
(1846) vázolják nehézségeiket: „Ezen irodalmi és művészi vállalat, melynek további megjelenését az idők 
viszontagságai gátolák, annak idejében ismét folytattatni fog." (Csak első kötete jelent meg . folytatása 
egészen 1873-ig, a Földrajz' Közlemények megjelenéséig nem, bár részben e vállalkozás folytatásának is 
tekinthető az 1853-ben elindult Magyarország és Erdély képekben című sorozat.) Céljának azt vallja, hogy 
meg akarja ismertetni az ország helységeit, várait, tájait, népeit. Természetes, hogy Fényes elmaradhatat-
lan statisztikája nyitja meg az ismertetést, de azután a kor legjobb írói vázolják fel romantikusan, s a kor 
ízlésének megfelelően, kissé fellengzősen az ország legérdekesebb helyeit, amelyeket kőnyomatos, nem 
éppen színvonalas rajzok is kísérnek. 

Az első magyar nyelvű földrajzi folyóirat nem reprezentálta híven a honismereti tudomány magyaror-
szági fejlettségét, nemhogy még lépést tudott volna tartani a legmagasabb kortársi színvonallal. 

A XIX. század honismeretének tudományos nívója még nem tudta meghaladni az „államismék" rend-
kívül heterogén összetételű anyaggazdagságát, melyben megtalálható volt topográfiától, történelemtől, 
közigazgatási tudnivalóktól kezdve minden, egészen a jogtudományi fejezetekig. Az egész módszer ab-
roncsa a statisztika volt, amely a centralizált irányítás háttérbeszorulásával fokozatosan elvesztette alap-
vető jelentőségét. Fényes Elek egymaga pótolta a korábbi hivatalt, ugyanakkor teret is nyújtott — kény-
szerűségből — az öngerincű földrajztudománynak, s benne a mindenkire hatni szándékozó honismereti le-
írások fejlődésének. 

Rászlai Tibor 

Az öregek tanúsítják 
Seniores referunt 

Alighanem meglepődnének a tanácsnál, ha valaki hagyatéki ügyben nem a telekkönyvi kivonattal és 
egyéb „pecsétes okmányokkal", hanem öregebb szomszédainak felvonultatásával akarná bizonyítani, hogy 
őt illeti meg a kérdéses földdarab. Pedig sokszáz éven keresztül, amíg az írni-olvasni tudás ritkaságszám-
ba ment a parasztok között, így támasztották alá jogaikat elődeink, ha parcellájukat a földesúr vagy vala-
mely falubeli jobbágy el akarta perelni. Csak hosszú századok alatt szilárdult meg az írás tekintélye, lassú 
történeti folyamat eredményeképpen szorult háttérbe a szóbeliség. Nézzük meg néhány konkrét esetben, 
a Vas megyei Körmend és a környező falvak példáján a szóbeliség és az írásbeliség harcát a XVII— 
XVIII. században. 

Amikor a tiszttartók kikérdezték földjeik felől a parasztokat, többségük még csak arra hivatkozott, 
hogy jogukat úgymond „seniores referunt", az öregek vallják, de sokan közülük már valamely, a tanító 
vafey a jegyző (de sohasem a pap) által kiállított okmányt is fel tudtak mutatni. Az írások alján ezek-
ben a századokban a falvakban szinte mindig a parasztok göcsörtös keresztjei álltak, ákombákom aláírást 
még csak kivételesen találunk, vagyis sok iratot őriztek a ládájukban azok is, akik nem tudták leírni a ne-
vüket. Az olvasás nem hagy nyomot, mint a betűvetés és így igen nehezen mérhető, mégis feltételezhet-
jük, hogy akik a nevüket se tudták leírni, ha tán szótagolva valamelyest olvastak is, a jogi iratokkal nem 
boldogultak. Így az egyik jobbágy azért nem tudta iratait előadni, mert azokat néhai anyja „értelmezés 
végett" egy szomszéd falubeli nemeshez vitte, akinél ott maradtak. A záloglevelek ekkor már szinte min-
dig magyarul készültek, nem fordítani kellett őket, hanem elolvasni. 

A jobbágyok az írástudatlan ember papírostiszteletével őriztek mindent, akár szakadt, olvashatatlan, 
vagy éppen másra vonatkozó írást is: tudták, földjükhöz való |ogukat jelentheti egy-egy számukra érthe-
tetlen papírdarab. 

fgy például a berkifalvi Horváth János két igen régi oklevelének darabkáit az összeíró, akárhogy igye-
kezett, sehogy sem tudta összerakni. A hidashollósi Kóbor János 13 régi, szakadozott oklevelének kisila-
bizálásához, írta ugyanez a számtartó, legalább egy hét munkája lenne szükséges. 1733-ben a körmendi 
város ítélőszéke előtt Szabó András bemutatott „bizonyos haszontalan levelet", melyről úgy tudta, hogy 
nyolc forintos zálogárról szól, „jóllehet a levélben a summa nincs téve". Nyilván se a félig olvashatatlanná 
rongyolódott iratok gazdái, se a záloglevelet igaza tudatában bemutató Szabó Anna nem tudták elolvasni, 
mit is tartalmaztak a gondosan őrzött papírok. 

Ekkoriban nem is volt még döntő az írás szerepe: a társadalom életében a szóbeliség dominált. 
A földesúr tisztjei, a mezőváros elöljárói vitás esetekben az öreg emberektől tudakozódtak. A körmendi 

vicekapitány árváitól 1650-ben elvettek egy pusztatelket, s bár az árvák bemutatták „kötéslevelüket", az 
ügy kivizsgálásával megbízott tiszttartó mégis ezt jelentette: „Az mint értem az itt való öreg emberek-
től' , a vicekapitány pénzért vette. A tiszttartó, aki pedig tudott írni, akkor is az óreg emberek emlékeze-
tének hitt inkább, amikor okirat is volt a vitatott telekről. Egy többségében még írástudatlan társadalom 
természetes mentalitása ez. Az írásnak is volt azonban már tekintélye, bár szerepe sokáig alárendelt ma-
radt. Ugyanez a tiszttartó saját jogait már szívesebben látta leírva. Mikor a földesúrtól házat vett, több-
ször sürgette, hogy „az levelet adja meg rula". 

Lassanként azonban a szóbeliségre alapozó, analfabéta mentalitás átadta helyét az ú,nak, az írástudó 
emberek szemléletének, akik tudták, hogy „az szó elrepül, az írás megmarad", és ezt az írást ők el is tud-
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ják olvasni. Mintegy háromnegyed évszázad múltán, ugyanezen örökség egy másik részéről a körmendi vá-
rosi tanács tartott vizsgálatot. „Noha szóval modta" Takáts Mátyás, hogy eleinek 55 forintért zálogosí-
totta el azt a pajtahelyt a rokonság, a vicekapitány unokája szintén a szájhagyományra hivatkozva jóval 
alacsonyabbra taksálta az összeget: „anyjátul hallotta" — mondta —, hogy 10 forintért adták zálogba a 
pajtahelyt valaha. Bár a zálogolásról „sem levélbeli semmi documentuma, sem elégséges élő bizonsága 
nem találtatott" egyik félnek sem, az alacsonyabb összeget „méltó szánakodásból" kifizette a pajtahelyet 
visszaváltó Szeremlei György uram. A megfogalmazásból világos azonban: a XVIII . század elején a me-
zőváros tanácsa szívesebben hagyatkozott már az írásra, mint az élő bizonyságra, vagy az anyától fiúra 
szálló szájhagyományra. 

A „hivatalos papír" megnövekedett jelentőségét mutatta az eset is, amikor a magánszerződést szüksé-
gesnek tartották a mezőváros elöljáróival ünnepélyes formában átíratni. 1690-ben a körmendi seregbíró 
előtt megjelent Lakatjáró Miklós, és bemutatta az apósával „atyafiságosan tett alkurul való contractust". 
Mégis „mivel a megnevezett ipának sokszor kimondott szavaiban való állhatatlansága megtapasztalta-
tott", ezért a körmendi város pecsétjével megerősített átiratot kért a vő. 

A szájhagyomány mind kevésbé állt meg az írással szemben. 1770-ben Körmend város ítélőszéke előtt 
pereskedett két polgár. Mindkét fél zálogleveleket mutatott be, mely szerint nagyapjuknak, illetve nagy-
anyjuknak 1685-ben és 1689-ben a vitatott dűlőben földeket zálogosítottak el, amit a felperes ki akart 
váltani. A közben eltelt mintegy 85 év alatt azonban a mezsgyéket elszántották, és mivel a felperes „csak 
hallomásbúi" tudta, melyik volt az ő földje, perét elvesztette. 

A XVIII. század derekára a mezővárosban a szóbeliség háttérbe szorult. Nem így a falvakban: amíg a 
betűk világa szinte mindenkinek ismeretlen terepet jelentett, addig szívesebben hagyatkoztak az öregek 
memóriájára. A legidősebbek emlékezete, akárcsak a ma néprajzi adatközlőké, mintegy 70 esztendőt fo-
gott át. 

1609-ben a korábbi körmendi bíró, aki 70 évesnek vallotta magát, jól emlékezett Tarnóczy András 
földesuraságára, az 1550-es évek elejére, amikor mintegy tízéves lehetett. E régi körmendi földesúr omla-
dozó tornya és az ahhoz tartozó földek felől 1633-ban és 1643-ban is megkérdezték az öreg körmendie-
ket. Több tanú esetében valószínűsíthető fclvallott magas életkoruk, még ha a mindig kerek számok jel-
zik is, hogy körülbelül voltak csak tisztában azzal, hogy hány évesek. 

A tanúk 1633-ban még emlékeztek arra, hogy Tarnóczy András özvegye elvett egy rétet az ispánjától 
Mivel Tarnóczyné 1556—1565-ig volt a város földesura, ha ispánjára emlékeztek, legalább 68 évre nyúlt 
vissza a körmendiek memóriája. Egy másik földdarabról is tudták, hogy a Tarnóczyak földesurasága 
alatt, „mikoron a várat is bírták", juhaklot csináltattak rajta. 

1768-ban hét 80 és 97 közötti életkort felvalló öregember „még a boldogtalan kuruc világ előtti" idők-
re, vagyis a XVII. századra emlékezett vissza. Ez a 65—70 éves időköz tehát a legnagyobb, támpontok-
kal igazolható távolság, amelyet memóriájukkal áthidaltak a körmendiek. Jól emlékeztek az elmondot-
takra, hiszen maguk is részt vettek valaha benne. Szabó János, aki szavahihetőségét bizonyítandó, nem 
százévesnek, hanem csak 97 esztendősnek vallotta magát, jól emlékezett a kurucok előtti időből a városi 
szabad kocsmára, mert maga is sokszor ivott, táncolt benne. 95 esztendős tanútársa a körmendi katonaság 
lovaira, azok legeltetésére emlékezett — ami szintén 1700 előtt lehetett csak —, hiszen maga is őrizte a 
katonák paripáit. 1633-ban az egyik berkifalvi tanú elmondta, hogy miután Tarnóczyné a várat és a vá-
rost eladtíl, egy kertet megtartott magának. Az öreg jobbágy azért emlékezett a földdarab sorsára, mert 
fiatal korában, valamikor 1565 után, „szántott is benne az asszony számára". 

1746-ban a 95 éves Kaposy Mihály emlékezetében tartotta a perlekedő két falu földjét elválasztó jele-
ket, hiszen korábban gyakran vette semmibe őket, és „örzötte ott loppal a hidvégi csordát". A határjele-
ket „maga is kész volna megmutatni, ha csak a szeme világosságátul meg nem fosztatott volna". Ugyan-
csak 1746-ban a magát 90 évesnek valló Osvált Miklós meg tudta még mutatni, hogy hol volt „egy nyár-
fán keresztvágás" 25 évvel előbb, mert gyakran pásztorkodott arra. 

Az öreg emberek emlékezete nemcsak egy-egy fontos határjelet, mezsgyét vagy régi birtokos nevét tar-
totta meg, de néha valóságos kis novellát adtak elő a megidézett öregemberek Vízlendvai Gödi János 
1746-ban azt vallotta, hogy mintegy 60 évvel korábban fürjészni ment a mezőre, és a vitatott földeken 
ott szántott ekkor a hidashollósi Gazdagh György, „ki megállítván ezen tanút, mondván néki: fogtál-e 
sok fürjeket, fe lekén: csak hármot, azután kérte arra, hogy segétene néki azon földekben szántani, kinek 
szavára hajulván, fordult az ekével ötöt vagy hatot, mely földek lementek az rétekig. Ott a végeben egy 
pogácsaalmafa volt, kirül szakasztott a tanú, onnend vallja, hogy azon földek Hidashollóshoz tartozandók 
voltak." így volt-e valóban? A 94 éves vénembernek aligha kellett attól tartania, hogy szavait ellenőrzik. 

Az információ átörökítése tudatos volt, a tanúk azért emlékeztek ennyi idő távolából is a faluhatárt je-
lölő fákra, régi jogszokásokra stb., mert az akkori öregek törekedtek arra, hogy ezeket az ismeretanya-
gokat átadják. A XVIII. század derekán egy horvátnádaljai jobbágy emlékezett, hogy „midőn a kurucok 
Körmend városát elégették", vagyis 1706 körül, egy körmendi öreg ember megmutatta neki a szóban for-
gó rétet és elmondta, hogy ki birta. Egy másik, 56 esztendős rempehollósi fátensnek a határt jelző vita-
tott utat hajdanán egy 80 esztendős öregember mutatta meg. 

Osvált Miklóssal 1745-ben mint 90 évessel találkoztunk már. 1724-ben még csak 60 évesnek vallotta 
magát, azaz 21 év alatt harmincat öregedett, ami az anyakönyv előtti világban természetes jelenség lehe-
tett. Elmondta, hogy mintegy 40 évvel korábban Körös Bence, akinél szolgált, „kivitte ezen útra . . 
monda néki: ez az igaz út Rempehollósról Körmendre", majd három földhányást (határjelet) is mutatott 
neki A szülők is törekedtek az információk továbbadására: mások apjuktól „ki is száz esztendős volt ', 
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hallották, hogy hol húzódik a két falu határa. Nemzedékről nemzedékre öröklődtek a tudnivalók: 1718-
ban egy rempehollósi jobbágy „hallotta bizonyos Csizmazia Istóknétul . . . mely asszonynak az apja mon-
dotta, amidőn vargányára járt az apjával", hogy melyik a fent említett körmendi út. Kocsi Ferenc, mint-

egy 66 éves halogyi jobbágy napájától, „aki körmendi öregasszony volt", hallotta, ki bírta valaha a kérdé-
ses rétet. 

A parasztok nemcsak az egész falu közösségét érintő, de a saját parcelláikra, azok határára, korábbi 
birtokosaikra vonatkozó információkat is nemzedékről-nemzedékre átörökítették. Sűrűn hivatkoztak rá a 
horvátnádaljai jobbágyok: anyjuktól, apjuktól, vagy leggyakrabban csak általánosságban elődeiktől hallot-
ták, hogy pénzért vették a kérdéses rétet, szántót. 

Az öreg emberek emlékezete, mint láttuk, mintegy 70 esztendőt fogott át a XVI—XVIII . században. 
Ennyit, vagy nem sokkal többet, 70-80 évet érhettek meg a közösség legöregebbjei, hiszen Osvált Miklós 
gyors öregedése a majd évszázados kort bediktáló öregek iránti óvatosságra int. Hz természetesen azt je-
lentette, hogy ennek a 70 évnek a legelejére, saját kisgyermekkorukra csak mint elmondásból ismert ese-
ményekre emlékezhettek vissza. A hetven esztendőn túl a szájhagyomány bizonytalanabb régiója követke-
zik: Nóvák György apjáé volt körülbelül kilencven éve a kérdéses földdarab, állították egybehangzóan a 
horvátnádaljaiak, de arra, hogy mikor, kitől és mennyiért vette, már nem tudtak viszaemlékezni. Magda 
György földjét már „nagyapja, dédapja, ükapja stb. mindig békével bírták", és a faluközösség szájhagyo-
mány alapján tanúsította, hogy elődei valaha vásárolták, de hogy mikor és kitől, azt már nem tudták. Az 
emberi emlékezet határaihoz érkeztünk. A „három nemzedék óta" a „nagyon régóta" szinonimája lesz. 
Amikor 1762-ben Peczeszér Mátyás Felsőberkifaluban egy 132 évvel korábban történt eladásról szóló le-
velet mutatott be, joggal írta az összeíró: „az emberi emlékezet határán túl birtokolja". 

Amíg tehát a szóbeliségre, a legöregebbek emlékezetére hagyatkoztak a falusiak, addig mindig csak a 
megelőző hetvenegynehány év dolgaiban tájékozódtak, és ahogy a határjárásra kivitt gyerekekből öreg-
emberek lettek, úgy merültek feledésbe a korábbi nemzedékek életében történtek. A XIX. század elején 
azonban a Körmend körüli falvak egy részében a parasztok — legalábbis a férfiak — nagyobb része alá-
kanyaritotta már a nevét, és így előttük, érthető módon, mind nagyobb becsben állt az írás, az egyszer 
történt dolgok megörökítése. 

Tóth István György 

A magyar 
egyetemi ifjúság 
konstantinápolyi 
küldöttsége 

Csaknem 110 eve, hogy Törökországból visszaérkeztek a Buda elfoglalása után Konstantinápolyba szál-
lított corvinák. A hazatalált 35 kötet közül csupán 12 eredeti corvina, a többi XIV—XV századi magyar 
kódex volt. így jutott vissza Magyarországra többek között Theophrasztosz, Cicero, Quintus Curtius Rufus, 
Euszebiós, Pamphili, Silius Italicus, Suetonius, Julius Caesar, Tacitus, Tertullianus müveit tartalmazó gyö-
nyörű kódexünk. 

1876 júliusában Szerbia és Montenegró felkelésével megkezdődött a Balkán felszabadítása az évszáza-
dos török uralom alól. A Balkánt magáénak kívánó orosz cár és a török szultán, valamint a Balkánon élő 
népek közötti konfliktus, az ún. „keleti kérdés" a kor egyik izgalmas politikai problémája volt. Andrássy 
Gyula a monarchia közös külügyminisztere arra törekedett, hogy semleges maradhasson ebben a vitában. 

A semlegesség erdekében 1877. január 15-én titkos megállapodás született Budapesten a cár küldötte és 
Andrássy között. Ennek értelmében a monarchia egy esetleges orosz—török háború esetén semlegességet 
vállalt, Oroszország pedig azt, hogy nem terjeszti ki hadműveleteit a Balkán nyugati részére. Andrássy 
külügyminiszter és Tisza Kálmán miniszterelnök politikai ellenfeleinek és a közvélemény nagy részének 
szimpátiája — tudva az orosz cár háborús készúlődéséről — a törökök felé fordult. Ez érthető. A közvé-
leményben eleven erővel élt még az 1848/49-es magyar szabadságharc leverésében Oroszország szerepe és 
az is, hogy a levert magyar szabadságmozgalmak vezetőinek, résztvevőinek Törökország rendszeresen 
nyújtott menedékjogot. A kor jeles történésze, Thaly Kálmán munkássága nyomán a Rákóczi-emigráció és 




