
DOKUMENTUM
Mezőtúri török oklevelek
Az Alföld hódoltságkori történetéhez főkép egyes mezővárosok archívumaiban
maradtak meg értékes levéltári adatok. Legtöbb helyen háborús dúlások, emberi
gondatlanság következtében a pótolhatatlan várostörténeti anyag nagy része
elpusztult. így történt ez Mezőtúr esetében is, ahol a II. világháborúig 54 török
oklevelet és számos törökkori magyar nyelvű iratot őrzött a városi levéltár. Ez
utóbbiakból néhány •— Fodor Zoltán — másolatában maradt fenn.

Szerencsére Repiczky János fordításában az Országos Széchényi Könyvtár-
ban megmaradtak a „Mezőtúri török oklevelek... hozzájok járulnak a magyar
okleveleknek, melyek szinte túriaikéi, hű másolatai... A magyar Nemzeti
Múzeum költségén fordíttattak. Pesten 1852."1

A megye történetének kutatásához szükséges forrásanyagként szereztük
meg másolatát a Damjanich Múzeum részére közzététel céljából. ízelítőül lás-
sunk néhány érdekes iratot, amely az anyag sokféleségét mutatja.

Izgató kérdés, hogyan kerültek az eredeti iratok a fordítás idejére Pestre
a múlt század közepén. Jerney János a Magyar Akadémia kisgyűlésén a Törté-
nettudományi Osztály figyelmét felhívta a községek, városok és más szervek
levéltáraiban őrzött török oklevelekre, s mivel „ . . . Repiczky János úrban olly
tagot bir az academia, ki alapos nyelvismereténél fogva a Turcicák körül az
osztálynak s a magyar történettudományosságnak lényeges szolgálatot tehet.. ."2,
bízassék meg ezek lefordításával. A határozatnak megfelelően Toldy Ferenc, az
Akadémia „titoknok"-a ugyanabban az évben, 1851-ben felhívást bocsátott közre
az íratok felkutatására.1

Jerney János jász-kunsági kapcsolatai révén felhívhatta a figyelmet a túri
török oklevelekre is (a berényi és a halasiakon kívül). Tény az, hogy Repiczky
János az 1852. szeptember 18-i kisgyűlésén már be is mutatta: „...ötvennégy
mezőtúri török oklevél másolatát és magyarosítását... melly közléseket az
osztály érdekkel vett; az összes dolgozatokat pedig tárcákba rakva a kézirat-
tárba használás végett beiktattatni rendelte"/'

Mezőtúr 1562-ben lett hódoltsági terület, s mint jelentős mezőváros az
adójövedelem nagysága miatt szultáni hász-birtok. Állattenyésztésére más mező-
városokkal jó összehasonlítást nyújtanak a váci vámnaplók. Az 1560-as években
ugyanis itt, a török hódoltsági terület legnagyobb jövedelmű vámállomásán Túr
városból 1479 szarvasmarhát vittek át Bécs felé, míg ugyanakkor Nagykőrösről
948-at, Kecskemétről 1661-et, Debrecenből 2132 vágómarhát."'

A túri török oklevelek közül legdíszesebbek és legjelentősebbek a szultáni
rendeletek voltak. Gyakorta kellett a túri bíráknak oltalomlevélért folyamodni
a szultánhoz. 1668 októberében kelt Negyedik Mohammed alábbi rendelete:
„Nagylelkű Kormányzók legfőbbike... a bírák és itélők példánya, jelességnek
és beszédnek bányája, Mevlana Szolnok kádija (n. j.)
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Császári magas jegynek érkeztével tudva legyen: hogy a jelen cs. rende-
letnek előmutatói, a fennírt törvényszék alá tartozó cs. javadalmamnak jobbá-
gyai magas trónusomhoz folyamodtak: miszerint ők az illető adókat a törvény
és jegyzőkönyv értelmében a beszedőknek befizetni szokták és tartozásuk nincs
is, min kívül cs. javadalmú városaim csak irodámtól függnek s minden tekin-
tetben szabadok s azokat más felől bántani nem szabad. Mindazáltal a Szolnoki
kormányzónak emberei és poroszlói, a törvény ellenére és minden császári
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rendelet nélkül, tőlük besózott húst, ekét, sarlót s egyebet ingyen, kívánván,
őket bántják elannyira, hogy nagyobbára elszegényedtek. Minek következtében,
hogy ezentúl a törvény ellenére és cs. rendelet nélkül ne sanyargattassanak,
magas rendeletet kértek, s parancsoltam, hogy magas Ítéletemmel a fennírt ügy
körül igazsággal forgolódjatok, s ha a dolog úgy van.. . szabadok lévén, őket
másnak kínoznia tilos. Kisebb telkeseid és poroszlóidat tehát megfenyítsd.. ."6

Mennyire nem voltak ritkák az ilyen harácsolások, mutatja egy keltezés
nélküli irat: „Túriaknak a szultáni magas jegy ezennel jelentetik, hogy e
részen való konyhára néhány cikk szükségeltetvén, erre embert küldetett ki.
Érkeztével 10 db juh, 100 tehén, 15 okká só, 5 kiló árpa, egy szekér jó sárga-
és görög dinnye, két szekér fa minél előbb megszereztessék s mind amaz ember
által ide küldessék. így tudjátok".7

Jegyzékek is maradtak meg, mely adókat kellett a szolnoki szandzsákhoz
befizetni. „Adójegyek. — E folyó 1663-dik évre a túri lakosok kisebb-nagyobb
adó jókat lefizették. — Huszejn, szolnoki adószedő."8 S ugyanezen az oldalon
jelzi a kézirat, hogy 1664-ben, 1669-ben, 1672—73—74—75, stb. évekre is befi-
zették, 1687-ig.

A törökök igen találékonyak voltak a különféle adók (harácsok) kitalálá-
sában és behajtásában. Ha vízbe fúlt valaki, ha házasságot kötött, mindig fizetni
kellett. Ezek közül idézzünk egyet, amelynek külön értéke, hogy a túri gimná-
zium meglétére és működésére utal: „Túriak tanuló deákjai csínt követvén el,
a bűnhődés díjt lefizették s kezeikbe e jegy adatott 1683-ban. Abdi, szolnoki
adószedő".0
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A mezőgazdasági termelésre következtethetünk a Muszthafa szolnoki tized-
szedő által adott adójegyből: „E folyó 1681-dik évben a túriak eljővén, szölleik
és kerti gyümölcs tizede helyett 100 ezüst tallért s egy besózott ökröt adni rá-
álltak, mely tized tekintetében többé ne bántassanak".10

A mezővárosban lévő építkezésekhez, renoválásokhoz is engedély kellett.
„Szolnok törvényszéke alá tartozó Túr város lakosai a törvényes gyűlés előtt
megjelenvén, azt hozák fel, hogy városukban való egyháznak régóta karózatos
udvara volt, mely karózat jelenben elromolván, az egyházat marhák háborgat-
ják, mi szertartásukat gátolja. Azon szabály szerint tehát: „Hagyassék meg a
régi, mint az régiben volt", a törvénytől karókkal körülkerítésére kértek enge-
delmet, s azt meg is kapták, illő azonban, hogy a kiterjedésnek régi nyomán
kerítsék azt körül. Mire kezeikbe e jegy adatott, hogy az ellen valamit csele-
kedni őrizkedjenek. 1669-ben. Huszejn, szolnoki kádi".11 Ugyanezt erősítette
meg Mehmed, szolnoki mir-i liva még ugyanaz évben.12 1878-ban pedig a temp-
lomot is javítani kellett. „Szolnok kerülethez tartozó Túr városának setétség
szokású egyháza romlásnak indulván, középrészének kijavítására részünkről
engedelmet kaptak. 1678-ban. Mehmed, szolnoki törvényszék főnök."13

A mezővárosoknak, így Mezőtúrnak is védekeznie kellett rablóktól, porosz-
lóktól, ezért a várost védőárok fogta körül. Ennek javításához is engedély kel-
lett. „Mi Szolnok várában Hatalmas győzhetetlen Császárunk feő gondviselője
és tartományok parancsolója .. . Ibrahim Bék, Musztafa olaj Bék (név vonása)
Adjuk tudtára mindeneknek, az kiknek illik . . . mivel az sok húzó-vonó tolvaj-
tól félvén, azért adtuk az mi címeres levelünket, tudniillik ugyan az Túriaknak,
hogy a város körül levő az előtti árkot szabadosán megtisztíthassák... Szolnok
die 17. junii 1678."14 A latin keltezésből úgy tűnik, hogy ez magyar nyelvű irat
másolata. A török hódoltság végéről is maradt egy hasonló engedély: ,,... a
jelenleg Szolnok kerületében fekvő császári magánjavadalmú Túr városának
lakosai a rablóktól félvén, kérték, hogy a város körül régi időben vont árkokat,
minthogy dőledeznek, . . . azokat se nagyobbra, se kevesebbre ne építsék s a
régen ásott nyomok után kitisztíthassák, mely tekintetben őket senki ne hábor-
gassa. 1684-ben Muszthafa. a szolnoki mir-i liva. kisebb kerületi paranocsnok."15

A hódoltságkor végi belső migrációra is találunk adatot, „örzsike, túri
asszony a fejadót lefizetvén, mostan Karczagszállásban lakhatásra engedelmet
kért s erre részünkről e pecsétes iegyet kapta, s őt senki ne bántsa. 1682-ben.
Muszthafa. a szolnoki mir-i liva."16 A város jelentőségére utal, hogy a Duna—
Tisza közén fekvő jelentős mezővárosból költöznek át Túrra. „Seres János és
Túta Kata, neje Mátyás kis fiókkal körösiek lévén, azon feltétel alatt, hogy a
császári feiadót, törvényes tizedet s egyéb adót minden évben lefizetendik,
Túrban lakásra részünkről engedelmet kaptak. 1683-ban. Mahmud, szolnoki
tizedszedő."17

1685-ben Szolnok vára felszabadult a török uralom alól. A Buda visszafog-
lalására készülő seregek itt teleltek át. sok nyomorúságot okozva a környék-
nek. De hogy Mezőtúr még 1687-ben is töröknek adózik, mutatja Ali, váradi
kormányzó 1687-ben kelt levele. „Jelen sorok előmutatói, túri lakosok, annyi
idő óta a keresztények nyomása által meggyengülvén, kibújdosni kezdenek.
Azonkívül tehát, hogy őket megnyerni szükséges... az adóból, mellyel tartoz-
nak, 50 ezüst tallér elengedtetik nekik... mindaddig, míg a város nem népesül,
e tekintetben ne háborgattassanak .. ,"17
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A közreadott iratok mutatják, hogy a Repiczky János által 1852-ben lefor-
dított török oklevelek és a hódoltságkori magyar levelek másolatai — ha jó-
részt adókról, fizetésekről, engedélyekről szólnak is — belevilágítanak Mezőtúr
16—18. századi életébe.
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