részleteiben.  

A századunkban történt politikai, gazdasági változá-
sok megtépázták  ezeket  a szokásokat:  elvesztették jel-
legzetességüket,  ellaposodtak,  szürkébbek  lettek,  de  
egy-egy  mozaikja  még most is fellelhető  e tájon. 

Lakodalmi  szokások  

Réso  Ensel  Sándor  (1867) így írja le: 
A házasságokról  azt szoktuk mondani „hogy az égben 

köttetnek",  de itt (Técsón — Sz. T.) a szülék is munká-
sok benne,  különösen  a fiú szülei  mindent  elkövetnek,  
hogy  fiuk  érzelmeinek  az  о  választásuknak  megfelelő  
irányt  adjanak.  Elejtett  szavak,  célzások,  biztatások,  
sőt egyenes parancsok is történnek azon határozott uta-
sítással, hogy a fiú a kiszemelt leánykát mulattassa má-
sok felett.  S a  szerelem  ritkán  is hágja  át  a szülői  pa-
rancsot,  még ritkábban  a város  határait.  

Az  ismeretség  mindaddig  szövődik,  míg  a  fiú  szülei  
kimondják  a  hatalmas  legyen  szót,  hogy  a  télen  meg  
kell házasodni.  Ekkor már nem jöhet  kérdés  alá  a sze-
mély, csupán az idő. (Ez általában késő ősszel vagy télen 
történt,  amolyan  „dologtalan  időben"  —  Sz.  T.)  Ettől  
kezdve  a  rendesen  csak  20—22  éves  iijú  ember,  nem-
csak szombaton és vasárnap este, hanem vasárnapi két 
templomozás közt is megjelen a szülői háznál, s délutá-
ni  templomba  együtt  megy  választottjával  s  leendő  
anyósával. 



A megkérés  a következőleg  történik: A vőlegény  oly  
idó' tájban,  midén  a  lány  házánál  idegen  vendég  nem  
lehet,  mint  estveli  10—11,  vagy  reggeli  4—5  órakor  
megjelen, magakoholta vagy mások által készített vers, 
vagy  próza  mondókával  a  leányt  megkéri,  és  kedvező'  
válasz esetére, kézfogóul valamelyik szombatest kitűze-
tik...  a násznagy  és örömatya  kijelöltetnek.  

A meghatározott  estvén  mindkét háznál  füstöl  a ké-
mény,  sül  a  csüröge  és  kürtó's  fánk,  hozzák  a  mézes  
pálinkát és bort, s már hét óra tájban itt, mint ott, telve 
a ház rokonokkal  és vendégekkel,  s  az asztal  a konyha 
fentírt termékeivel.  

Ekkor a násznagy elküldi  a vőlegényt a leányos ház-
hoz, azon izenettel, hogy bizonyos dolgok elintézése vé-
gett  engedtessék  meg  oda mehetni  násznagy  uramnak  
és hozzátartozóinak,  mely kérésre  az örömatya  ekként  
válaszol:  „Ha  tisztességes  és  a  ház  becsületével  meg-
egyező  istenes  dolgokban járnak, jöjjenek  egész  bátor-
sággal, mert kedves vendégek gyanánt fognak fogadtat-
ni." 

Ekkor  násznagy  a  vőlegény  jegyével,  mely  rend-
szeresen  szalagból,  néhány tallérból vagy  aranyból  áll,  
a  nyoszolyóasszony  pedig  egy  tál  kaláccsal  és  itallal  
megterhelve, a vőlegény és vendégeivel együtt a leányos 
házhoz  mennek,  s  miután  eljövetelöket  az  előbb  adott  
válasz  előhúzásával  igazolják,  helyet  foglalnak.  Pár  
percznyi  ünnepélyes  szünet  után azonnal feláll a nász-
nagy,  s  a  vőlegény  istenes  szándékát  ékes  szavakban  
tolmácsolva,  a leányt  kikéri.  

Ilyenkor,  ha  a kedélyes  emberek  közé tartozik,  a le-
ányt  nem  adja ki,  sőt  e botrányos  elrablási  szándékon  
megütközést tettet; későbbi megnyugtató szócsere után, 
melyben  a  kedélyes  násznagy  a  vőlegény  részéről  
mennyet, földet ígér, végre kiadják, de legtöbbször nem 
az  igazi  menyasszonyt,  hanem  valami  rút  álarczost,  



vagy potrohos komoly férfit, kinek fejére kendő van köt-
ve,  s  csak  miután  a  násznagy  az  álmenyasszonyokat  
visszautasítja, történik meg az igazinak kiszolgáltatása. 

Ekkor  azonban  már vége  lesz  a tréfának. Az  öregek  
szájában  az  Isten  neve  forog  s  ezt  nem  szabad  „hiába  
felvenni". A két ifjúval kezet fogatnak, s a jegyek a nász-
nagy  és örömatya  által  kicseréltetnek.  A  menyasszony  
jegye  egy háromba tűrt  kendő.  

Kezdődnek a kínálgatások, még pedig a vőlegény éte-
lei-  és italaiból  a leány vendégeit és megfordítva kínál-
gatják.  Ilyenkor  az  a  mester,  ki  a vőlegénnyel  valami  
tésztából  készített  babát, vagy  bölcsőt  meg tud  etetni.  
Lakoma után a násznép  hazaoszlik.  

A szerelem és hűség ezentúli hévmérője a jegyszalag. 
Mást,  kivált  mástól  adottat,  a  leánynak  hordani  nem  
szabad, a jegyszalag letevése, vagy idegen felvétele, ko-
moly viszályt  idézne elő a szívek országában. A  legény  
ha otthon van, minden  este látogatást  tesz jegyesénél. 

Közelegvén  pedig  a  násznap,  mely  némi  előítéletes  
szokásból  rendesen  keddre  szokott  kitűzetni,  az  azt  
megelőző vasárnapon,  a vőlegény két s a  menyasszony 
egy  vőféle,  bokrétásan  és  nádpálczásan  cziframondó-
kákkal  hívogat,  s mi  eredeti,  magát  az illető két házat 
is ünnepélyesen  meghívják.  

A „sirató este"  a hívogatást  követő napon történik,  a 
mikor a vőlegény menyasszonyának ruhát, egy pár kor-
dován  csizmát,  nyakkendőt  és  selyemkötényt  küld;  ez  
a vőlegénynek ing, lábravaló és kendőkkel  kedveskedik,  
néha  még  a  rokonoknak  is jut  a  kendő  ajándékból.  A  
küldeményvivő  nők  hivatalosan  (ex  offo)  lerészegittet-
nek. 

Az esküvő is sok tréfás szertartással  történik.  Mind-
két  fél  hazulról  indul  el,  s  esketés  után  a  templomból  
mindenik fél vendégével  együtt hazatér.  



Ekkor  a  vőlegény  kisebbik  vőfele  a  leányos  házhoz  
megy,  s fenhangon  követeli  a menyasszonyt,  mint  aki-
hez az örömatyának s a szülei háznak már semmi köze. 
Meg  nem  nyervén  a menyasszony  kiadatását,  ostrom-
mal  fenyegetőzve  távozik.  A  fenyegetés  nemsokára  be  
is  lesz  váltva,  amennyiben  a  vőlegény  menyasszonya  
házát  összes  násznépével  együtt  meglepi.  De  mind  a  
kaput, mind az ajtókat zárva találják, mi csak sok kérés 
után tárul fel, miután  az ablakon  át a sok vendég ben-
léte  fel  van  fedezve;  ekkor  a  benlévők  az  udvarra  zu-
dulnak, s az örömatya tettetett nehezteléssel  tudakolja  
a megrohanás  okát,  majd  az álmenyasszonynak  komé-
diája ismétlődik, s végre komolyra tér át az ügy, amidőn 
a  menyasszony  búcsúja,  illetőleg  búcsúztatása  és  be-
ajánlása  az  uj szülékhez  történik  sok sirás rivás  és ér-
zékeny jelenetek  közben.  (Mind  ezek  a keletiek,  külö-
nösen  a  cserkesz  nép  szokásaira  emlékeztetnek,  hol  
nem  is  illő  a  menyasszonyt  másképen  vinni  mint  erő-
szakkal  s egy pár rokon fejének beverése  után.)  

Rövid  kinálgatás  után  az  összes  násznép  a vőlegény 
házhoz  tér, hol  különösen  leves  (leggyakrabban:  csiga-
tésztával), töltött káposzta  és tejes kásából álló lakoma 
várja,  melyeket versmondások  közben hoznak  be vőfé-
lek. A menyasszony elé egy beborított tálba verebet rej-
tenek; a vőlegényt pedig tányérba forditott pohár borral 
kinálják meg.  

A  másutt  szokásos  kéregetés  a  kásás  kanállal,  sza-
kácsnék  és  muzsikusok  számára  itt  is  divatozik.  A  la-
koma utolsó ételénél a vőfélek igy adják tudtul a lakoma 
befejezését:  „Ezt elhoztuk, többet is hoztunk, az az hoz-
tuk volt,  de  már  nem  hozunk."  

A menyasszony tánczon kezdődik a lakoma után mu-
latság.  Ez  pedig  akként  történik,  hogy  a  vőfél  a  me-
nyasszonyt egy legelőkelőbb férfival s a többieket is pár-
jával felállítja, mikor táncz készen állnak, elkiáltja hogy 



„szabad  a  táncz"  s  erre  rövid  csárdást  tánczolnak.  A  
menyasszony  tánczra  köteles  kiki tánczosnéját  a vőfél-
nek visszaadni,  s a násznagynak  10—20 krt. fizetni. A 
vőfél  aztán  mind  tovább  osztja  a  menyasszonyt,  mig  
minden férfival tánczolt, még az elöbbkelő nőkkel is, és 
mindenkit  megfizettetett.  Ha valaki  menyasszonyt  el-
szalasztja, bort  fizet.  

Éjjel a vőfél, ha szerét teheti, ellopja a vőlegény vagy 
menyasszony  csizmáját, mi ha megtörténik,  nyoszolyó-
asszony  mint rosz  őr,  bort köteles  fizetni.  

Reggel kontyolás után egyházba, s innen a leány szü-
leihez  mennek fejkötős leányukat  bemutatni.  

A lakodalmi  mulatozások  átlagban két-három  napig  
is  eltartottak,  a tehetősebbek  akár  egy hétig  is  „állták  
a  sarat".  Az  utolsó  —  befejező  —  nap  a  szakácsoké,  a  
ki-  és felszolgáló  „személyzeté"  volt.  

A vasárnapi  istentiszteleteken  délelőtt  

átlagosan  1000 vannak jelen, délután jóval kevesebben, 
főleg  az  idősebbek.  Szép  szokás,  hogy  a  harmadik  be-
harangozásra  minden  templomlátogató  elfoglalja  he-
lyét,  a  gyülekezet  külső  képe  a következő:  a  templom-
hajó jobboldali  részét  az  elsőtől  az  utolsóig  asszonyok  
és leányok töltik  meg. Az első padsorokban  ülnek a le-
ányok  és  a fiatal asszonyok, hátrább  az öregek. A hajó 
bal  oldalán  már  aránytalanul  kevesebb  a nép. Az  első  
padsorban ül néhány úriasszony és kalapot viselő técsői 
leány  (a  presbiterek  hozzátartozói).  Utánuk  ülnek  az  
idősebb férfiak, majd  az iíjabbak, akik  származásuknál  
és koruknál fogva lekerültek a karzati orgona mellől és 
nyakkendő  viselésére,  valamint  az istentisztelet  alatti  
beszélgetésre érzik magukat jogosultaknak. A legtermé-
szetesebben  csodálkoznak  a  figyelmeztetésen  és  a  leg-



természetellenesebbnek  tartották  azt, hogy  a pap őket  
figyelmeztetni  meri.  

Rá is fért a legényekre egy kis regula! A Técsi  Szent  
Eklesia Consistóriális Végzéseinek és ezen Sz. Eklésiát 
néző  nevezetesebb  dolgoknak  Laistroma-ban  1786-ra  
datálva  a következőket  olvashatjuk:  

A Legények Templomban meg esni szokott hellytelen 
viseletek  továbra  is  grassálván.  Két  Ifjak, u.  m.  Szőcs  
János  és Vernyika András hittel  köteleztetnek  minden  
meg  eshető  illetlenségekk  observálására  és  az  Eklésia  
Curatorához lejendő deferálására.  

Továbbá. 
...Ugyan  akkor  Medve  András  is  ugyan  ollyan  rosz  

cselekedeteért  biráltatott,  de  előttünk  vakmerően  azt  
mereszlette  mondani,  hogy  őneki  Templomra  semmi  
szüksége nincsen,  és nem fogja a Templomot  gyakorol-
ni... Az ilyen ifjak büntetődjenek... 

...Az emiitett ifjak mögött  ül néhány komolyabb ipa-
ros és tisztviselőim, tarkitva  a szerényebb  gazdálkodó-
iíjakkal.  — A  gyermekek  elvegyülnek  szüleikkel  a fel-
nőttek  között.  A  gondnok  az  algondnokkal  együtt  a  
szószékhez  közel,  oldaltfekvő  padban  ül.  Mellettük  ül-
nek  a  tanítók  és  egy-két  alapítványttevő  gyülekezeti  
tag  sarjadéka.  Székkérdés  és  az  egyes  padokban  kor-
szerinti  elhelyezkedési  rend nincs,  s így  az  elhelyezke-
dés  érkezési  sorrendben  történik.  Nem  okoz  feltűnést,  
ha házastársak ugyanabba a padba ülnek be. Ez a tény 
már a gyülekezeti felfogásnak városias szinezetét árulja 
el. 

A  gyülekezet  szeret  és  tud  énekelni.  Imádkozásnál  
fejet hajt a gyülekezet, nem borul a padra, nem mondják 
a  lelkipásztor  után  súgva  az  imát;  mély  áhítat  tölti  el  
a  templomot.  A  prédikációt  szívesen  hallgatják,  nem  
szeretik  azonban, ha pap rajtuk  példálózik.  



A técsői liturgia annyiban különbözik  az egységes li-
turgiától, hogy a Miatyánk után a gyülekezet helyet fog-
lal,  hirdetések  felolvasása  után  énekel,  azután  áldást  
vesz. 

Áldás  után néhány  másodpercig  mindenki  csendben  
magában  imádkozik  és  ezután  a gyülekezet  kivonul  a  
templomból  úgy,  hogy  elóbb távoznak  a nők,  azután  a  
férfiak, végül  az öregek, akik mentükben fejbólintással 
köszöntik  a lelkipásztort.  Kinn  az  ajtóban  nem  szokás  
huzamosabb ideig megállni,  beszélgetni.  

A sákramentumokkal  való élés. A keresztelés  elenyé-
szően kevés kivétellel a lelkészlakon történik. Általános 
hiedelem,  hogy  mindenkit  meg  kell  keresztelni,  tehát  
nagyon  vigyáznak  arra,  hogy  a haldokló  csecsemő  ke-
resztetlenül ne maradjon. Ilyen esetekben házhoz is el-
hívják a lelkipásztort. A keresztelésnél  csak a kereszt-
anya és a szülésznő van jelen. A keresztelésre  menet a 
gyereket  a szülésznő viszi, de haza már a keresztanyja 
viszi. (Hazamenet a keresztmamát a kapukból tréfásan 
megszólítgatják.  Pl.:  

— Hozd  ide, ne fáradj vele  olyan  messzire.  
— Nem viszem — válaszol a keresztmama — jobban 

várják  ezt otthon,  nem a te hasad fájt  érte.)  
A  gyermekágyas  asszonynak  két héten  át  hordanak 

enni a rokonok és jó ismerősök. A keresztmama kétszer 
visz: először és utoljára. Két héten túl már szégyen vin-
ni, mivelhogy az asszony ekkorra már rendszerint felkel 
és maga főz. 

A keresztszülőknek jelentős szerep jut a gyermek éle-
tével kapcsolatban, ők  fizetik  a stólát és a komasággal 
járó kiadásokat, még a komasággal járó lakomát is nagy 
részben ők állítják ki. Szerepük van később keresztgyer-
mekük konfirmációjánál,  az esküvőjénél  és, ha  a gyer-
mek  meghal,  a  temetésnél  is.  Általában  szívélyes  vi-



szonyban vannak a szülőkkel, legtöbbször rokoni szálak 
is fűzik őket  össze.  

Az egyházkelés  ősi szokásként megmaradt a gyüleke-
zetben. A gyermekágyból felgyógyult anya útja a temp-
lomba  vezet.  A  délután  4  órai  harangozáskor,  amikor  
egyébként  gyülekezeti  istentisztelet  nincs  is,  az  anya  
egyedül jön  a templomba,  megáll  az  úrasztala  előtt  és  
rendesen  a XXV. zsoltár eléneklése után a lelkipásztor 
a Lukács 2:22—30-át olvassa fel, utánna imádkozik. Az 
ima hálaadást tartalmaz  azért, hogy Isten  az anya éle-
tén át új élettel ajándékozta meg az anyaszentegyházat, 
felajánlja ebben az imádságban az édesanya gyermekét 
Isten  dicsőségének  a  szolgálására,  erőt  és  segedelmet  
kér a gyermek felneveléséhez  és végül együtt könyörög 
a  lelkipásztorral  minden  magyar  édesanya  életéért  és  
boldogulásáért. 

Az úrvacsora-t  komoly készülés előzi meg. Nagyhéten 
esténként  szinte a vasárnapi  nagyságot eléri  a templo-
mozó gyülekezet száma. Ilyenkor mindig bűnbánati ige-
hirdetés  van.  Szinte  kínosan  vigyáznak  a  gyülekezeti  
tagok  a nagyheti  kegyes  életre.  Ha ez  nem is jár  min-
denkinél a komoly önvizsgálással, az életnek az ige mér-
legén való lemérésével, az Istennel való kibékülés utáni 
komoly vágyakozással,  mégis  az egyén külső  magatar-
tásán  a  nagyheti  készülődés  meglátszik.  A  különben  
máskor  eléggé  káromkodó  ember  most  nem  káromko-
dik,  a  csipkelődéséről  técsi  dongónak  nevezett  ember  
most nem rágalmaz, a kocsmárosokat elég szép haszon-
nal ellátó ember most nem iszik. Kikapcsolódik ugyanis 
a  mindennapi  élet  szennyes  áradatából,  de  nem  tanú-
sítja, hogy elragadta volna  a lelki  növekedést  adó iste-
nes élet sodra. Amolyan sajátságos elcsendesedésben ál-
lapodik  meg,  ami  igen hasznos  lehet,  mert  a csendben 
nagyobb a lehetősége annak, hogy meghallgassa a „halk 
és szelíd  szót", de ha ezt a kimondottan hat napra  szo-



rítkozó  kegyességet  csak  egyetlen  egyszer  is,  bármely  
napon,  tehát  mondjuk,  a  bűnbánati  hét  első  napján,  
megtörné  egy  nem  helyénvaló  szónak  kiejtésével,  egy  
pohár bor megivásával, azonnal abbahagyja a készülést 
és nem  úrvacsorázik.  

Mozgó úrvacsoraosztás van. A gyülekezet  egyenként  
járul  a  kenyérhez  és  kettesével  a  poharakhoz.  Hogy  
mindkét pohár „áldott" legyen, nagyon szemmel tartják, 
hogy a lelkipásztor mindkét kezében tartja-é, amikor a 
bor  fölött  imádkozik.  Bár  a  szent jegyek  vételénél  az  
elsőséget  illetőleg  korszabta  sorrendet  nem  tartanak,  
mégis bizonyos  elv  szerinti  felsorakozás  tapasztalható.  
Lehetőleg úgy igyekeznek elhelyezkedni, hogy a pohárt 
az anya a lányával, testvér a testvérrel, barát a baráttal 
egyszerre kapja. Ennek az a jelentősége, hogy így mint-
egy  enyhe  kényszer  áll  fenn  olyan  irányban,  hogy  az  
egyén  ne egyedül  menjen, hanem  a szívéhez  közelállót  
is  vigye  magával  úrvacsorázni.  Először  természetesen  
a  férfiak vesznek  úrvacsorát,  élükön  a  gondnokkal  és  
algondnokkal, aki azután a poharak töltésénél segédke-
zik, utánuk a nők és legvégén a kántor a harangozóval. 

Betegek úrvacsoráztatása  eléggé gyakori.  Ilyenkor a 
háznép és — különösen sátoros ünnepek alkalmával — 
a beteghez közel lakó, templomba már elmenni nem bíró 
öregek is vesznek  vacsorát.  

Az  úrvacsorai  jegyek  adományozása  nem  általános.  
Sokszor  pénzért  veszi  az  egyházközösség  a lisztet  és a 
bort.  (A kenyeret  mindig  az  algondnokné  süti.)  

A konfirmáció jelentős  állomás a gyülekezeti tag éle-
tében.  Búcsú ez gyermekkortól  és belépés  a felelőséget 
vállaló  felnőttek  sorába.  A  konfirmálás  után  bizonyos  
jogok  illetik  meg  a  legényeket  és  serdülő  lányokat.  A  
fiúk kék  kötényben  (ez  szinte jelvénye  itt  a magáéban 
dolgozó  földműves  gazdának)  jelennek  meg  az  utcán,  
beleszólhatnak a nagyok beszédébe és most már szemé-



lyesen  vehetik  át  a  leányoktól  a májusfáért járó  aján-
dékokat.  Szokása  ugyanis  a fiúknak a kiszemelt  leány  
ablaka  alá,  vagy  a  kapura  hatalmas  májfát  állítani.  
Ilyen májusfát már a fejlettebb iskoláslányok is kapnak 
(éjfél  táján  éjjelizenével  szórakoztatják  a  leányokat  a  
májusfát állító legények). Amíg a leány nem konfirmált, 
az ajándékot (zsebkendő, pénztárca, szépkötésű énekes-
könyv  stb.)  csak  elküldi  a  fiúnak,  ám  most  már  a fiú 
maga  megy el  az  ajándékokért.  

Ha  egyébként  a  técsői  szülőket  nem  is  nagyon  ag-
gasztja  gyermekük  tanulmányi  előmenetele,  a  konfir-
mációra  való  komoly  előkészülést  szigorúan  megköve-
telik  gyermeküktől.  Ezt  megértik  a gyerekek  is.  Nagy  
szégyen  lenne  alábbvalónak  lenni  a  tavaly  konfirmál-
taknál! 

A vizsga áldozócsütörtökön  délelőtt  a gyülekezet szí-
ne előtt történik. Áldozócsütörtök hetében a konfirmán-
dusok felássák a templomkertet és mindegyik lány egy-
egy virágágyat  telepít.  

Itt versenyszámba  megy, hogy ki-ki  minél  szebb vi-
rágokat ültessen. Figyelnek arra, hogy virágágyuk arra 
a helyre essék, ahol néhány évvel ezelőtt a nénjük, vagy 
— még régebben — az édesanyjuk plántált virágot.  így  
lassanként családi virágágyak létesülnek. A templomot 
is  gyönyörűen  felékesítik  virágokkal  konfirmáció  nap-
jára. 

Áldozócsütörtök  reggelén  a konfirmándusok  köszön-
getni járnak: elmennek a nagyszülőkhöz, keresztszülők-
höz,  végül  szüleik  elé  állnak  és versben  köszönik  meg  
nekik eddigi jóságukat,  gondos  nevelésüket.  

Egy ilyen  vers:  

Konfirmációi  köszöntő keresztanyának: 
Szeretettel jöttem hozzád, kedves  keresztanyám,  
Megköszönni,  hogy te mindig  oly jó  voltál  hozzám,  



Meghívni tégedet  az Isten  házába  
Azon  a szent  napon,  
Mikor én megyek  konfirmációra.  

Hallgass  meg jó  szíveddel,  szeretettel  kérlek  
Tudom  a Jóságos  Isten megáld  érte  téged.  
Áldjon  meg  az Isten, hogy  szerettél  engem,  
Áldjon  meg  az Isten minden  lépésedben.  

Adjon  sok örömet,  boldogságot  néked,  
így fogok én imádkozni  minden nap érted,  
Köszönöm  a sok jót,  amit értem tettél,  
Megköszönök  mindent,  azt  is hogy  szerettél.  

Tarts  meg szeretetben  ezután  is  mindig!  
Az  én  szeretetem  és  az én  hűségem 
Elkísér  a sírig. 
isten  áldjon meg,  drága jó  keresztanyám!  

A konfirmáltak  keresztszüleiktől  és  az  egyházközös-
ségtói ajándékokat kapnak: bibliát, énekeskönyvet, em-
léklapot,  ők  pedig  egymás  között  bibliai  idézettel  és  
nevükkel ellátott névjegynagyságú konfirmációi emlék-
lapocskákat osztanak szét, amelyeket a továbbiakban a 
megajándékozottak  lapjelzékül  használnak.  

Az első úrvacsorázásuk pünkösd délelőttjén történik: 
ilyenkor  zárt  rendben  vonulnak  be  a lelkipásztor  előtt  
a  templomba  és  az  Úrasztala  körül  foglalnak  helyet;  
elsőkként  ők vesznek  úrvacsorát.  

Az esketéshez  különleges; liturgián kívüli,  de egyházi 
szokások nem  kapcsolódnak.  

A  temetésen  évszázadokra  visszanyúló  gyakorlatok-
kal,  sőt  ezeréves  múltunkon  átszüremlett,  átformáló-
dott,  megkopott  ősmagyarkorabeli  felfogásokkal,  néze-
tekkel  találkozunk:  erre  utalnak, például,  a temetések 



különös szertartásszerűségei és erre lehet következtetni 
a  temetési  énekekből  is,  hogy  csak  egy  példával  éljek:  
az  énekekben  gyakran  megszólítják  a  halottakat,  be-
szélnek hozzá. Az ősmagyar hit szerint a halott szelleme 
ott lebeg  a ravatal  felett, tehát  meg is lehet  szólítani.  

...A  gyülekezetet  a  halálesetről  a  híradó-harangszó  
értesíti.  Konfirmált  férfiúnak hármat  húznak  a  nagy-
haranggal  és  a  negyediket  mindhárommal  egyszerre,  
konfirmált  nőnek  kettőt húznak  a nagyharanggal  és a 
harmadikat összehúzzák, a még nem konfirmált fiúnak 
hármat húznak a kicsivel  és a negyediket össze, a még 
nem konfirmált leánynak kettőt húznak a kicsivel  és a 
harmadikat össze. Ezen kívül — napjában — háromszor 
harangoznak  összehúzással.  

Este  virrasztóba sereglik a gyülekezet. Nemcsak fér-
fiak, hanem nagyszámmal  nők és gyerekek is összejön-
nek. A  leggyakrabban  el  sem férnek  abban  a helyiség-
ben,  ahol  a  ravatal  van,  kiszorulnak  a  konyhába,  a  
hátsó szobába,  az udvarra, sőt néha még a szomszédba 
is jut  belőlük. Arra azonban mindenki vigyáz, hogy 5— 
10 percig  a halott  mellett is  tartózkodjék. A ravatalt  a 
legközelebbi  rokonok  ülik  körül,  és  ezek  helyezkednek  
el  a koporsó  köré  az udvaron  is  a temetés  napján.  

A  virrasztóban  énekelnek,  van  egy-két  férfi  és  asz-
szony,  aki  diktál.  Fenn  maradt  a  neve  —  Bíró  István  
— az egyik legismertebb  „diktálónak".  

A virrasztói  énekek három főcsoportba  oszthatók:  
1 —  bevezető  énekek,  
2  —  a halott  korára,  életkörülményeire  alkalmazott  

énekek, 
3 — hézagpótló, azaz az élet-halál tényét általánosan 

tárgyaló  énekek.  
Ezek  az  énekek,  bár  sok  szövegeikben  a  tárgyi  té-

vedés,  mégis  vallási  öntudatot  erősítenek  és  egyben  a  
fájdalom levezető csatornái, gyászolók panaszait foglal-



ják  magukba  és  ezek  elmondásával  megkönnyebbül  a  
lélek. 

Példaként  álljon itt  egy bevezető  ének  (Erős várunk 
nékünk  az Isten dallamára  éneklik)  

Örök  Isten nagy  mindenható.  
Szívünk mélyéből  tör fel  e szó. 
Dicsértessék  nagy neved  tőlünk,  
Valamig  e világon  élünk.  
Most bús ravatalhoz jöttünk, 
Fáj, sajog  szívünk,  
Mert  egy ember (asszony)  társunkat  
A terítőn  látjuk,  
Akiért  lett nagy  szívfájdalmunk.  

Borzasztó  a halál  hatalma.  
A földi  embert  elrabolja.  
Elrabolja,  a sírba záija.  
Múlandóságát  kiszolgálja.  
Itt a példa most  előttünk,  
Hogy készek  legyünk,  
Mert ha  üt  az  óra,  
Szállunk koporsóba,  
Holttestünket  enyészet várja. 

Ha  a  halott  gondnok,  vagy  presbiter  volt,  még  egy  
versszakot  hozzáénekelnek:  

Szívünket  a fájdalom tépi,  
Hogy válnunk  kell tőled jó férfi, 
Ki egyházunkat  is  gondozád,  
Vétted  annak híven ős jogát. 
Már kihűlt tested  elpihen,  
Az örök  Isten magához  rendelte,  
Hogy  erélyes  élted jutalmát  az égben  elvegye.  



A  bevezető  énekek  után  a  halott  életkörülményeit  
ecsetelő  alkalmi  ének  következik.  A  férj,  a  családatya  
fölött ilyen:  (Adjatok hálát  az Istennek  dallamára)  

Az  enyészet  múló  szavára  
Dőltél  a koporsó  karjára.  
Te jó  édesapa valál.  
De  nem nézte  azt a halál. 
Nem nézte  a keserveket, 
Az  érted hulló  könnyeket.  

Itten vagyunk hív  rokonaid,  
Tisztelőid  és  barátaid.  
Itt van  nőd és  gyermekeid,  
Hullnak fájdalmas  könnyeik,  
Szomorú  minden  szív  s kebel, 
Mivel tenéked  menned  kell.  

Mert  az égből jött  a rendelet, 
Hogy hagy el  a múló  életet.  
Ne szánd itt hagyni  kedvesid,  
Vigasztalja  Őket a hit, 
Hogy a sír nem örök lakhely,  
Égi  boldogság  váltja fel. 

Kedvesei,  kitol  ő elvál,  
Búsan  álltok  koporsójánál.  
Rá egy pár könnyet  ejtsetek,  
Megérdemli  az tőletek, 
Most  is  egy jobb hazában  fent,  
Értetek imádkozni  ment.  

Nem  értéktelen  munka  leírni,  átmenteni  az  utókor-
nak a következő temetési  énekeket:  



így  sirattak  el  egy  leányzót:  (Áldott  hely  a  temetó'  
dallamára). 

Hová, hová te  leány? 
Ily szaporán,  ily  korán?  
Szüléidtől  távoztál,  
Mert  rád lehelt  a halál. 

A  szülei  szeretet  
Melegét  nem  érezed.  
Elhalt a hang  ajkadon,  
Néma lett  a  sírhalom.  

Szól  a halál  angyala.  
A leányzó  meghala.  
Itt hagyva már  testvérit.  
Velők tovább nem él itt. 

Szűnjék  a könny  s a jajszó. 
Csendes  ágy a koporsó, 
Mert  akit  az  odazár,  
Arra  örök élet  vár.  

A  fájdalom  gyermekké  tesz  (nemcsak  megacéloz).  A  
gyermek  könnyen  sír,  a  felnó'tt  már  csak  akkor  nem  
szégyell  sírni, ha nagy a fájdalma. Ilyenkor  magatartá-
sába, viselkedésébe belopózik valami „gyermeki". A gyü-
lekezet  az  alábbi  énekben  mintegy  gyermekké  válik,  
amikor a fájdalmat átvállalva a gyászolókkal  együtt si-
rat  el  egy  legényt vagy fiatal  férjet. Jól  tudja  a  gyüle-
kezet, hogy sírásra, rimánkodásra (sem) a halott vissza 
nem tér, mégis, mintegy a gyászolók kedvéért,  ébreszt-
getni, visszahívogatni  próbálja  a halottat.  íme:  



Dicséret,  dicsőség és  hálaadás,  
A  szentek urának légyen örök  magasztalás,  
Kitől  betegségre  gyógyulás  
És bánatimra  vigasztalás  
Jőve és kívánt  szabadulás.  

Megdicsőült lélek porhajlékod felszáll  oda,  
Honnan  a Teremtő vett  és emberré  alkota.  
Nagy hivatásodnak határát,  
Kedveseidnek  szentelt  pályát  
Megfutád s a sír éje vár rád.  

Óh , jertek hulljanak  a részvét fájó  könnyei.  
Sirassuk  őt, talán a sírhalom fölkeltheti. 
Ne engedjük még a sír  éjnek,  
Hisz  nem törék le  még  az évek,  
Előtte  oly  szép volt  az élet.  

Kedves, jó  pályatárs, jöjj  vissza még egyszer  közénk!  
Folytassuk  a munkát,  melyet magunk elé tüzénk! 
Nézd, gyermekeid  és nőd  zokogva  
Néznek gyászos  ravatalodra,  
Térj vissza, óh  ne hagyd magokra! 

Vagy tán minden-minden  hiábavaló  itt a 
Földnek határi közt, hozzánk nem jössz többé vissza. 
Pihenj, tehát, pihenj,  nem bántunk,  
Eltávozó kedves  barátunk,  
Isten veled,  míg  újra  látunk!  

Az alkalmi énekversek közben a végtisztességet meg-
adók  beszélgetnek,  a  férfiak  pipáznak  és  úgynevezett  
hézagpótló verseket énekelnek. Szólnak ezek az énekek 
az  életről,  halálról,  a földi  mulandóságról,  mennyei  ál-



landóságról,  de  mindenek  felett  elibénk  állítja  Krisz-
tust. íme  (Áldott hely  a temető  dallamára):  

Szólott  az Úr, hogy  menjek,  
Hogy más hazába  legyek.  
Mentek  el már többen  is,  
Megyek utánok  én is.  

Elhagyom e világot, 
A  változandóságot.  
Kívánkozom  elmenni,  
Jobb más hazába  menni.  

Már  én Tehozzád  térek,  
Lelkemnek szállást  kérek.  
Jézus,  ne hagyj  engemet,  
Vedd kezedbe  lelkemet!  

Boldog, kire  az élet  
Nehéz bajai  helyett  
A  sír nyugalmat  talál  
Szelíd  éjszakájánál.  

Mit is használ  e világ, 
Ha csak  változandóság,  
Mulandók  örömei  
És  gyönyörűségéi.  

A más életben  minden  
Foly  szakadatlan  rendben,  
Az  öröm  apadatlan,  
Az élet  fogyhatatlan.  

Jézus, hívek  vezére,  
Nézz  e  ház félelmére, 



Küldj mennyből  vigasztalást  
Hogy vehessen  újulást!  

Hát ti is  úgy éljetek,  
Hogy kegyelmet  leljetek  
És eljussatok végre 
Mennyei  dicsőségre.  

Jézus  Isten fia volt, 
Eltemette  síri hont. 
Ő is  pihent  ott  alant,  
Szent testére hullt  a hant. 

De legyőzte  a halált, 
Ámbár nyila  rátalált.  
A hűs  sírból  fölkele,  
Felment  örök  életre.  

Biztat  az Ő példája, 
Hogy a halál  prédája  
Mi  sem leszünk  egykoron,  
Élet nyílik a poron. 

Ha vívjuk nagy harcunkat,  
Rád fordítjuk  arcunkat,  
Jézus, ne hagyj  bennünket,  
Vedd kezedbe  lelkünket!  

Említést  és megörökítést  érdemel  a következő  ének,  
amelynek dallama sajátságosan  „técsői":  

Szólt  a sírok  angyala: Téij  a föld  porába!  
Porrá lesz,  mi  por vala, jajj,  könny mind  hiába.  
/:  Mind hiába, hasztalan.  A sír hantja ránk  zuhan.  



De marad  a poron  a hant, melyet  ásnak.  
Napja eljön egykoron  a feltámadásnak. 
/:  Diadalmad,  óh halál,  semmisülve füstbe száll.  

Ifjú korodat,  óh  el ne bízzad, halandó. 
Élted  szép virága,  mint rózsa s  hervadandó.  
/:  Ráfuval  a hideg  szél, lehull  és tovább nem  él.  

Félig esteli, félig halottas ének az, amellyel a virrasz-
tót  berekesztik:  

(Adjatok hálát  az Istennek  dallamára.)  
Szívemet tehozzád emelem. Kegyelmes Isten, Te légy 

velem. 
Ápolj  szárnyad  árnyékában,  sötét borús  éjszakában.  
Reggel, ha lész reggelem,  új hálám hozzád  emelem.  
Eljött a kellemetes este, mely az ég boltjára van fest-

ve. 
A szellőre, napsugárra,  a béborult  láthatárra,  
Mely  szemem  elől  már  lendül,  alkony  sötétlik,  mély  

csend  ül.  
Magasztalva  örök jólétét,  ebben  az Istennek jótétét, 
Oh, ti ébren s nyugton valók, égi rendet magasztalok, 
Már  én is nyugni  sietek,  maradjon  az Úr veletek! 
De a testem  nem fog maradni  a sírban,  majd fel fog 

támadni. 
Újult erővel  ékesül, lelkemmel  ismét  egyesül,  
Hogy azon várt egyezségben együtt legyünk az égben. 

Hivatlanul  és  nagy  számmal  mennek  a virrasztóba,  
ilyen  népes  a temetés  is.  A  koporsót  —  általában  dél-
után történik — kiteszik  az udvarra,  ahol —  általában  
hosszában — lócákat helyeznek el. Az asszonyok ülnek, 
a  férfiak  a  koporsó  feje  felől  állnak.  Férfi  —  kivéve  a  
konfirmáción  aluli  gyermekeket  —  nem  áll  a  koporsó  



mellé,  nem  kíséri  a koporsót,  hanem  előtte  megy.  Azt  
tartják, hogy  nem illik férfiúhoz  az asszonyos  siránko-
zás. 

A temetést a „csendítő harangszó" vezeti be. Ekkorá-
ra  atyafiak  jelennek  meg  a  lelkipásztornál,  és  innen  
együtt vele mennek a halottasházhoz, amikor is az úton 
innen  és  onnan  is  férfiak csatlakoznak  hozzájuk  vala-
mennyien  ünneplő  öltözetben.  Míg  a  menet  a  házhoz  
nem ér, addig a nagyharanggal állandóan harangoznak. 

A halottasháznál  a szertartás  a következő:  temetési  
ének egy versszakát énekli  a gyülekezet,  a lelkipásztor 
rövid  imát  mond,  majd  a gyülekezet  ismét  énekel,  ez-
után felveszik a koporsót és harang- és énekszó mellett 
elviszik a templomba. Minden halottat innen temetnek. 
Itt, ha  a halott  felnőtt,  az XC.  zs.  2. versét  éneklik, ha 
a halott gyermek volt, az alábbit: (Örül mi szívünk dal-
lamára) 

Minden  mulandó,  nincs  maradandó  itt  a  földön 
semmi. 
Egyenként róla  a sírba kell  menni.  
Az  élet  lejár,  mindent  halál  vár  e  földi  szűk  pá-
lyán. 
Át kell  evezni  a sír  mély  homályán.  

Ezután a lelkipásztor előfohász, igeolvasás  után igét 
hirdet.  Nem ragaszkodik  túlságosan  a rikatáshoz.  Ige-
hirdetés  után  röviden  elbúcsúztatja  a  halottat.  A  bú-
csúztatót  a temetést rendező atyafi íija.  Érdekes,  hogy 
a búcsúztatásnál  nem ragaszkodnak  a név szerinti fel-
soroláshoz. Itteni felfogás szerint a szószékről nem han-
gozhatik  el  élő  ember  neve.  (Kivétel,  ha  az  adományo-
zókról van  szó.)  

Miatyánk  után  a lelkipásztor  megáldja  a gyülekeze-
tet.  A  múltban  a halottat  is  megáldotta  a  lelkipásztor  
szép szólamú  üdvösségkívánásokkal.  



A templomból kimenőre azt éneklik, hogy „Nincs már 
szívem félelmére",  majd  a temetőig is énekelnek:  indu-
láskor  egyet,  másat  a teinetó' kapujában. 

A  koporsót  bárkába  teszik,  lefedik,  úgy  kezdődik  a  
hantolás;  ezalatt  a férfiak fedetlen fővel állnak.  Nem a 
sírásó, hanem  a koporsót vivő és kísérő férfiak húzzák 
be  a sírt.  Ezalatt  a gyülekezet  énekel:  

Áldott  hely  a temető,  minden  bajt  megszüntet  ő,  
A holtakat  béveszi,  anyakeblére  teszi.  
Itt a szenvedélyek, a vágyak, a fájdalmak elpihennek, 
Itt  az osztályellentét  kiegyenlítődik,  
Ne féljünk idejönni, mert Jézus is volt ilyen kertben, 
Pihent  ily temetőben...  

A frissen hantolt  sírnál egy atyafi sírverset mond, és 
az  elhunyt  hozzátartozói  nevében  köszönetet  mond  a  
végtisztességtételért.  Fennmaradt  az egyik ismert rím-
faragó, Kékesi Lajos bácsi egyik verse; amelyet egy köz-
tiszteletben  álló  öreg ember  sírjánál mondott  el:  

Idehoztunk,  fáradt vándor, kész testednek  házába,  
Ahol csendes nyugalmadat már semmi fel nem rázza. 
Míg e földön vándoroltál,  hosszú vala a pálya, 
Am de ott lenn nyugalmadat már semmi fel nem ráz-
za. 

Megsiratva,  emlegetve  hagytad  ide e földet. 
Oh, mert aki úgy élt, mint te, azért könnyek ömlenek. 
Majd,  mikor  sírod hantja kedveseid  könnyét issza,  
Az  égiek  seregéből  nézz  szeretettel  vissza.  

Megállok  én egy-két  percig  szerelmesim  köztetek,  
Nem  azért,  hogy  gyönyörködjem,  látván,  miként  
könnyeztek, 



Hanem hogy  az ég urától,  ki jót,  ki rosszat  osztogat,  
Esedezzem fejetekre  atyai  áldásomat.  

Nom,  aki  annyi  éveken  át hűséges  társam voltál,  
Örömömben, bánatomban velem híven  osztoztál,  
Te szeretett  életpárom,  mától fogva özvegyem,  
Életednek minden perce  Istentói  áldott legyen. 

És ti  édes gyermekeim,  szeretett jó  unokák,  
Nyiljon életösvényteken  bőven  az örömvirág,  
Éljetek e földi pályán  szerencsésen,  boldogan,  
Ezt kívánom, kinek haza már e sírhant  alatt van. 

Az  Úrban  megboldogult  és  halálban  immár  megpi-
hent N.  N.  

Atyánkfia gyászoló hozzátartozói nevében köszönetet 
mondok mindenkinek azért, hogy halottunkat felvették, 
ide elhozták és itt nagy tisztességgel eltemették, köszö-
netet mondok a végtisztességtételért.  

Ezután végzi  el a lelkipásztor  a sírnál tartandó szer-
tartást  és ezután  áldja meg  a gyülekezetet.  

...A halottaknak csapott tetejű fejfát állítanak hosszú 
eresszel, minden különösebb sírfelirat nélkül.  Egy nép-
rajzkutató  szerint  az  ilyen  formájú  fejfa  csónakvégre  
hasonlít, olyanra, amit az ősmagyarok állítottak sírem-
lékül. 

A katonabúcsúztatás  a következőképp  zajlik:  a bevo-
nuló regruták civil életük utolsó vasárnapján, a délelőtti 
istentisztelet  alkalmával  a  Miatyánk  után  katonás  
rendben felsorakoznak  az úrasztal  előtt. A  lelkipásztor  
előfohász  után  igét  olvas,  majd  buzdító  beszédet  intéz  
az  ifjakhoz.  Ezután  a  kurátorral  együtt  a  gyülekezet  
nevében kézfogással búcsúzik tőlük s közben kisbibliát, 
imakönyvet, énekeskönyvet oszt ki nekik. Majd megáld-



ja  őket  és  a gyülekezetet,  végezetül  a himnusz  elének-
lése  után  a záróének  alatt  az ifjak kivonulnak  a temp-
lomból. 

Házszentelés.  Elvétve  megtörténik,  hogy  az  új házat 
a  lelkipásztor  a  család  és  a  rokonság  jelenlétében  
megszenteli  az  istentiszteleti  rendtartás  előírása  sze-
rint. A házi  istentisztelet  után a jelenlevők  együtt ebé-
delnek. 

A  disznótoros  vacsora,  ami  többnyire  télen  és  kora  
tavasszal  került  „napirendre",  hisz  a hízott  sertést  ka-
rácsony  és  húsvét  előtt  „vágták",  valóságos  családi  
összejövetel-ünnepély  volt.  (Elvétve  ma  is.)  Az  egész-
napi  serénykedés  a vacsorával  tetőzött,  amelyen  részt-
vettek  a  sertés  feldolgozásában  közreműködő  rokonok  
és közeli barátok-ismerősök:  az asztal körül olykor 20— 
25-en  ültek/nek. Ülőrend nincs, de az asztalfőn mindig 
is  a  család  legidősebb  férfitagja  ült,  a  gyerekek  külön  
asztalnál. 

Megvolt  az  évszázados  múlttal  „rendelkező"  étrend.  
Egy-egy  kupica  házifőttes  szilvapálinka  után  tálalták  
a káposzta-levest,  amit hordóban savanyított káposztá-
ból és gombócokká gyúrt kolbász-töltelékből főztek; ká-
poszta levelen, kemencében  e napra sütött házi  kenyér  
volt  a  „kísérő".  Utána  sült  oldalassal  kínálták  a  tört-
krumplit, savanyúságként ecetes uborkát, reszelt céklát 
vagy savanyú káposztát. A lerben pirított fehér- és vé-
reshurka volt a sztár, ezt a sült kolbász követte. Ildomos 
volt dicsérni a szakácsnékat, amire nem igen kellett biz-
tatni  a  lakmározókat,  mert  közben  poharazgattak:  fo-
gyott a finom házi bor. Szinte törvényszerűen  szóba ke-
rült  a  gazdasszony  csalafintasága:  „Jóllaktatják  az  
emberfiát hurkával,  hogy  ne bírjon  enni  a kolbászból!" 
Megtörtént az is, hogy előbb került az asztalra a kolbász 
a hurkánál — ezt évek múltával is emlegették, dicsérték 
a háziasszonyt  azt kívánva, hogy ahol csak  disznótoros  



van,  ott  csakis  ő  tálaljon.  Záróakkordként  kürtősfánk  
kínálgatta  magát.  

A gyerekek  —  kísérésként — málnaszörpös  szíkvizet  
kaptak. 

Késő éjszakába nyúltak a beszélgetések, emlékezések 
vagy előkerült  a harmonika — a nótázások.  

Ezalatt  összeállt  a kóstoló,  amit a hazatérő  segítők-
vendégek magukkal vittek: mindenből,  ami az asztalon 
volt. 

Az olvasztás másnap történt, akkor tepertyőt is kap-
tak.  A  kóstoló  „térítése"  törvényszerű  volt,  úgyhogy  a  
disznótoros  összetevői  egész télen ott voltak az asztalo-
kon. 

Húsvétkor  a gyerekek mondanak feltámadást hirdető 
húsvéti  verseket.  Pl.:  

Siratták  a Jézust,  mikor  kikísérték,  
Mikor  a szent testét  keresztre  feszítették.  
Meg is  halt hát  értünk  az Isten szent fia, 
Nagypénteknek  napján tétetett  a sírba. 
Nem maradt  a sírban, hirdetem  tinéktek:  
Ez nap feltámadott, vígan  örvendjetek.  
Sok húsvét napot, kívánom,  érjetek,  
Végre  az egekben  koronát  nyerjetek,  
Szívemből  kívánom.  

Kovács  Ilonka  néni  Técsőn:  fogalom.  Ha szóba kerül  
a  magyar  konyha,  az  ő  „szerzeményeit"  emlegetik,  ha  
estélyt kell rendezni — az ő véleményét-tanácsait kérik 
ki, ha valaki a feledés homályába szenderült técsői szo-
kások  iránt  érdeklődik  —  az  ő  címét  adják  meg.  Ez a 
korát hazudtoló, csupa-szív  asszony  az emlékek tárhá-
za, valóságos „néprajz-gyűjtemény";  felcsillan a szeme, 
ha  a régi  szép időkről  faggatom:  



— A harmincas évek derekán — kezdi visszaemléke-
zéseit — voltam igazán fiatal; nem volt egy rendezvény, 
amelynek szervezésében részt ne vettem volna. Nagyon 
sok mindenre ügy emlékszem, mintha csak tegnap tör-
tént volna.  De  arra gondoltam, hogy leírom  a régi  szo-
kásokat, merthát most már nem gyakoroljuk, hadd ma-
radjon  meg,  olvassa,  aki  akarja,  mert  bizony  a  mai  
fiatalok ezeket nem tudják.  

Gondosan rótt betűsorokkal telített füzetet tett maga 
elé,  de  csak ritkán  nézett  bele,  csakis  azért  fordított a 
lapokon,  nehogy  valamit  is  kihagyjon:  a  tartalmát  kí-
vülről  tudta.  

— A legboldogabbak  akkor voltunk, mikor jött a má-
jus. Abban az időben nagy divat volt a májusfa állítása. 
Amelyik lánynak volt udvarlója, az számíthatott a máj-
fára. Azt  a legények  május  elsejére virradó  éjszaka  ál-
lították. Csoportokba verődtek, átmentek a Tiszán a Ne-
reszenre,  meg a Fenyvesre,  ott vágták  ki a fiatal fákat 
éjszaka  meg  odaszegezték  a  lányos  ház  utcaajtójának  
sarángjához.  Mi meg már előre megkezdtük  az ajándé-
kok  készítését:  dísz-zsebkendőket,  bukszát,  borotva-
készletet. 

Mikor  szegezték  a májfát  —  szólt  az  éjjelizene,  úgy  
4—5  nóta  volt.  Avval  kezdték,  hogy  „Szeretnék  május  
éjszakáján  letépni  minden  orgonát...",  meg hogy  „Csak  
egy kislány van a világon...". A csárdás a végén volt. Ha 
katonának  ment  a fiú,  akkor  azt játszották,  hogy  „Fáj  
a  szívem,  édesanyám,  éjjel-nappal  gondolok  a  babám-
ra..." 

Május első napján, délután majális volt. Az öreg Pik-
ier  bácsi  nagyon  szerette  a  fiatalokat,  őnála  voltak  a  
majálisok,  mert  volt  üzlete,  kifőzdéje,  meg  egy  nagy  
csűrje  —  volt  az  vagy  negyven  méter  hosszú  és  vagy  
húsz-harminc  méter széles —, abban mulattunk regge-
lig-



A majálist Técsón mindig az önkéntes tűzoltóság ren-
dezte,  délután  kettőkor  kezdődött  a tánc.  De  nemcsak  
tánc volt  ott, hanem mindenféle játékok,  meg  szépség-
verseny. Akkor választották  meg  a legszebb  lányt.  

— Úgy hallottam: Ilonka néni háromszor  is  szépség-
verseny  győztes volt.  

—  Igen.  Háromszor  egymás  után  lettem  a  győztes.  
Az  úgy volt,  hogy  a tűzoltók hoztak vagy kétezer  leve-
lezőlapot,  amelyeken  színes képek voltak.  Ezeket  árul-
ták:  darabja  egy  korona  volt.  A  fiúk  vették  a  lapokat,  
oszt ráírták, hogy kinek küldik. Majd összegyűjtötték a 
lapokat,  megszámolták,  és  akinek  a legtöbb volt  —  az  
győzött. Azokat a tűzoltó-parancsnok  meg a város tisz-
teletbeli emberei számolták össze, még a nevekre is em-
lékszem:  Jankó  Endre,  Bökönyi  Zsigmond,  László  Ká-
roly,  Molnár  József.  Majd  kihirdették.  Vót  is  nagy  
irigykedés!  Pláne mikor  először  győztem...  

—  Miért,  mi történt  akkor?  
— Nem akarok dicsekedni, de szép lány voltam. Volt 

akkor Técsón egy állatorvos,  úgy hívták: Kubicsek dok-
tor. Nagyon tetszettem neki, el is akart venni, de édes-
apám hallani sem akart róla, azt mondta, hogy „egyszer 
csak  elviszi  a  cseheket  az  ördög,  teveled  meg  mi  lesz  
akkor?"  Ez  a Kubicsek  akkor vett  ötszáz  darab  levele-
ző-lapot.  Egy egész vagyont  adott ki.  Már előre  mond-
ták  a fiúk: „Na,  Ilonka,  te fogsz győzni!"  Úgy is lett.  A 
város  szépe  egy  nagy  kristály  gyümölcsöstálat  kapott,  
benne rengeteg  édességgel.  

Elhallgatott,  korát  hazudtoló  szemei  mintha  csillo-
góbbak lettek volna a szemzúgban lefelé igyekvő csepp-
től. 

—  Májusban volt  a palánta-ültetés  is. A férfiak reg-
geltől aznap szántották, készítették elő a jól megtrágyá-
zott földet. 20—30 asszony és lány úgy egy órától ültette 

káposzta-palántákat;  eltartott  vagy  ötig.  Közbe  a  



gazdasszony  a  konyhán  készített,  kemencében  sütötte  
a jó  kőtes  buktát, diós-,  túrós-,  mákos  bejglit.  Kijött a 
földre,  nagy  fehér  abroszt  terített  le,  azt  ültük  körül.  
Előkerült  a sok finom sütemény,  a pálinkás  üveg, volt 
nagy  vígság,  danolás  meg  viccelődés.  Utána  a  gazda  
mondta  az asszonyoknak, hogy „ki akar, üljön fel a sze-
kérre, megszekerezteti  a városban".  Persze, hogy mind 
mentünk,  énekeltünk.  Kedvenc  palánta-ültető  nóta  
volt: 

Kerek a káposzta, /  nem fér a kosárba. /  Két fele kell 
vágni, /  Úgy kell  megpróbálni.  

Ilonka  néni  egy  szusszanást  hallgatott,  mintha  az  
emlékeiben  lapozott volna,  majd folytatta:  

— Nagy  ünnepség  zajlott  le  az  aratás  végén. A  leg-
vidámabb asszonyt szépen felöltöztettük, a fejére búzá-
ból font koszorút tettünk, így jöttünk hazafelé dalolva-
táncolva  az  úton  egész  a  gazdasszony  házáig.  A  
gazdasszony  már  várta  az  aratókat.  Mindig  finom  en-
ni-inni  való volt,  de  egy kellett  hogy legyen:  krumplis  
tokány szalonnatepertővel,  hozzá uborka saláta, utána 
tejestokány.  Vacsora  után  kimentünk  az  udvarra,  ott  
folytatódott  a  pihenés,  a  nótázás  közben  egy  férfi  kö-
szöntőt  mondott:  „Kedves, jó  gazdám. Adjon  a jó  Isten  
búzát, bort bőven ebben az esztendőben! Az Isten áldja  
meg!" 

Az én időmben  a kendert nagyban termelték, mert a 
kendert  sokféleképp  tudták  felhasználni.  Sok  munkát  
igényel,  azért  összegyűlve  csináltuk.  A  kendert  a  ká-
poszta-földbe vetettük el. Mikor learatták,  akkor jött a 
nyűvés,  áztatás.  A  város  mellett  van  egy  kis  folyóvíz,  
annak  egy  ága:  a Tiltó. Abba  raktuk  a kendert,  abban  
ázott 25—30 napot is. Aztán kiszedtük és  kerítésekhez  
támasztgatva  szárítottuk  a  napon.  Mikor  száraz  lett,  
jött  a törés.  A törő  egy  négylábú  bak-féle  volt;  bal  ke-
zünkkel — marokra fogva — a kendert a törőre tettük, 



jobb  kezünkkel  törtük.  Volt  egy  vasfésű  egy  deszkára  
szegezve,  azon  simítottuk.  Mikor  a tilolás  meglett,  ak-
kor már csak fonni kellett a kendert. Ezidore már meg-
kezdődtek  a fonók is. 

A fonók más-más háznál voltak, akinél volt nagy szo-
ba,  ahova sokan elfértek. Az  asszonyok itt tanították a 
lányokat fonni,  én is ott tanultam meg. Nehezen  ment,  
mert  mind  a két kéznek járni  kellett.  Szép piros  pánt-
likás  guzsajom  volt,  elején  az  orsó  pergetése  nehezen  
ment. A legények is eljöttek a fonóba, hoztak magukkal 
tangóharmonikát,  énekeltünk, táncoltunk, játszottunk. 
Például  olyat:  

Kiült  egy  legény  a szoba  közepére  egy  székre.  A  lá-
nyok közül  elkiáltotta  egy magát:  „Nyilj  ki  rózsám!"  

Erre  a legény:  „Nem  nyilok!"  
A lány:  „Meddig?"  
A fiú: „Míg — mondjuk — Varga Ilonka ide nem jön." 

Vagy mondta  annak a lánynak a nevét, aki tetszett ne-
ki. 

Játszottuk  azt  is, hogy  „Kútba  estem".  Ezt  a legény 
mondta,  mi  megkérzedtük:  „Ki  húzzon  ki?"  О erre  egy  
nevet mondott,  egy lánynak a nevét,  aki odament,  oszt  
csókkal  húzta  ki.  Ilyenkor  tudtuk  meg,  hogy  ki  kinek  
tetszik,  melyikekből  lesz hamarosan  pár.  

Karácsonykor  szent  este  volt  a  kántálás,  amire  az  
egész  család  járt  egész  reggelig.  Karácsony  második  
napján tűzoltó-bál volt, ami mindig szép előadással kez-
dődött.  Még én is játszottam a Piros bugyelláris-ban. A 
szilveszteri  bál is előadással kezdődött. A legtöbbször a 
Falu rosszá-t játszottuk, a legszebb az éjféli jelenet volt. 
Éjfél felé kialudtak a villanyok  a színpadon és a terem-
ben is,  csak  egy gyertya pislákolt.  Az  egyik  oldalon ki-
nyilt az ajtó, egy feketeruhás öregasszony botra támasz-
kodva tipegett keresztül  a színpadon;  aztán tizenkettőt 
ütött  az óra,  a másik  oldalon  kinyílt  egy  ajtó,  belépett  



egy fiatal lány, nagy virágcsokorral,  szórta  a virágokat 
szerteszét  és  hangosan  kiáltotta  „Mindenkinek  boldog  
új  évet!"  

A farsang bállal  kezdődött,  de  előtte  is  előadás volt:  
a legtöbbször  a Vén gazember-t játszottuk. Utána tánc 
volt  reggelig;  a zenét a helybeli  cigány-zenekar  adta.  

Nagy szokás volt a farsangos öltözés. A fonókba min-
dig szívesen láttuk a farsangosokat.  Gyakori volt Rózsa 
Sándor  és  bandája  ruháiba  öltözni,  meg  francia  lova-
goknak,  szép  magyar  ruhákba  is.  Még  medvét  is  tán-
coltattak  a farsangosok. 

Farsangokon  kezdődtek  a  lakodalmak.  Az  esküvői  
napok a kedd és csütörtök voltak. Ritka volt a szombati 
nap,  az esetleg  úri  családoknál volt  szokás.  

A felkészülés már egy héttel előtte megkezdődött: tíz-
tizenkét asszony sürgött-forgott, készítették a finomsá-
gokat. 

Nálunk  a  lakodalom  elsőestéjén  olyan  szokás  volt,  
hogy  a vőlegény  keresztanyja  és  még két-három  fürge  
asszony vitték  a jegyet  a menyasszonyos házhoz,  lovas  
szánnal;  a lovak fel voltak  zörgőzve.  

Jegynek  hívták  azt,  amit  a vőlegény  ajándékozott  a  
menyasszonynak: ruhát, kombinét, női nadrágot, haris-
nyát, melltartót. Cserébe a menyasszony inget, alsónad-
rágot,  zsebkendőket  adott.  A  menyasszonynak  négy  
vagy  öt  nászlánya  volt,  a  vőlegénynek  ugyanannyi.  A  
menyasszonynak  a  násznagyát  adó-nak,  a  vőlegényét  
kérő-nek hívták. Az esküvő előtt egy órával a vőlegény 
vőfije elment a menyasszonyhoz, mert övezette a temp-
lomba. Az esküvő után a menyasszonyi házhoz mentek, 
ahol  a kapu  előtt  vidám  zeneszó  fogadta  őket.  Emlék-
szem: Komjáti Béla bácsi cigányzenekara volt a legjobb, 
ők játszottak  a legtöbbször  a lakodalmakban.  Megkez-
dődött a muri. Úgy este hét óra körül felállt a vőlegény 



násznagya — ő volt a kérő— és így szólt a menyasszony 
násznagyához: 

— Tisztelt  násznagy  Uram!  Tisztelt  vendégkoszorú!  
Mi mindannyian tanúi voltunk, hogy a mi vőlegényünk 
örök hűséget esküdött az ő hitvesének. El akaijuk vinni 
új  hajlékába,  ahol  őt  szeretettel  várják:  mi  a  meny-
asszony  ára?"  

Felel  az  adó: „A menyasszony  nem eladó,  de ha  már  
így van,  hogy  mindenáron  el  akaiják  vinni,  csak  arra  
kérem a násznagy urat, hogy holnap megint vissza hoz-
zák.  De  azt  előre  megmondom,  hogy  ilyen  állapotban,  
ahogy most  elviszik!"  

A  kérő-násznagy  felkéri  a  vendégeket,  hogy  „aki  
akar, tartson velünk",  és indulnak  a vőlegény  házához  
végig dalolva az utcákon. Ott is, a ház előtt, zeneszóval 
fogadják  őket,  pálinkával  és  süteményekkel  kínálják,  
még lövöldöztek  is.  

Bementek a házba, leültek a szépen terített asztalhoz 
és  megkezdődött  a  vacsora.  A  nászlányok  és  vőfélyek  
szépen  hímzett  kötényekkel  kicicomázva  várták  a  pa-
rancsot,  mikor  indulhatnak  a  tálakkal.  Mindegyikhez  
szép rigmusokat  mondtak:  

1. vőfély: 
Adjon  az  Isten  sok minden jót  az ifjú párnak, 
Itt hozom a húslevest  kedves  mindnyájuknak,  
Merjenek,  ne irtózzanak  tőle,  
Van még kint bőven  belőle.  

2. vőfély: 
Hozom  a jó  főtthúst,  
Liba, kacsa,  pulyka.  
Ki-ki  melyiket  kedveli,  
Csak rajta, csak rajta!  



3. vőfély: 
Itt jő  a paprikás,  a lakodalmak  királya,  
Biz'  azt Mari  néni  csinálta.  
Jut belőle bőven, vegyenek  sokat,  
Ehhez kívánok jó  étvágyakat!  

4. vőfély: 
Itt  a jó  túróstészta,  Vargabéles  a neve, 
Tudom, hogy szeretik,  ragadjanak bele!  

5. vőfély: 
Ó, majdnem  elfelejtették  a finom töltött  kacsát,  
Mert Julis  néni  már félre rakta a kontyát. 
De van  egy jó  szakácsné, ide  adta  nyomba,  
Rohanj vele, fiam, vidd  az  asztalra!  

Éjfélkor a nászasszony felszólította  a menyasszonyt, 
hogy az vőlegénnyel álljanak szembe. Ekkor elhallgatott 
a zene, a vendégek is elcsitultak. A nászasszony levette 
a menyasszony  fejéről  a fátylat,  a vőlegény meg piros-
fehér babos kendővel bekötötte a menyasszony fejét. Ek-
kor már asszony lett. A fátylat a vőlegény az egyik lány 
fejére tette, hogy minél hamarabb féijhez  menjen.  

A lányok, asszonyok körülállták a fiatal párt és min-
denki  énekelni  kezdett:  

„Asszony  lett  a  lányból,  a  bimbóból  rózsa,  sok-sok  
boldog percből  lesz  a boldog  óra..."  

Hajnalfele  a fiatal pár visszavonult,  hogy  lefeküdje-
nek. A fiatal féijnek első dolga volt megvizsgálni a nyo-
szolyaágyat,  mert  szokás volt  ám, hogy kikapcsolták  a  
nászágy  lábainak kapcsait,  oszt ha úgy feküdnek bele,  
hát  rázúhantak  a  sok  szép  ajándékra,  mert  az  volt  a  
szokás, hogy a fiatalok kaptak boros-,  pálinkás-készle-
teket,  ecfenyeket, tésztás-készleteket  és azt  az  ágy  alá  



tették.  A  nászágy  megvizsgálásában  a  nászasszony  is  
segédkezett. 

Másnap,  úgy  tíz  óra  körül,  vitték  vissza  a  fiatal-
asszonyt, a násznagy már várta és nagy szakértelemmel 
vizsgálgatta.  Ha  az  asszonykának  beesett  szemei  vol-
tak,  sápadt  volt,  akkor  szemrehányást  tett  a  másik  
násznagynak. 

A  lakodalmak  úgy  3—4  napig  is  eltartottak,  de  az  
igazi  lagzik  egy hétig  is.  

Lassan  a farsang is  a végére járt,  a fonókban  is  ké-
szültek  a  farsangbúcsúztatásra.  Az  estély  mindig  a  
tánckar fellépésével kezdődött: magyarruhás lányok és 
kenderből font széles, bő, fehér gatyás fiúk palotást tán-
coltak, aztán kezdetét vette a közös tánc, játékok.  Erre 
az estére, de ez volt a fosztóban is, a fonó háziasszonya 
cukros máléval kedveskedett a vendégeknek. Tudják-e, 
hogy  mi is  az a cukros  málé?  

Hát elmondom, hogy kell készíteni, hogy készítettük 
akkor.  Először  szép,  nagyszemű  kukoricákat  válogat-
tunk ki, lefejtettük. Előtte sima bükkfa darabokat éget-
tünk  el, a hamuját  megszitáltuk.  Úgy tíz liternyi vízbe 
marék hamut tettünk, felforraltuk, akkor tettük bele a 
málét. Addig főztük, míg a málészemek hajai nem kezd-
tek leválni. Ekkor leszűrtük és jól kidörzsöltük a málét, 
lemostuk,  majd  újra  főni  tettük  addig,  míg  a víz  nem  
kezdett forrni. Ekkor megintcsak leszűrtük és újra főzni 
tettük.  Annyiszor  csináltuk,  míg  nem  lehetett  rajta  
érezni  a lúgot. Lehűtöttük, cukrot szórtunk rá, és lehe-
tett tálalni,  enni.  

Ilonka néni rövid pihenés után felidézte a misányát. 
Ez a feledésbe merült técsői (és Felső-Tisza-vidéki) szo-
kás  egyszerre  volt  a munka  és  pihenés  napja  is.  Hall-
gassuk  csak a szemtanút: 

— A misánya szó nem magyar, ezt a szót a köröttünk 
lévő  hegyekben  lakó  ruszinoktól  tanultuk.  A  ruszinok  



Isten tudja mióta laknak e tájon.  Mi lakosoknak  is ne-
veztük  őket,  mert  a técsői  gazdának  gyümölcsösei  vol-
tak  a  Lázban,  Szőlőháton,  Fekete-patakon,  Kerekhe-
gyen — így nevezték azokat a dombokat, amelyeken az 
almáskertek  voltak.  A  gazdák  amolyan  szerződést  kö-
töttek a hegyi ruszinokkal, amelyek értelmében megen-
gedték  nekik,  hogy  házat  építsenek  a  gazda  gyü-
mölcsösében  annak  fejében,  hogy  vigyáztak  a  
gyümölcsösre,  törődtek  vele.  Közben  mással  is  foglal-
koztak,  például: jól  értettek a juhászkodáshoz  is.  

Éppen tőlük származik a misánya szó, ami „összeke-
verést",  „összehajtást",  „összefejést" jelent. 

Azokban az időkben minden valamire való técsői gaz-
dálkodónak voltak juhai: kinek 20—30, a módosabbak-
nak akár 200 darab is. Ezek a jószágok otthon teleltek, 
de tavasszal,  mikor  már javában  saijadt  a fű — kihaj-
tották  azokat  a gyümölcsösökbe,  ahol  összekeveredtek  
a nyájak, legelésztek  a  gyümölcsösökben.  

Minden évben, úgy május  4—e táján, a gazdák csalá-
dostul  és  a  meghívott  vendégekkel  kimentek  a  gyü-
mölcsösökbe  —  ilyenkor  ellettek  a juhok  —,  elkülöní-
tették  a nyájakat  és  megkezdődött  a fejés. A  tejet  egy  
egyliteres facsuporba gyűjtötték, amit gajátának nevez-
tek;  ebben lehetett  látni,  meg lehetett  állapítani,  hogy  
milyen  a  tej,  abból  meg  arra  lehetett  következtetni,  
hogy milyen  a gazda, hogy telelte juhait. 

Míg folyt a fejés, két juhász  levágott egy-egy kis bá-
rányt,  az  asszonyok  meg készítették  a gulyáshoz  való-
kat, mert evés-ivás volt ilyenkor, a gulyás meg minden-
nek  a  központja  volt.  Még  ma  is  emlékszem,  hogy  
készül.  Tüzet  raktunk  egy tisztáson,  afelé  akasztottuk  
a százliteres rézüstöt.  Mikor  az üst már felmelegedett:  
kockákra szeletelt szalonnát és zsírt tettünk bele, majd 
— bőven vöröshagymát,  sárgarépát, petrezselymet, ka-
ralábét,  zellergumót. Az egészet jól  megdinszteltük, fe-



kete borsot és piros paprikát adtunk hozzá, majd vízzel 
felöntöttük. Ekkor a juhászok már hozták a nyúzott bá-
ránykákat,  úgy 6—6-ot,  mert  ennyi  dukált  egy  százli-
teres  főzetre.  Mikor  már  megfőtt  a hús,  hozzátettük  a  
kockára vágott  krumplit,  még főztük egy darabig.  

Míg  az  asszonynépség  a  főzéssel  szorgalatoskodott,  
addig a férfinép az asztalt készítette, ami nem volt más, 
mint  földbe  vert  cövekeken  hosszú  szál  deszkák,  mel-
lettük  az ugyanígy készített  lócák.  

Mire  az asztalra került  a gulyás,  meg a többi finom-
ság, meg a pálinka és a bor — a cigányok is ott voltak, 
szólt a zene. Volt aztán eszem-iszom, dalolás, néha még 
a hámfa is lekerült  a  szekérről...  

Közben  a juhászok  lassú tűzön  melegítették  a tejet, 
amihez oltót kevertek.  Ez nem más, mint a leölt kisbá-
rányok  gyomrából  begyűjtött  folyadékféle.  Mire  a  tej  
olyan meleg lett, hogy még kézzel is bele lehetett nyúlni, 
máris tíz kilós  sajtot emeltek  ki  az üstből. A tejet  meg 
tovább melegítették az üstben — ebből lett a finom orda. 

Az ordához tokányt főztek finom málélisztből.  
Öreg éjszaka volt már, mire a jókedvű népség elindult 

a  szekereken  hazafelé,  vagy  ott  maradtunk  éjszakára  
is. 

Híresek voltak a técsői nagyvásárok,  amiket egyszer 
havonta rendeztek.  

— Az bizony országos ünnepnek számított itt Técsőn. 
Két vásár is volt azokon a napokon: az egyik, a tényleges 
nagyvásár,  ahol jószágot  lehetett  adni-venni,  az  kinn  
volt a Tisza parton, a híd mellett. Azért is nevezték azt 
a helyet Vásártér-nek.  Külön helyei voltak a lovaknak, 
a  marháknak,  a disznóknak.  A  másik vásár  meg benn 
volt a város közepén a Piac-on; ott ruhákat, lábbeliket, 
édességet,  meg ilyesmit  árultak.  

Ha  valakinek  volt  eladó jószága,  már  szombaton  a  
községházára  kellett  mennie,  ahol rédiá-t  kapott,  ami  



egy  igazolás  volt  arról,  hogy  saját  nevelése  vagy  hogy  
igazságosan  szerzett  az  a  jószág,  amit  eladni  kíván.  
Édesanyám mesélte, hogy az ő idejében még kétnaposak 
voltak  ezek a vásárok. 

Már vasárnap érkeztek messze földekről a jószágok-
kal, hogy azok ki tudják pihenni magukat, jól  nézzenek  
ki.  A  kisbíró  meg  dobolva járta  a  várost  és  hirdette:  
„Hétfőn nagyvásár  lesz!"  

Rengeteg kupec jött a técsői vásárokba, mert híresek 
voltak  ám a técsó'i tehenek,  úgy nevezték  azokat,  hogy 
borzderesek.  Meg  Técsóre  is  azt  mondták,  hogy  Kis  
Svájc. 

Délutánra már 4—500 tehenet, lovat, disznót hajtot-
tak kifele az állomásra, vitték a rengeteg jószágot széles 
világba. 

A jól  sikerült vásárt,  az áldomás követte. Volt  a Vá-
sártéren  egy  borozó,  úgy  nevezték,  hogy  taverna.  Ott  
sütötték  a lacipecsenyét,  a friss  kolbászt,  na  meg  volt  
ott jó  erós  törkő,  seprűpálinka,  sör,  bor.  Odajártak  ál-
domásra az emberek, ha meg nem volt elég, akkor men-
tek a Koroná-ba,  az a városban  volt.  

A Piac-téren  nagy sátrak voltak leverve,  abban  áru-
sították a szebbnél szebb dolgokat. A legszebbek a csiz-
mák  voltak,  mert  ahány  csizmadia  volt  Újlakon,  az  
mind itt volt gyönyörű portékájával.  Délelőtt  vásárolni  
mentek  ki  az  emberek,  délután  többnyire  a  fiatalok,  
mert rengeteg volt a szebbnél szebb mézeskalács, gyön-
gyök, pántlikák. Az a fiú, amelyik komolyan udvarolt a 
lánynak, az vett egy szívalakú mézeskalácsot, amelynek 
tükör volt  a közepén.  Mert  a szív,  az már jelentett  va-
lamit... 
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Szerény  próbálkozásom  amatőr  szintű,  nem  tart  igényt  
a  tökélyre  már  csak  azért  sem,  mert  a  szaktudás  
hiányához  „párosul"  a  helyben  keresett  dokumentumok  
hiánya,  az  1944-ben  részben  megsemmisített,  részben  
elszállított  levéltári  anyagok  , kényszer-nélkülözése' '.  A  
hitelességet  argumentáló  források  hiányában  saját,  sok  
évi  kutatásaimmal  begyújtott  írásokat,  tárgyakat  kész-
tettem  megszólalásra,  Kisfaludy  Károlyt  idézve,  hogy  
amit  írtam  „nem  mint  író  (történész),  hanem  mint  
magyar  ember  írtam".  E  témához  adaptált  gondolat  
azért  is  időszerű,  mert  a  jelenlegi  helyzetben  domináló  
tendenciózus  verzió  értelmében  Técső  és  vidéke  (is)  
„ősi  szláv  föld",  és  éppen  ezért  (is)  a  történelmi  
igazság  hangoztatása  —  többek  között  —:  kötelesség.  
Itthon  éltünk  és  élünk  szülőföldünkön,  de  otthon  va-
gyunk  történelmünkben,  úgy  tapadunk  az  anyaország  
testéhez  —  Illyés  Gyula  szavaival  —  „mint  kenyérhez  
a  héja".  

írásom  egyedüli  célja:  visszatérni  az  egységes  nemzeti  
történelemben  a  minket  megillető  helyre,  „visszaültetni"  
a  magyar  tudatba  létünket-jelenünket  




