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ADATOK MEZÖÖRS TÖRTÉNETÉHEZ

Minden falunak megvannak a maga szellemi kincsei, amelyeket az isme
retlenség homályából kiemelni és az utókorra átmenteni szép feladat. Mezőörsí

plébános koromban hosszú esztendőkön keresztül összegyűjtött anyagomból azo
kat az eseményeket szeretném most ismertetni, amelyek nemcsak helytörténeti,
hanem egyetemes egyházi és nemzeti szempontból is érdeklődésre tarthatnak
számot.

A Győr-Székesfehérvár-balatoni országút Mezőörsön keresztül vezet. Ez a
Pannonhalmától keletre hat km távolságnyira fekvő község nagy történelmi múlt
tal rendelkezik. Pannonhalmához való közelsége miatt múltja az Arpád-hází ki
rályok korától kezdve elég alaposan kikutatható. Győrtől 25 km távolságban fek
szik. A Bakonyér - amelyet eredetileg "Füzeg"-nek neveztek (1) - még az
1700-as évek közepéri is járhatatlan mocsárrá változtátta a község déli felén fek
vő részeket. Igy az alapjaiban már a rómaiak által megépített mai úton csak a
mezőörsí hídon keresztül [ehetett továbbmenni. Egyesek szerint a község neve
is onnan ered, hogya Győrt körülvevő védelmi gyűrű egyik előretolt állomása,
örse volt. (2)

Más vélemények szerínt viszont a személynevekből alakultak ki a helynevek.
(3) Amikor még nem voltak állandó jeillegű települések, az éppen valahol tábo
rozó nemzetség mozgó települése viselte a nemzetségfő nevét. Amikor azután a
X-Xl. században királyi parancsra a mozgő települések helyhez kötődtek, ak
kor ezt az állandó telepet is a nemzetség fejéről nevezték el.

Kézai Simon mester, IV. László (1272-1290) "hű papja" Magyarok krónikája
című művében tesz említést VRS (ÖRS) faluról, az ott lévő erődítményről.

III. Henrik német császár a Szent István király halálát követő időkben több
ször beavatkozott hazánk ügyeibe. 1051-ben a Zala folyó és a Balaton mentén
igyekezett elérni Székesfehérvárt, míg Gebehard regensburgi püspök az élelmi
szerszállító hajókkal Győrnél állt meg. Egy egészen modern bekerítő hadműve

let tervét próbálta a császár megvalósítani. de ezt a magyarak mesteri módon
akadályozták meg. Az előrenyomuló császári sereggel komoly harcba nem bo
csátkoztak, de előttük mindent felégettek, az állatokat elhajtották, az élelmiszert
elrejtették. Közben Somogy felől egy nagyobb magyar egység a németek hátába
került, megszállta a Zala és Rába folyók völgyét, megerősítette a kapuvári és
mosoní gyepűket, Bodajkra érve értesült a császár éhező seregétől, a bekerítés
ről. Közben Gebehard püspök hajóit Miklós győri püspök (1049-1064) katonái
körülzárták. Gebehardnak a császárhoz küldött futárját elfogták, tőle a levelet
elvették. Miklós püspök a császár nevében olyan értelmű utasítást írt Gebehard
nak, hogy hajóival azonnal térjen vissza Regensburgba.

Ilyen körűlmények között III.' Henrik szívesen egyezkedett 1. András kirá
ly unkkal (1047-1060). Abban állapodtak meg, hogya császári sereg a magyar
királyné birtokán, Bársonyoson kap élelmet és bort. A németek kőzül SIOkan le
részegedtek, a józanok között pedig pánik tört ki, amikor észrevették, hogy az
VRS (ÖRS) faluhoz vezető utat vár zárja le, a várnagy pedig a kapuban állva,
fegyvereseivel támadásra készül. A németek mindenüket eldobálva, a mocsara
kon keresztül próbáltak menekülni lóháton és kocsival. A katonák és parasztok
elfogták őket, a kocsikat elszedték. az urakat a leocsíkon legyilkolták, holttes
tüket a vízbe hányták, "Ezért - írja Kézai - azon gázlóban mai napig lehet
találni lószerszámot, kardot és több efféléket, ha a víz kis:zárad. A hegyet pe
dig az ilyen módon hátrahagyott bársonypárnákról nevezték el a lakosok Bár
sonyosnak." A megmenekültek nagy része az abdai átkelő helynél vesztette éle
tét.
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Pannonhalma Szent István rendelkezése következtében közvétlenül - nulla
mediante - a Szentszék joghatósága alatt állt. E tekintetben Róma hatásköre
állandóan bővült; A bencés II. Paszkál H02-ben Pannonhalmát különleges vé
delmébe - sub tuitione Romanae Ecclesiae - vette. Abban a korban, amikor
a pápaság erkölcsi tekintélye virágzott, másrészt a közhatalom sokszor gyönge
volt, a Szeritszék védel.me jelentette a legfőbb biztosítékot a monostorok anyagi
és erkölcsi javai számára. Ez volt a jogrend legfőbb őre, Oros pannonhalmi apát
(1207-1243) hatszor járta meg Rómát és mindig volt rá gondja, hogy Pannon
halma privilégiumait a pápákkal megerősíttesse. III. Honorius pápa Tivoliban
1225. május 26-án az előtte személyesen megjelenő Oros apátnak átadta azt a
kiváltságlevelet, amelyben említést tesz a Némán lévő, Mindenszentek tiszteleté
re szentelt templomról. (Terram quoque ... de Nettui cum ecclesia omnium sanc
torum . . .). (5) Ez a templom a mezőörsi plébániához tartozó mindszentí Minden
szentek tiszteletére épített templom elődje, és akkoriban a mai falutól kb. egy
km távolságban lévő "Szentegyház" dűlőben állt a faluval együtt.

A szerzetesek akkoriban pasztorációval nem foglalkozhattak, Nemcsak job
bágy-falvaikban, de még saját szerzetesi templomukban is a hívek lelki gondo
zását világi papok végezték. A monostori birtokokon emelt kápolnákban az is
tentiszteletet vagy a plébános mellett alkalmazott káplán, vagy külön pap látta
el. Az ilyen papot nevezték "magister", vagy "Rector capellae"-nek (kápolna
mester, kápolna-igazgató). Az ilyeneknek a misézésen és a breviáríumozáson kí
vül egyéb kötelezettségük nem volt. A szerzetesekriek a pasztorációból való ki
szorítását az is okozta, hogy abban a korban nagyon gyakoriak voltak az úgy
nevezett feltétlen, tehát nem egy meghatározott egyházmegye szelgálatára szóló
felszentelések. Így nagy volt azon papok száma, akik felszentelésük után papi
beosztást és javadalrnat nem kaptak. Faluról falura járva kerestek állást, kol
dultak, az istentiszteletek alatt a templomban hangoskodásukkal botrányt okoz
tak, az egyháziak ellen lázítottak. Öket nevezik a korabeli iratok "cl.erici iccu
latores't-nek, (6)

Azon zilált társadalmi viszonyok miatt, amelyek II. Endre uralma alatt fej
1ődtek ki és amelyeket fia, IV. Béla király nagy eréllyel megszüntetni akart,
valószínűleg Oros apát kérésére küldte ki IV. Béla pristaldus-át (poroszlóját),
A1beus mester nyitrai főesperest, hogy írja össze a Pannonia szent hegyén lévő

Szent Márton monostor összes falvait, földjeit, a hozzájuk tartozó emberek szol
gálatí viszonyával együtt. Ez az úgynevezett Albeus-jegyzék valószínűleg 1240- kö
rül készült. (7) Hiteles, megpecsételt eredetije elveszett, de eredeti fogalmazványa
megvan a pannonhalmi levéltárban. Amikor az olupi (mai rétalapi, egykor Mező

örs filiája) jobbágyok kötelezettségeiről beszél, ezzel kapcsolatban mint szomszé
dos faluról emlékezik meg a "Villa Magadia de genere VRS"-ről, azaz az Örs
nembeli Magadia falujáról. Úgy gondolom, hogyaMagadia a "mag" szóból kép
zett rokonsági fokot jelenthet. (8)

Az Albeus-iegyzék elkészíttetését - általában az írásbeliaéget - az általá
nos személyi és vagyonbiztonság hiányán kívül a gazdasági és társadalmi vál
tozások is indokolttá tették. A falvak népe eddig nomád földközösségben művel

te a földet. A népesség csekély száma miatt évenként a határnak csak egy-egy
részére került sor. Mindez addig nem okozott bajt, amíg a falu lakói egy földes
úr népe, egy nemzetség tagjai voltak. A XI-XII. század folyamán azonban már
gyakran előfordult, hogy a falunak csak egy része maradt a király, vagy a nem
zetség földesúri hatósága alatt, más részek viszont egyéni tulajdonba kerültek.
Kezdetben még így is közösen művelték a földeket. Bonyolította azonban a dol
got az is, hogy a dolgozó nép nagyjából három rétegből tevődött össze: szolgák,
szabadosok, telepesek. Öriásí volt a különbség a jogtalan rabszolga és az urával
szabadon egyezkedő telepes között, Divatba jött a munkaerő-csábítás is, mert
a mezőgazdaságban az állattenyésztéstől a főszerepet a földművelés vette át.
Szükség volt tehát a dolgoknak írásban való rögzítésére "propter frequentem ca
lumniam aliquorum, qui labo1'ant dara objuscare, recta subvertere". (Egyesek
gyakori fondorlata miatt, akik összekeverik a dolgokat, kiforgatják az igazságot.)
Ezek a Albeus-jegyzék bevezető sorai.

A Ponnonhalmát ostromló tatárok felégették a környező falvakat. IV. Béla
király 1257-ben megbízta az "Eyrus" (Örs) helységben birtokos György fia Jur
kót, hogya győri káptalan egy prépostjával együtt határjárást végezzen és Myka
mcstert rokonságával együtt iktassa be .Yuren" (Irén) földjének birtokába, ame
lyet nevezettek a tatárjárás pusztításai után szegénységük miatt nem laknak. (9)
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Ebben az esetben tehát az örsi György fia Jurkó volt a király poroszlója, De
a Gug-on lakó Gugh nembeli comes-ok, a Némán 'lakó Némayak, a Mindszen
ten lakó Bólgen-nembelt Mindszenthyek is igen gyakran szerepeinek az okleve
lekben mint királyi poroszlók és "homo regius"-ok, azaz királyi emberek. A ta
tárjárás előtt jó körűlmények között lehettek a Gugh-ok, mert egyikük 1231-ben
feltűnő bőkezűséggel látta el az általa Dém-ben alapított kápolnát és annak pap
ját. Az adományok közül a fontosabbakat sorolom fel: egyekényi (110-150 hold)
föld, 8 ökör, két szolga, öt tehén, 39 birka, 7 kecske, Écsett egy szőlő. (10) A
XX. századi embemek míndjárt szemet szúr, hogya felsorolásban az ember
csak a harmadik helyen szerepel. Ennek oka az lehet, hogy az "unum aratrum",
tehát az ekényi föld nagysága attól függött, hogy az adott körűlmények között
8 ökörrel mekkora terület volt megművelhető.

Három fogalmat szeretnék tisztázni: comes, pristaldus, homo regius.

Comes a latin committere = kísérni, követni szóból származik. A római bi
rodalomban a császár tanácsadóját jelentette. Nálunk a király környezetéből egy
megye élére állított ispán, vagy a király környezetéhez, tanácsához tartozó úr
címe. A XIV. századtól kezdve örökletessé váló méltóság. A XVII. században
már a grófi cím a megfelelője. Hogy a Gugh comes-ok is a király kedveltjei
voltak, mutatja az, hogy falujuk számára vásártartási jogot szereztek, ami akkor
nagyon komoly bevételi lehetőséget jelentett. Adás-vétel csak a vásárokon lehe
tett a bíró, a vámszedő és a tanúk előtt. Aki nem a vásáron vett állatot, az a
jószággal együtt annak árát is elvesztette. Vilmos pannonhalmi apát 1334-ben
az Ölbő közelében lévő Apáti birtük egy részét engedte át fl gugíaknak csak
azért, hogy vásárukat ne a pannonhalmival egy napon tartsák. (ll) Gug elnép
telenedese után a vásártartás joga Mezőörsre szállt át. A község neve előtt lé
vő jelző: oppidum, mezőváros, nem a község nagyságát, hanem vásártartási jo
gát jelöli.

A pristaldus-ok, poroszlók, a közhatalom szervei voltak, akik bírtokadoma
nyozások..nál már a XI. század óta a királyt képviselő'tanúként szerepeltek a
helyszínen. A bírósági eljárások során idézéseket eszközöltek, a nyomozást vé
gezték. Az élet tapasztalatai azonban hamarosan megtanították az embereket,
hogya csupán élőszóval és nem is mindíg az igazságnak megfelelően tanúskodó
prístaldus-ok vallomásánál sokkal többet érnek az időtálló oklevelek. A XIII. szá
zad elejétől kezdve mind többen fordultak a káptalanokhoz és az egyéb [elen
tősebb egyházi helyekhez, hogy birtokadományokról és egyéb jelentősebb magán
jogi cselekményekről oklevelet kapjanak. II. Endre az 1231. évi 21. tc.-ben elren
delte, hogy a poroszlók idézése és bizonysága már csak a káptalan, vagy a szom
szédos konvent bizonyságával együtt érvényes. A magyar egyházi szervezetben
így alakultak ki a "hiteles helyek" (loca credibilia). Ezek a poroszlók hatáskö-
rét vették át és fejlesztették tovább. '

És mit jelent a homo regius? Amikor a király valakinek birtokot adomá
nyozott, akkor mandatum-ot intézett valamelyik környékbeli káptalanhoz vagy
konventhoz és utasította, hogy egyik tanúskodásra alkalmas és megbízható (pro
testimonio idoneum et fide dignum) "hites" tagját egy megnevezett nemes em
berrel, a homo regius-szal küldje ki a helyszínre. Ott az utóbbi tette közzé az
adományozás tényét, megjárták a határt és kijelölték az adománybirtok határait.
Azután még - a XIII. században 2 hétig, a XIV. században 3 napig - ott ma
radtak a helyszínen, hogy ha esetleg tiltakozás hangzana el az adományozással
kapcsolatban, akkor ezt Irásba foglalhassák. Ha nem történt tiltakozás, akkor
visszatértek a hites helyre, s közös jelentésük alapján a jegyző elkészítette a ki
rályhoz küldendő relatio-t, és ezzel az ügy befejeződött. (12)

A királyi emberek sem álltak mindig méltóságuk magaslatán. 1352-ben a
győri káptalan azt jelenti .Lajos királynak, hogy az általa megbízott Balázs ka
nonok és Mindszenti Pál fia, Mihály királyi ember igaznak találták azokat a vá
dakat, amelyek szerint a királyi asztalnokok mestere, Némai Nagy Pál királyi
ember a pannonhalmi határban a határjelzőket (metas multas) a saját javára
elmozdította. (18)

Az igazságszolgáltatás menete és eszközei ebben a' korban még fejletlenek
voltak. A napjainkban szokásos nyomozás, bizonyítási eljárás még nagyon primi
tív fokon állott. Nehezebb, bonyolultabb ügyekben a bíró könnyen megakadt,

. miért is az ilyen ügyek elbírálását egyenesen az Istenre bízta. Ezen az alapon
fejlődtek ki az istenítéletek. Úgy gondolták, hogy az Isten még csodával is meg-
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menti az igazat az igaztalan ellen, mert ez neki, mint legfőbb igazságnak és bí
rónak kötelessége. Bármennyire is ellenszenvesen hangzik ez a gondolkodás a mai
embernek, mégis tudománytalan dolog olyan pökhendi módon ítélkezni az isten
ítéletek fölött, Hiszen ezek használata nem magánügy volt, hanem azokat a bíró
ságok rendelték el. Igy annak használatára kényszerítve voltak az érdekelt felek,
hacsak a per alatt álló ügyeket nem akarták elveszíteni. Az istenítélet szokását
a kereszténység a pogányság korából örökölte, azt azonnal megszüntetni nem
volt hatalma. Ha tehát az ország területén a püspök vagy az íspánok előtt le
folytatott peres ügyeknél nem tudtak döntést hozni, akkor a feleket a poroszló
kíséretében a váradi ordalia (istenítélet) bizottság elé kísértették. A Váradon tar
tott istenítéletekről II. Endre idejéből egész jegyzék maradt ránk: a váradi re
gestrum. amely 364 perbeli esetet említ. Ezek legnagyobb része tüzes-vas próba
volt: a vádlott egy darab izzó vasat mezítelen kézzel 9-12 lépésnyire vitt. (14)

A vádlott a próba helyén előzőleg 3 napig böjtölt. A próba előtt a pap szerit
misét mondott, amelyen a vádlott megáldozott. Ha a szentmíse után ís ártat
lannak vallotta magát, akkor a pap megezentelte a vasat és a tüzet, és a vád
lottnak a fenti távolságra kellett vinnie a tüzes vasat. Kezét ezután kendővel

bekötözték és lepecsételték. Három nap múlva bontották fel a kanonokok előtt:

ha a kézen égési seb volt, akkor a pert elveszítette. Ugyancsak vesztesnek nyil
vánították, ha a pecsétet feltörte. Ha a vádlott öreg vagy beteg ember volt, más
is vihette helyette a tüzes vasat.

A váradi regestrumban a mai mezőörs plébánia területéről is található fel
jegyzés: Mixa, némai lakos az ugyancsak némai lakos Budent lopással vádolta
Míklős győri ispán előtt. Budennek tüzes-vas próbát kellett volna kiállania Vá
radon. Útközben azonban megszökött, és így a próba elmaradt. (15)

A legtöbb Győr környéki faluban .még ma is él az a hagyomány, hogy a
határ valamelyik részén vörös-barátok laktak. Tőlem is számtalanszor megkér
dezték: igaz-e, hogya mezőörsi Börce-dombon a vörös-barátoknak monostoruk
volt?

Régi szabály, hogya hagyományokat minden esetben komolyan kell venni,
alapos nyomozás után valami míndig igazolódik belőlük. Idevonatkozólag két ok
levelet találtam. Az egyik szerint IV. Béla király 1256-ban meg akarta jutalmaz
ni Sigrif comes érdemeit, ezért neki többek között Orsön egy darab földet és
a Szent Lázár lovagoktól megvettszőlőt adományozott. (16)

A másik adat szerint 1362. augusztus 27-én Lajos király Visegrádon kelt írá
sával megparancsolja a pannonhalmi konventnek, hogy a Némai János Lőrinc,

Sebestyén és Balázs fiai által bírt Moson-Kispervat Veszprém megyeí falu ha
tárjárását végezzék el. Pannonhalma Domonkos nyalkai plébánost küldte ki meg
bízottként. királyi emberként pedig Alapi Endre Péter nevű fia szerepelt. Eb
ben a határjárásban is említés történik az örsi barátok földjéről, amely birtok
az adatok egybevetése alapján kb. a mai Börce-domb körül lehetett. (17) Kolos
torról nem történik említés. A rendnek Győrött volt rendháza, kórháza, fürdői,

gyógyszertára. IV. Béla igen nagyra értékelte szolgálataít,
A mezőörsi plébánia alapításának idejére vonatkozólag is Komoly forrásokat

találhatunk a pannonhalmi levéltárban. (18)
1356-ban Jakabfalvi János veszprémi püspök és Mihály örsi plébános között

éles ellentét támadt. A püspök azt állította, hogy Örs az ő egyházmegyéjéhez
tartozik, az örsi Szent Márton egyház föld- és birtokjövedelmének tizede őt il
leti, az örsi plébánia az ő joghatósága alá tartozik. Ezzel szemben Mihály örsí
plébános azt mondta: a veszprémi püspök neki nem parancsol, őt nem látogat
hatja, nem büntetheti. Az örsí plébánia ősidőktől fogva közvetlenül az eszter
gomi érsek joghatósága alatt áll,· és minden tized az örsi Szent Márton egyhá
zat illeti.

Az ügy végső fórumként a Szentszék elé került. Az akkoriban Avignonban
lévő pápai hivatalok sem tudták azonban a vitát eldönteni. Ezért VI. Ince pápa
1356. május 28-án megbízta a pannonhalmi és pilisi apátot, valamint a szepes
szentmártoni prépostot, hogy az ügyet vizsgálják ki és két hónap alatt tegyenek
jelentést.

A vizsgálat eredményéről írásbeli adat nincsen. Úgy látszik azonban, Mihály
plébános bizonyítani tudta, hogy az örsi plébánia királyi alapítású és nem ma
gán kegyuraság alatt álló egyház. Ezeknek pedig az volt a kiváltsázuk, hogy
teljes tizedet kaptak, és nem az egyházmegye püspökének, hanem közvetlenül
az esztergomi érseknek voltak alárendelve.
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A mezőörsi plébániát tehát a király vagy a királyné alapította, valószínű

leg a tatárjárást követő évtizedekben. Az örsi templom títulusa akkoriban Szent
Márton volt.

Végezetül ki szeretném emelni az ismeretlenség homályából Bálint örs! plé
bánost, aki a Dózsa-féle parasztháború idején volt a község lelkipásztora.

Máté pannonhalmi apát és konventjének panasza szerint a gesztesi várnagy
két porkolábja uruk megbízásából Bársonyoson megtámadta Erchy Ambrus de
ákot és Péter udvari embert, akiket a Rend igazságszolgáltatás végett küldött
oda (pro ordinando et componendo certos litigiones iobagionum). A rendi meg
bízottakat a faluból kikergették, majd a holtra vert Ambrustól 32 forintot vet
tek el. A támadók között volt Bálint örsí pap is. A király a Veszprém megyei
alispánt és a szolgabírákat bízta meg a vizsgálattal szeptember 4-én kelt leve
lével. A vizsgálat a panaszt mindenben igaznak találta. (19)

Mi lehetett ez az ügy, amely az indulatokat így felkavarta és ilyen tragé
diával végződött? Talán nem tévedek, ha az akkori általános viszonyok és a hely-
beli körűlmények ismeretében ezt a következőkben látom: .

Az 1514. október IB-án Rákoson összejött országgyűlésen 33 napi tanácskozás
után születtek meg a kíméletlen bosszúvágy és osztályönzés törvényei. Többek
között például az, hogy minden vármegyében 12 tagú nemesi bizottságet kell
alakítani, és az állapítja meg az alispán és a szolgabírák közreműködésével az
egyes földesurak vagy családok kárát. Ezt azután a karhatalom hajtja be a job
bágyon vagy annak utódán. Azután: mível a jobbájtyok sok helyütt abbahagyták
a munkát és vadászattal, halászattal próbálták biztosítani a míndennapí megél
hetést, ezért ezután szígorúan tilos számukra a halászat és vadászat. És ha va
lamelyik földesúr eltűrné, hogy jobbágyai akárcsak a kártékony vadakra is va
dásszanak, akkor a vármegye őt köteles a megállapított súlyos bírsággal büntetni.

Akkoriban - itt a Bakony közelében - a nemes és dúvad, valóságos csor
dákban, óriásli károkat okozott a földművelésben, III baromfiállományban, sőt

emberi életben is. A népnek pedig tétlenül kellett néznie, hogyan lepi el a vad
földjeit, teszi tönkre verejtékes munkájának gyümölcsét, ugyanakkor elviselhetet
len terhek nehezedtek a vállára. Egykori iratok telve vannak a hatalmaskodás,
kegyetlenkedés megdöbbentő eseteivel, amelyekkel elsősorban nem is a földesúr,
hanem inkább tisztjei tették túl magukat a jog, erkölcs, sőt a józan ész korlá
tain is. (20)

A falusi plébánosok anyagi helyzete olyan nehézzé vált, hogy egy 1504-ben tar
tott országgyűlés 12. törvénycikke utasítja a püspököket: az újonnan kinevezett
plébánosokat négy évig ne adóztassák, külőnben azok kénytelenek elkótyavetyél
ni a templomi értékeket. (21) A papság is érezte, amit Dózsa híres ceglédi be
szédében mondott: Mi sem utálatosabb Isten előtt, mintha a semmirevaló ember
hatalmaskodik embertársa felett.

Ebben a tragikusan végződött bársonyosi esetben alighanem egy robbanásig
feszült egyházi elégedetlenség találkozott a jobbágyság forradalmi törekvéseivel,
s e kettő támogatta és egészítette ki egymást.
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