
Magyar nyelvű oklevél a török időkből

Az Alföldön lakó népünk életéről, régmúlt századairól kevés írott történeti for-
rásunk maradt fenn. Tatár, török dúlások, vészterhes háborúk viszontagságai alatt,
szétdúlt falvak, városok oklevéltárai nagyrészt elpusztultak, de az elmenekült lakosok
által megmentett okmányok is többnyire elkallódtak. Ezért egy-egy fennmaradt régi
írás nagy értéket képvisel. Ezekből lehet rekonstruálni népünk életének emlékezetes
eseményeid, küzdelmes múltját és munkás hétköznapjait. Ezekből lehet megmagyarázni
nyelvünk szókincsének, szóképzésének, nyelvtani és helyesírási szabályainak változásait.
Olykor egy-egy oklevél a múltnak egy foszlánya csupán, de a történészek és iroda-
lommal, nyelvészettel foglalkozó tudósaink összefűzik az apró részleteket, kiemelik
és megmagyarázzák a benne levő értékeket, megírják a történeti eseményeket.

Az Országos Levéltár gondosan őrzött okmányai között, egy középkorban alapított
szerzetes kolostor iratanyagában helytörténeti kutatómunka során került elő egy 7573.
évből származó törvényszéki tárgyalás jegyzökönyve. A rji sorból álló irattekercs 158
sorát magyar nyelven írta Egerben Heves és Külső Szolnok megye akkori nótáriusa.
Kenderes, T i szab ő és E c s e g birtoklásának kérdését tárgyalják S á r y
György, B o r h y Albert és I s t e n m e z e y Sándor bírák előtt. Több alkalommal
mintegy 30 tanút hallgatnak ki annak eldöntése érdekében, hogy vajon a Pálos szerze-
tes rendet, vagy a bői nemeseket illeti meg a kérdéses birtok tulajdonjoga.

E magyar nyelvű oklevél a korabeli eseményekről kevés adatot közöl. A kihall-
gatott tanúk csupán emlékeznek a „mohácsi had"-ra, a „keresztes had"-ra, a velük
kapcsolatos zilált állapotokra, de a történész a szűkszavú mondatokat könnyen beilleszt-
heti a történeti összefüggések, sorozatába. Az oklevélben előforduló földesurak,
jobbágyok nevei, az ismert török defterekkel, fejadó lajstromokkal, tizedjegyzékekkel,
az egri vár részére történő szolgáltatások kimutatásaival összehasonlítva sok értékes
adatot,tárnak fel. Megismerkedhetünk az akkori bírósági tárgyalások menetével, a tanú-
kihallgatások rendjével, a birtoktagozódások, a társadalmi viszonyok kérdéseivel, a
jobbágyság magatartásával és az egyházi birtokok felosztására törekvő tendenciájával.
Különösen helytörténeti vonatkozásban tulajdoníthatunk komoly jelentőséget az ok-
mánynak, mert belőle nemcsak a török hódoltsági terület és a magyar hatóságok kap-
csolatára és a reformáció térhódításának társadalmi jelentőségére következtethetünk,
hanem segítségével a népesedési, fluktuációs és birtokviszonyok alakulásának kérdé-
seivel is eredményes kutatást végezhetünk. Összehasonlítva pl. az 1571. évi török
defter adataival, megállapítható, hogy a török hadak felvonulása idején a földesurak
és jobbágyaik közül is néhányan elmenekültek. Tiszaburáról nevezetesen B á n ff y
Jakab, P a 1 á s t h y Benedek, H o r v á t h János földesurakkal együtt S z y István,
K u n Máthé, K o v á c s Pál, K s e r e (Csere) Mihály, S z a b ó János is elmene-
kült. Ügyszintén a kendercsi jobbágyok között sem találjuk 1571-ben S z i g e t h y Ger-
gelyt, S z a b ó Dénest és F u t ó Jakabot. Egyedül B o r s y Jakab, a mohácsi
csatavesztés után betelepült P á l o s szerzetesi jobbágy maradt Kenderesen a törökök
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érkezésekor azok közül, akik az 1573. évi egri bírósági tárgyaláson jelen voltak.
Az irattekercs legfőbb értékét az jelzi, hogy több mint 150 soron keresztül magyar

nyelven örökíti meg egy 16. századbeli bírósági tárgyalás anyagát. Magyar nyelvű
kódex irodalmunk 15-16. századi emlékei ugyan bőséges anyagot szolgáltatnak nyelvünk
fejlődéséről, mondatfűzési, stílus és szóképzési szabályairól. Paleográfiai tanulmányok
végzésére szintén alkalmasabbak e középkori kódexek. Gondoljunk itt a Jókai,
Festetich, Jordánszky vagy egyéb nyelvi értékeinkre. Nem közömbös azonban szá-
munkra az a tény, hogy Heves és Külső Szolnok megyében a humanizmus és a refor-
máció vívmányaként a megyei törvényszékek hivatalos nyelvében a 16. század második
felében megjelent a magyar nyelv. Belőle gazdag szótárat állíthatunk össze, miköz-
ben jól szemlélhetjük, hogyan vívódik egy 16. századi jegyző nyelvi szabályainkkal.

íme néhány mondat e nevezetes oklevélből:
„Kwn Matbe Tyzaburan Plasthy jobbagya eótwen eztbendeós korban wagyon

megb eskewth es wgyan azonth wallya mynth az masyk tanw Szy Isthwan" (Kun
Máté Tiszaburán Palásthy jobbágya ötven esztendős korban vagyon, megesküdt és
ugyan azont vallja, mint az másik tanú Szi István.)

..Borsy János Kenderessen az Baratbok jobbagya erews hytre megb eskewtb
es ezíb wallya, bogi azt Mobatsy had untban menthem Kenderessé lakny, azerlb en
sem attyokat, sem Annyokat nem ismerlbem hanem tsyak az Fekethe Miklosth es
Sigrnondoth, egyéb neu-eóket en nem halottam sem fwttham, hanem tsyak
Feketheknek byttak. de azerth aztb twdom, bogi az Beóy Jozagotb ezek byrthak.
Etsegeth, Bewlh es Kenderesth. (Borsy János Kenderesen az Barátok jobbágya erős
hitre megesküdt és azt vallja, hogy az mohácsi had után mentem Kenderesre lakni,
azért én sem attyokat, sem annyukat nem ismertem hanem csak az Fekete Miklóst
és Zsigmondot, egyéb nevüket én nem hallottam sem tudtam, hanem csak Feketének
hittak, de azért azt- tudom, hogy az bői jószágot ezek bírták: Ecseget, Bőt és Ken-
derest.)

E 16. századbeli kútfőnek néprajzi érdekessége is van, mert fényt derít egy
ragadvány név eredetérc és az azzal kapcsolatos bonyodalmakra, birtokperekre.
A Bői és Karácsony családi névhez az idők folyamán a Fekete név ragadt- s a
törvényszéki tárgyalásból, tanúk vallomásaiból érzékelhetjük, hogy a gyakori ragad-
vány nevek használatából komoly birtokjogi követelmények származhatnak. Ken-
deres, Ecseg és Bő volt birtokosai ugyanis a török csapatok előretörése következ-
tében bizonytalanná vált birtokviszonyok között ősi birtokaikat a Kenderesen tele-
pült Pálos szerzetesektől próbáltak visszaszerezni. Számtalan tanú esküje alapján
sikerült végül is bizonyítaniuk ősi nevüket és származásukat.
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