
A Jászság hódoltságkori történetének török forrásai

A török hódoltság korát, a XVI-XVTI. századot gyakran emlegetik a magyar
történelem „fehér foltjn"-ként, mivel azt az előző és későbbi korszakoknál jóval
kevésbé ismerjük. Természetesen nem a politikai események ismeretéről van itt szó,
hiszen a királyi Magyarországhoz, valamint Erdélyhez fűződő ilyen események nem
ismeretlenek számunkra Sokkal kevésbé tudjuk azonban e korszak gazdasági életét,
a termelőviszonyok s az egyszerű emberek életének alakulását nyomon kísérni:
a török által meghódított területek népének életéről még ma is csak egészen hézagos
képet tudunk rajzolni.

A tájékozatlanság oka is érthető, ha tudjuk, hogy e korszak és terület történe-
tének kutatói a források feltárásánál különleges nehézségekkel találják magukat szem-
ben. A hódítók által megszállt területek életébe ugyanis csak a török birodalom
kancelláriáinak termékein keresztül nyerhetünk betekintést. Olyan írások ezek, ame-
lyek rögzítik a terület lakosságának adóviszonyait, tájékoztatnak az érvényben levő
lendcletekről, az alávetettek kötelezettségeiről, a kereskedelmi forgalmat szabályozó
vámkorlátozásokról stb. A történetkutató tehát a magyar nép hódoltságkori életének
megismeréséhez csak egy - nyelvében és karakterében - teljesen idegen forráscsoport
ícltárásán keresztül juthat el. A „feltárás" pedig nemcsak a források szokványos
olvasását, elemzését jelenti. A török források kutatója már a ! iinduló lépések meg-
tételénél egyéb problémákkal, újszerű nehézségekkel kerül szembe. A magyar föle!
XVI-XVII. századi történetére vonatkozó oszmán-török forrásokat - s itt elsősor-
ban a török hatóságok által kibocsátott oklevelekre, illetőleg eazdasági összeírá-
sokra gondolunk - zömmel nem magyar levéltárak őrzik.

Az említett források első csoporcjából, azaz a török ko> igazgatási szervek,
illetőleg bíróságok által kibocsátott iratokból, engedélyekből maradt néhány szá2
darab az egykor török iga alá került városok levéltárában, így például Nagykőrösön,
Vácon, Gyöngyösön, Debrecenben. E városok számára fontos dokumentumul, hívat
kozási alapul szolgáltak a török hatóságoktól nyert okmányod, amelyeket így -
érthető módon - féltő gonddal őriztek. Ilyen gondoskodás mentette át az utókor,
a ma történészei számára ezeket a becses történeti forrásokat.

Más sorsra jutottak azonban azok az adóösszeírások és vámnaplók - zömmé!
tehát gazdaságtörténeti források -, amelyek egyenesen a helyi tirök szervek, illető-
leg a központi török hatóságok irattárainak polcaira kerültek. E forráscsoportnál
azonban - sajnos - nagymértékű pusztulás lehetőségével kell számolnunk. Tudomá
sunk van arról, hogy a törökök Magyarországról való távozásuk során menekíten;
igyekeztek e*en iratok egy részét, azt is tudjuk azonban, hogy ennek az anyagnak
jelentős része pusztult el: Azt, hogy mi került ebből mégis biztonságos helyre, mely
iratok vészelték át a felszabadító háborút, ma még nem lehet biztosan megállapítani.
Lényegében hasonló sorsra juthatott az a magyar földön rekedt iratanyag is, amelyet
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a felszabadító katonaság, illetőleg a helyi lakosság - nem látván értelmét további
megőrzésének - a törökök kivonulása után semmisített meg A megmaradt iratok
általában nem magyar, hanem osztrák levéltárakba kerültek. Fentiekből megérthet
jiik tehát, hogy a magyar történelem kutatói számára c gazdaságtörténeti szempontból
felbecsülhetetlen értékű forrásokból magyar földön igen kevés maradt s levéltáraink
csak egészen szegényes anyagot tudtak a kutatók rendelkezésére bocsátani.

Ilyen körülmények között elsősorban a külföldi könyvtárak, levéltárak s ezek
között főként a törökországi és balkáni gyűjtemények felkutatásától várható a kívánt
eredmény. Már az eddigi kutatások is a?t igazolták, hogy az említett gyűjtemények
számottevő, esetenkint több folyómétcrnyi iratanyagot is tartogatnak a magyar hódolt-
ság kutatói számára. Ezekben, a hazánkban szép hagyományokra visszatekintő, kuta-
tásokban, elsősorban a legutóbbi évtizedek, s főleg Fekete Lajos professzor szerepét
és munkásságát kell kiemelnünk. Tevékenységének köszönhetjük, hogy ma már vilá-
gos képünk van a magyar történelem idehaza és külföldön őrzött török forrásainak
lelőhelyeiről, az iratanyag állományáról, jellegéről, értékéről. Fekete Lajosnak azon
ban nemcsak ez a több évtizednyi erőfeszítést igénylő forrásfeltáró munka az érdeme,
nevéhez fűződik a módszeres török íratkiidás és forráskritika alapjainak lerakása is.
Munkásságával nemzetközi hírnevet szerzett a magyar osíinanisztikának.

E kutatások eredményeit, jelentőségét röviden az alábbiakban foglalhatjuk ösz-
rze. Török hatokat egyszerű számbavételükkel még nem tettük a kutatás számára
teljesen hozzáférhetővé, mivel megszólaltatásuk nem kis nehézségekbe ütközik. -
A török nyelven, arab írással írt oklevelek szinte tucatnyi írástípusának megismerése,
az egyéni duktusválto átok közötti biztos tájékozódás, a régi török nvelv és a török
paleográfia igen alapo; ismerete képezi ezeknek a kutatásoknak elengedhetetlenül
lontós kellékét. Különösen nehéz - a gazdaságtörténeti kutatáok szempontjából
becses - defterek, adoósszcírások írástípusának, a pénzügyigazgatás emberei szinte
titkosírás jellegű írásának, az ún. sztjákatnak az elsajátítása. Fekete Lajos egy két
kötetes bevezető monográfiával és számos más tanulmányával szilárd alapot tercro-
Lctt e terület kutatói számára említett irástípus olvasásához, a gazdaságtörténeti for-
rások feltárásához.

Jól érthetők tehát a'ok a nehézségek, amelyekkel meg kell küzdeniük munkájuk
közben a hódoltságkor történetét kutató szakembereknek. A zömben külföldön fel-
lelhető, bonyolult paleográfiai problémákat magukban rejtő török iratoknak történeti
kutatásukba való bevonása sokkal bonyolultabb feladatot jelent, mint például a
latin nyelvű források felhasználása. Magyarázatot nyert tehát az a körülmény is.
hogy a hódoltságkort miért tekinthetik ma is joggal a magyar történelem „terra
•ncognita'-jának.

* * *

A Jászság történetében is „fehér folt" a török hódoltság kora. Mind a meg-
előző, mind a következő korból jelentékenyen több forrás maradt ránk. részlete
sebben és mélyebben áttekinthetjük a gazdasági viszonyokat, az emberek minden-
napi életének alakulását. Sajnos, a Jászság életére vonatkozó török forrásanyag is
elég szegényes. Igen valószínű, hogy későbbi törökországi levéltári kutatásokkal több.
e területre vontakozó összeírást, deftert fognak feltárni. Addig is azonban a rendel-
kezésünkre álló források egy zárt csoportjáról, a korábban Jászberényben, ma a szol-
noki levéltárban őrzött 140 török oklevélről igyekszünk rövid tájékoztatást adni.1

Az iratcsoport eredetéről és sorsától közelebbi adataink nincsenek. Az iratok
általános jellege, tartalma mégis valamelyes útbaigazítást ad származásukra vonat-
kozóan. A város, illetőleg annak egyes polgárai számára kiadott iratok fontos doku-
mentumul szolgáltak az egész közösség számára, amelynek bizonyára nem egyszer
kellett a bennük foglalt jogi precedensre hivatkoznia. Ez a közös érdek volt az,
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amely a jászberényieket az iratok megőrzésére késztette, ez volt az a tényező, amely
elősegítette azt, hogy az értékes forrjunk számító oklevelek fennmaradjanak.

Az említett török iratok Jászberény és körnvélfe életére vonatkoznak; hozzá-
vetőlegesen az 1570-1670 közötti időszakot, tehát kereken a mintegy száz esztendőt
ölelik fel. Az iratok adatai, a belőlük nyert tájékoztatás alapján világosabban és
nlasztikusabban láthatjuk a Jászság, különösen pedig Jászberény életének törökkori
alakulását. Az iratcsoport egvnás mellé állított adatai a területen lezajló migrációs
mozgalmakat, a terület elnéptelenedését, majd a lakosság visszatelepülését, a török
oirtok- és adóviszonvokat, a közbiztonság állapotát, a lakosságra nehezedő külön-
böző terheket világítják meg,

A Jászság közvetlenül a mohácsi vész után megismerkedett már a török pusz-
títással- tartós érintkezésre azonban csak 1541 után, Buda elcstét követően került
sor. 1545-ben elesett Hatvan, M52-bcn török kézre került Szolnok is, és így a Jászság
két kapuiának kidőlése után szabad volt az út a terület teljes meghódítására. .1
mcgszállá'i rendszer kiépítésére. A töröknek ez a berendezkedése nem sokáig vára-
tott magára, s a szóbanforgó török iratok tanúsága szerint, a kizsákmányoló és el-
nyomó török államapparátus helyi szervei 1570 körül már működésben is voltak:
a török ez években ténylegesen birtokába vette a Jászságot.

A Jászság területén - a hódolt magyar terület egyéb helyeihez hasonlóan -
két alapvető török földbirtokforma kialakulásának vagvunk tanúi. A jászsági földek
egy részét szultáni birtoknak nyilvánították. Jövedelmére - meghatározott terhek
formájában - a központi kincstár tette rá a kezét. A földterület másik része a török
katonai apparátus tagjainak haszonélvezetbe adott, úgynevezett szpáhi-birtokká vált
E földek alávetettjei - bár őket is terhelték bizonyos állami kötelezettségek -
a szpahi-bmokosnal* adóztak. A jog és a törvény papíron pontosan körülírta a köte-
lezettségeket, rögzítette a terheket - az iratok tanúsága szerint azonban mindebből
c?ak annyi vált valósággá, amennyit a jászságiak ki tudtak vívni maguknak.

Az állami birtokként kezelt földeken viszonylag nagyobb nyugalom és jog-
;'iilandóság érvényesült, mint a szpáhi-birtokokon, ahol a lal osság jobban ki volt
téve a gyors meggazdagodás érdekében kegyetlenijl szipolyozó török földesúr önké-
nvének. Mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint az. hogv a szultáni birtokként
kezelt területek lakóinak is állandóan szenvedniük kellett ;i telhetetlen szpáhik
önkényes eljárásaitól. Velük együtt egyéb katonák és tisztvrcl >k, esetenként éppen
a? állami birtokok jövedelmének kezelésével megbízott illetékes személyek álltak
elő újabb és újabb követelésekkel. Az iratok tanúsága szc-i if. napirenden voltak
a többlctgabona-, többletszéna-követelésck, lóelhajtások; eseten' int farkas- és róka-
bőrt, vagy éppen darutollat, mézet vagy viaszt akartak kit ikarni a lakosságtól.
Ide tartozott természetesen az illetéktelen kocsirobot, az ember-knek palánk építésre
vagy más munkára való clhajtása, amely talán a legérzékenyebb ;n sújtotta a parasz-
tokat. Súlyos terhet jelentett a katonaság jogtalan beszállásolá-a és az ezzel mindig
párosuló fosztogatás is.

A törvény mindezekkel szemben elvben védte ugyan a lakosságot, a valóság-
ban a jászberényieknek önmagukat keliett megvédeniük. Az i'atok tanúsága szerint
nem egyszer fordultak jogvédelemért az illetékes hatóságokhoz, kértek segítséget
a budai pasától. Előfordult az is, hogy egyenesen a szultánhoz mentek panaszra
és onnan vártak jogorvoslatot. A felsőbb hatóság egy írás erejéig mindig védel-
mébe vette a hozzáforduló rájákat, a kizsákmányoltakat és súlyosan elítélte a helyi
hivatalnokok túlkapásait. Ezeket az iratokat azonban aligha követték nyomban eré-
lyes intézkedések, mert a további iratok is megörökítenek isztanbuli „követjáráso-
kat", amiből csak arra következtethetünk, hogy a jászberényiek problémái nem
oldódtak meg. A lakosság így kénytelen volt elviselni a többletjövedelemre törekvő
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helyi hatóságok, illetőleg a távoli központi hatalomtól egyáltalán nem tartó szpáhik
ónkényeskedéseit. A 140 irat idevágó adatsora világossá teszi, hogy a száz év alatt
szinte semmiféle változás nem történt, s csak a pecsétes figyelmeztetések, leiratok
száma szaporodott.

A Jászság lakóinak azonban nemcsak a helyi török hatóságok túlkapásait kelleti
elviselniük. A Jászság határvidék lévén, a végvidéki harcok szintére lett, s így szinte
két malomkő között kellett őrlődnie: „békeidőben" is szinte a háborúsakhoz hasonló
nehézségekkel kellett megküzdenie. Az oklevelek nem egyszer tudatosítanak a kóboL
„hajdúk", „huszárok" becsapásairól, fosztogatásairól, majd a „tatár" seregek átvo-
nulásáról, ami miatt a jászságiak a török hatóságtól biztonságuk védelmét, esetenkint
önálló intézkedés jogának megadását kérték. Ez nem is maradt ugyan el, azon-
ban a kérdés - a helyi hatóságok önkényeskedésének problémájához hasonlóan -
nem oldódott meg ez évtizedek folyamán, ellenkezőleg, visszatérő panasz maradt.

Különösen a századforduló nagy összecsapása, a tizenötéves háború hozott nagy
szenvedést a két tűz közé került terület lakói számára. Az iratok tanúsága szerint,
ekkor nagy területek néptelcnedtek cl, nagy tömegek választották a menekülés útja*'
Néhány év múltával azonban változott a helyzet. Ekkor a lakosság visszatelepülé-
séről értesülünk, amely számára a török hatóságok bizonyos átmeneti adómentes-
séget biztosítanak. Tudunk arról is, hogy a török hatóságok a szőlőtelepítésnél is
bizonyos adótürelemről tettek ebben az időben tanúságot. Mindc^ azonban úgy derül
ki, hogy az iratok a törvény megszegését az újonnan érkezettekkel, vagy az új szőlős-
gazdákkal szemben elkövetett jogtalanságok kapcsán adott biztosítékokat foglalják
össze.

A tizenötéves hábotú okozta elnéptelenedés, a pillanatnyi földbőség, az állandó
tulkanások ellenére is valamelyest kedvezőbb helyzetet teremtett a lakosság számára.
A visszatelepülni akarók nagy száma minden esetre erről tanúskodik. Híven mutatja
ez azt is, hogy ez a réteg még a súlyos török iga alatt is nagyobb jogbizonságot
talált. mint a királyi Magyarország szipolyozó földesurainak uralma alatt.

A háborús elnéptelenedés bizonyos változásokat hozott a földbirtokviszonyok-
ban is. Mind az állami birtokok, mind pedig a szpáhi-birtokok területének lakossága
megcsappant, s jelentős földterület szabadult fel. Ez már önmagában is hatalma?
vonzóerőt jelentett a letelepedni akarók számára, akik átköltözésükben így a job-
bágyi kötelékektől és terhektől való szabadulás, a földön való szabadabb és önáí-
lóbb gazdálkodás lehetőségét látták. Tanúi vagyunk annak is, hogy elnéptelenedett
szpáhi-birtokokat helyi lakósok haszonbérletbe vesznek. Ugyanezen folyamat másik
oldalaként a város is igyekezett az elnéptelenedett földeket, legelőket birtokába
venni.

A török persze nem sokáig hagyta gondtalanul birtokon belül a bérlőket, vagy
az újgazdákat. Ez iratok adatai azt mutatják, hogy a törökök szerették volna a
bcrletviszonyt minél előbb feudális kötöttséggé változtatni, a paraszti gazdaságoknak
valamelyest önállósult részét is a szpáhi-gazdaság színvonalára süllyeszteni. Tény
azonban, hogy ez időszakban komoly lehetőség jelentkezett a szabad földfoglalásra,
s ez - ha igen vérszegény formában is - a mezőgazdaság területén lejátszódó eredeti
felhalmozódás ezen „szabadabb útjának'' bizonyos megnyílását jelentette.

A jászberényi török iratok rögzítik a Jászság hódoltságkori történetének leg-
fontosabb vonásait s ugyanakkor számos adattal világítják meg a hétköznapok életét,
a jászsági ember gondját-baját, a „felsőbbséggel", esetünkben a török hatósággal
való küzdelmét is. A török mindenből pénzt akart kicsikarni, a jászsági emberek
azonban nem hagyták a maguk igazát. Ez a törekvés vonul végig a 140 török iraton,
akár a vérdíj jogtalan kivetéséről, akár a jászberényi kádi fondorlatos házépítésé-
ről, akár az örökségek megnyirbálása elleni tiltakozásról van szó. A török iratok
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hű kepét adják a Jászság népének a feudális török hatalommal szembeni osztály-
harcának.

A jászberényi oklevelek a Jászság lakóinak hódoltságkori életét megvilágítva,
hasznos adalékot nyújtanak a magyar történelem e korszakának tanulmányozásához.
E becses történeti források közzététele számos kérdés kapcsán nyújt majd segítséget
a Jászság törökkori történetét kutatók számára.

Dr. Fehér Géza—Dr. Hazai Oyörgy

1. Az iratcsoport eddig is több kutató figyelmét keltette fel. így Repeczky János td
Thury József is regesztázta az iratokat. Ezekre támaszkodott Tóth Tivadar is kis monográfiá-
jában (A Jászkunok története a török hódoltság korában. Művelödéstörténeii Értekezések 68.
szám; Szolnok 1913). Legutóbb Fekete Lajos foglalkozott a jászberényi török oklevelekkel. Neki
tartozunk hálával, hogy ezekre figyelmünket felhívta, illetőleg közlésre átengedte.

A 6i. oldalon közölt török oklevél magyar fordítása

106.

IV. MEHMED (1648-1687) túgrája.

(Az oklevél bevezető sorai: az egri bejlerbejhez, egri és hatvani kádihoz intézett
udvariassági formulák.)

Legfelső szultáni leiratommal tudatom, hogy a szultáni khászhoz és hatvani
hazához tartozó Jászberény város lakói magas udvaromba felterjesztették, hogy ők
- akik szultáni khászom defterbe jegyzett jobbágyai és azok fiai - a rájuk kivetett
törvényes adót s ezen felül még az önkényes illetéket is a törvény, kán un és defter
értelmében saját tisztjeiknek megfizették. Szultáni khászom irodája alá tartozván
lehat más részről semmiféle beavatkozást nem kötelesek eltűrni. Ilyen értelemben
már korábban is kaptak legfelső rendeletet. A hatvani szandzsákbég és a hatvani
agák azonban ezt figyelmen kívül hagyva, nevezett város lakóitól a maguk hasznára
és szolgálatára jogtalanul ekét, kaszást, aratót, szűcsöt, szabót és kovácsot követel-
nek. A város lakosai ezeket a túlkapásokat és sanyargatásokat nem bírják tovább
elviselni. Ezen jogtalanságokat tudatták velem, s mivel legfelső rendeletet kértek
arra, hogy törvény- és kánunellenes eme zsarolásaikat és túlkapásaikat megszüntes-
sem, parancsoló??!, hogy ??ühelyt legfelső rendelete???. ???egérkezik, teljesen pártatlanul
vizsgáljátok ?neg, hogy úgy áll-e a dolog, amint azt nekem jeletitették, s ha igen,
tudjátok ??ieg, hogy boldogító napjai?nba?i az alatti'alók se?n??úféle sanyargatásába
i/e??! egyezem bele: szultáni khászo?n lakosai minden tekintetben szabadok s őket sen-
kinek háborgatni ne?n szabad. Szigorúan hagyjátok meg tehát a mir-i-livának és
nevezett vár agáinak, hogy szegény alattvalókat a maguk szolgálatára erőszakkal
ne használják és ne zsarnokoskodjanak felettük, ti is akadályozzátok meg ezeket a
cselekedeteket. Ha e tilalom után is folytatnák túlkapásaikat, a valóságnak ?negfe-
lelően, írásban jelentsétek fel őket s ne adjatok okot arra, hogy ez ügyben is?nét
legfelső parancsom érkezzék. így értsétek ??teg s legfelső leirato??mak hitelt adjatok.

Kelt, IOJQ. év Dzsemázi-ül-evvel havának közepén (=i66H. október 15-25. körül).

Jenisebir Fener.
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