
s egy világzsongás muzsikája
puhán szelíden ringatott.
Égen-földön csodák talánya
játszotta 1)arázslatait,
s már bontogattam titkait
a tárulkozó természetnek.
Mire iskolapadban ültem
lassanként már megérlelődtem

megismerésre, tanulásra,
kezdetekre és jolytatásra.
Új szezámok nyíltak-csukódtak
és alázatra tanítottak,
önzetlenségre, etnberségre,
hogy embervoltunkon túlnöve
törjünk följebb, mindig előre,

isteni küldetésre ...
És megy, szökell, szalad az emlék
és mintha újra kislány lennék,
nem tudl.,'a: harctér a világ,

VARGA IMRE

- a Jó s a Gonosz ütközése,
s a többi sz.ínjáték csupán;
hogy dúlnak titkos maffiák,
hogy mindig ölt és öl az Ember
s vérezve [ájva megy tovább •.•
Mégis jó volt visszaszületni,
visszaörülni, visszafájni,
minden perccel gazdagabb lenni,
mindig újabb csodára várni.
Akkor napom még fölfelé ment
nyíltak bimbózó hajnalok,
most árnyékok nyúlnak sötéten,
mélyülnek az alkonyatok -,
az óra fut! hora fuit
s mindig rabol, visz valamit,
de azt a_ tüzet ki nem oltja,
csillagszikráit messze szórja
a lángoló· Emlékezés.

11=11 CQ)INIIISIMI IE:R ET

OPPIDUM ÖRS A TÖRÖK UTÁN
ADATOK MEZŐÖRS TÖRTÉNETÉHEZ

Másfél századon keresztül két, egymással homlokegyenest ellentétes világ ütkö
zött össze a hódoltsági területeken. Munka nélkül élni éaboldogulni : ez volt a török
életideál. A török földesúr a meghódítottak verejtékéből élt anélkül, hogy életük,
sorsuk, munkájuk iránt a legcsekélyebb .érdeklődést tanúsította volna. Az egész
nemzet minden tagjában érezte az üldöztetést. Nemzedékek nőttek fel és haltak
meg állandó félelemben, sírásban, keserű panaszokban. (1)

A győri Megyei Levéltár törvényszéki irataiban nagyon sok becsületsértésí, örö
kösödési, határszabályozási perrel találkozhatunk a mezőörsí plébánia területéről is.
Ennek nemcsak az az oka, hogy az emberek eldurvultak, az állandó félelem és
bizonytalanság felszabadította az agresszív ösztönöket, hanem az is, hogy mente
siteni akarták magukat a "törökösségnek" nevezett hódoltsági bűncselekményektől.

Az. 1659. évi XIII. tc. írta elő, hogyahódoltsági területekről is mindennemű pert
és panaszt az illetékes magyar megyeí hatóságoknál terjesszenek be. Aki a török
höz fordul igazságtételért, az a "törökösség" bűncselekménvét követi el és ezért
halálbüntetés jár. (2)

A török megszállás azzal is hozzájárult egyes területek pusztulásához, hogy a
katonai szempontok miatt mesterségesen mocsarasítottak, és a Iakosságot elköltö
zésre kényszerítették. Esetleg ez is oka lehetett - a műveletlenül hagyott föld
elvadulása mellett -, hogy a mai Gug- és Némapuszták helyén állt falvakat, va
lamint az 1619-ben felégetett Mindszentet (a mai Szeritegyház dűlőről) Mindszent
puszta jelenlegi helyére telepítették.

Mindszent 1627-ben kezdett benépesűlní. (3) 1642-ben már Simoni Istvántól
vittek el a törökök "három paripa lovakat". 1651-ben pedig Nérnay- Pál örökösei
nek jobbágyai : Szombat Lukács 40 éves bíró, Kollár Mihály 40 éves és K. Balázs
50 éves férfiak tanúskodnak, hogy miként nyúzza őket a "Budai Momhet Cottondi
Ispaia". (4)
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Mezőörs is az 1630-40-es évek körül népesült be újra. Az ország lakosságának
kb. 617-e akkoriban protestáns volt: igy a vissza-, vagy betelepültek közott is csak
egy-két katolikus család akadt. Az 164;;. évi Iinzi béke vallásüggyel kapcsolatos
rendelkezéseillek értelmében kiadott 1647. évi 9. tc. mondta ki a győri protestánsok
templomépítési jogát és a véghelyek katonáinak szabad vallásgyakorlatát. Való
színűnek tartom, hogy ezen az alapon építhették fel 164S-ban az ősrégi, lerombolt
katolikus templom helyén az első mezőörsi református templomot.

E kis helytörténeti tanulmány keretében nem lenne célszerű részletesen ki
térni a török hatalom általános Valláspolitikájára. Az események helyes kiértékelé
séhez azonban tekintetbe kell vennünk a következő szempontokat: 1.) A katoliciz
mus mindig veszélyesebbnek tűnt a török előtt, mint a protestantizmus. A pápa
volt a törökellenes koalíciók szervezöie. A hódoltsági területekre kinevezett püs
pökök rendszerint a királyi Magyarországon élő mágnás családok fiai, magas köz
életi tisztséget betöltő férfiak voltak, akik székhelyükre a lábukat se tehették be.
A katolicizmus erősödése a török szemében a királyi Magyarország politikai érvé
nyesülését is jelentette volna. 2.) A protestánsokban viszont a török a Habsburgok
ellenfelét látta. A királyi Magyarországon a Habsburg-ellenes mozgalmak az alkot
mány védelmében indultak, de mindig vallásháborúvá fajultak. A vallási gyűlöl

ködés szellemi pestisként árasztotta el egész Európát: akkoriban valamely vallás
hoz való tartozás egyúttal politikai állásfoglalást is jelentett. 3.) A szabadságjogo
kat hangsúlyozó és az egyéni lelkiismeret jogát előtérbe állító prostentantizmus a
középkori államegyházhoz hasonlóan maga is vallásilag zárt, egyhitű terü1eteket
akart alkotni. Ahol többségben voltak, ők is elnyomták nemcsak a katolikusokat,
hanem a másik protestáns egyházat is. (5)

A török hatalom gyengülésével és visszaszorításával párhuzamosan erősödött az
ellenreformácíót támogató' Habsburgok elnyomása a protestáns egyházak ellen.
A falvak népe a lelkészi járandóság fizetésének megtagadásával tiltakozott az erő

szakos rekatolízálás ellen. Az 1647. évi XII. tc.vnek már egységesen kellett szabá
lyoznia a vegyes vallású falvakban a lelkészi járandóságok beszedését és elosztá
sát. (6) A vasvári békével új korszak kezdődött az egész vármegye történetében.
1664 év után a fokozódó elnyomás 'hatására a protestáns elem teljesen kiszorult a
vármegyelflsztíkarból. 1671-ben még 17 helységben volt protestáns lelkész és temp
lom: köztük volt Mezőörs és Mindszent.

"Protestáns lelkészek gályarabsága. A Wesselényi-féle összeesküvés egyházpoli
tikai következményei" című és a Vigilia 1973. évi áprilisi számában megjelent ta
nulmányomban megpróbáltam kifejteni, hogy a bécsi kormányzat a magyarok "re
bellióját" ürügyként használta fel, hogy a rendiség helyébe a korlátlan fejedelmi
abszolutizmust juttassa érvényre és egyúttal halálos csapást mérjen a politikailag
veszélyesnek tartott protestáns egyházakra. A gályákra hurcoltak közott volt a
pázmándi születésű Újvári János mezóörsi református lelkész is, valamint Kocsi
Csergő Bálint pápai iskolamester, aki később működött lelkészként Mezőörsön,

A mezőörsi Re:f.Qrmátus Egyház büszke lehet e' két hőslelkű papra, akik megér
demlik, hogy emléküket gondozzák.

1678-ban a bujdosók élére Thököly Imre állt, aki az ország északi területeinek
birtokába jutott és maradt is 1684-ig. Thököly uralma idején a katolikusok sokat
szenvedtek, 22 papot öltek meg. (7)

16S3-ban az új török nagyvezér, Kara Musztafa, óriási sereggel vonult a székes
fehérvári-győri.úton Mezőörsön keresztül Győr felé. Apafi Mihály az erdélyi had
dal és a visszahagyott török csapatokkal együtt Győrt vette ostrom alá, a nagy
vezér pedig Rábapatonánál és Mórichidánál a Rábán átkelve vonult tovább Bécs
ostromára. A szeptember 12-i vereség után eszeveszett sietséggel menekültek a
törökök Bécs alól. A Rábapatonánál meghagyott hídnál próbálták tisztjeik a vissza
özönlőket megállítani, a Győr alatti falvakban pedig az alakulatokat újjászervezni.
Hogy ez a két átvonulás mit jelenthetett a lakosságnak, azt elképzelhetjük abból,
hogy a környéken több falu teljesen és véglegesen megsemmisült. (8)

A Bécs felmentését követő párkányi diadallal megkezdődött a felszabadító há
ború és a vármegye egészen akarlovici békekötésig (1699) szüntelenül ki volt téve
az idegen katonaság pusztításának. 1686-ban a Győr alatti pusztai és sokorói járás
ban csak 17 lakott hely (nem falu) volt, azok is szánandó állapotban. (9) Buda
várának visszavételében részt vett gróf Eszterházy János győri helyettes főkapitány,

Mezóörs egy részének földesura is. A győri vicegenerálist az egykori magyar szólás
"győri király-képnek" nevezte. Bécsnek sohasem volt elég pénze a magyar vég-
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várak katonaságának fizetésére. Ezért vált szinte szabállyá, hogy a győri főkapitány

helyettest azon nagybirtokos nemesek közül választották ki, akiknek birtokai a
győri vár közelében feküdtek. Igy amikor a kincstár üres volt, azok a magukéból
segíthettek az éhező helyőrségen. A kormány az így felgyülemlett adósságot leg-
többször birtokadományozással egyenlítette ld. (10) .

Azt 'gondolná az ember, hogy a törökök kiűzése után eljött az ideje, hogy a
sok könnyel és vérrel áztatott földön új és boldogabb élet kezdődjék. Ehelyett
azonban még a török időknél is kilátástalanabb, elviselhetetlen adóterhekkel, ka
tonai beszállásolásokkal, teljes személyí és vagyoni bizonytalansággal terhes eszten
dők következtek.

Az országot elözönlő zsoldos seregek rablásait és zaklatásait a bécsi kormány
megfékezni nem tudta és nem is akarta. Különösen a téli szállásra a még meg
maradt jobbágy viskókba beosztott katonák vittek végbe hajmeresztő embertelen
ségeket. Eszterházy nádor jellemzése a helyzetről : "Magyarország száz esztendő alatt
nem fizetett annyit a töröknek, mint amekkora kárt okozott két (!) esztendő alatt
a német katonaság." (ll) Elamnitzer császári hadbíró : "Magyarország tele van a
német katonaság szörnyű zsarolásával, telhetetlen exaktióval, teljes önkénybe menő
arcátlansággal . " embertelen összeütközésekkel . .. a legkisebb csapat vezetője is
állását aranybanyának tartja... ver, botoz, mintha a magyárok háborúban el
fogott rabszolgák volnának." (12) Csak egy kiragadott eset a sok közül : Nagy
barátról jövet Szabó Erzsébet (valószínűleg lányanya) két lovas némettel találko
zott. Ezek karonülő gyermekét kútba dobták, őt pedig megerőszakolták. (13)

Az embertelen önkényeskedés a földesurakra is átragadt. A vármegyei köz
gyűlés 1700. június 22-én kelt 41. sz. határozata szerint megrovásban részesítik a
Mezőörsön birtokos gróf Thököly Katalint " ... propter nírníam robottationem,
aliosque insolitos labores, et Viennenses vecturas ..." (túlzásba vitt robot, bécsi
f'uvarok és más szokatlan szolgáltatások követelése miatt). A szokatlan munkán
valószínűleg a mocsarak lecsapolása értendő. A vármegyei közgyűlés 1716-ban
:126. sz. határozatával arra kötelezte Eszterházy József és Ferenc grótokat, hogy
a Bakonvér járhatatlan ingoványain keresztül töltött utat készítsenek és hidakat
emeljenek. A felmerülő költségek fedezésére vámot szedhetnek. Az akkori szokás-,
joggal ellentétben még jobbágyaiktól is vámot követeltek, amikor azok állataikat
a legelőre hajtották és aterményeket hazaszállították. A jobbágyok azonban kemény
ellenállást tanúsítottak, nem fizettek, ezért a vármegye már 171g-ben 104. sz.
határozatával megszüntette a vámot, az utakat, hidakat a saját kezelésébe vette,
a földesuraknak pedig 150 Ft költségmegtérítést fizetett.

1698-ban Keresztély Agoston szász herceg, győri püspök, az egész egyházme
gyében elrendelte a kanonika vizitáclót. A győri járásban Lacza János székesegy
házi főesperes királyi és püspöki megbízottként kereste fel a falvakat, leírta a
templom, plébánia, iskola állapotát, aprólékosan leltározott, pontosan írásba fog
lalta a lelkipásztornak járó juttatásokat. Mindezt nemcsak a katolikus, hanem a
protestáns falvakban és templomokban is. Ezek sejtették, hogy a vizitációval fegy
ver készül ellenük. Akadt hely, ahol komoly ellenállást tanúsítottak, sőt meg is
tagadták az adatszolgáltatást.

Ez a vizitációs könyv közvetlen tapasztalat és utánjárás alapján írja le a falvak
állapotát, ezért nagy tudományos értéke van, A győri Megyei Múzeum megbízásá
bóllefordítottam; magyarázatokkal kiegészítve a Múzeum "Arrabona" című év
könyvének 1971. évi számában jelent meg (177-221. old.). Mezőörs akkoriban Győr

környékének legnagyobb községe volt 627 lakójával, akik közül 116 volt római kato-
likus, 449 református, 62 evangélikus. .

Református lelkészük a 29 éves, komáromi születésű Szely Sámuel volt, akit
Thököly Katalin grófnő hívott meg birtokára. Thököly Katalinnak első férje
Eszterházy Ferenc gróf volt. Pestisjárványból való megmenekülésük emlékére állít
tatták a soproni Szentháromság szobrot. Férje halála után Thököly Katalin 1698-bán
Löwenburg gróffal kötött házasságot. A jelek szerint ez a második házasság na
gyon elmérgesítette a viszonyt az özvegy és az Eszterházy család között és hozzá
[árult ahhoz, hogy az Eszterházyak kegyúri jogaikkal élve, elűzzék a sógornő által
hívott református lelkészt. Jobbágyaikat azután a cuius regio eius et religio (akié
a birtok, azé a vallás megállapításának joga is) elve alapján a katolikus hit fel
vételére kényszerítették.

Bereczky Márton mezőörsí református lelkészként működött 1794-1822-ig. 1800
ban írta őssze a "Mező Örsí Reformata Sz (ent) Gyülekezetnek leg régibb dolgait,
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mellyekről elméjének különös emlékeztető tehettséggel bíro Nemes Kaszás János
82 esztendős öreg tanúbizonyságot tett, mint ó régiektól látott vagy hallott dol
gokról." (14)

Az első kérdés így szólt: "Mikor és mitsoda fundámentomon vehették el tőlünk

a templomot?"
"A Templom el vétetése fundámentomának ezt a történetet gondolja lenni.

Hogy Fejérvárról. némely butsujárók nagy sereggel igyekeztek István király nap
ján Sz. (ent) Mártonba, ezek hogy menetbéli pompájukat nevelhessék és ingerlő

s bosszantó tselekedetekkel a népet fellármázzák, s annak jövendőbéli lelki kárának
fundámentemát megvéthessék, magok előtt két Deákokat elküldették hogy a To
ronyban lévő két harangokat húzzák meg. Ezt a Deákok meg tselekedték, melyeket
mikor hallottak az Orsíek fel mentenek a Toronyba, nevezetessen Nemes Halász
Mihálynak két fiai Mihály és István (ezek laktak azon a hellyen hol most vagyon
az uraság háza) kik is az egyik Deáket le vetették a Toronyból. Azt nem tudja,
ha meg holt-é vagy életben maradott. Úgy láttzik h (ogy) é (ez) volt fundámen
torna a Templom el vétetésének. A Templom volt azon a hellyen, a hol most
vagyon a Catholicusok Temploma. De keresztbe volt az uttzában."

"Eszterházi Josef grof ez cancellarius volt, öt Iovas katonákat küldött Örsre,
kéttségkívül a Papok Insttgálásából, ezek a prédikátortól a Templom kultsát kér
ték, de ki nem adták, sőt inkább póznákkal fenyegették. de ugyantsak nem bán
tották." "Az Elöljárókat Pápára hordták tömlötzre hármanként : most hármat és
ha azokat el borsátották ismét hármat vittek azok hellyekre mind addig tömlötzöz
ték őket erőssen míg is reverzálíst adtak kétség kívül ezekről, h (ogy) Prédikátort,
Mestert nem tartanak, Plébánosnak szolgálnak, Reverzálisnak alá írták magokat
Czira Gergely, Takáts János, Satus Gergély, és Gálos, de ennek kereszt nevét nem
tudja."

Ezen községí reverzálisnak egyidejű másolatát a Kereszteltek Anyakönyve l.
kötetének utolsó oldalára beírta Szabó István plébános. Kutatásaim folyamán ilyen
dokumentummal még nem találkoztam, ezért teljes egészében közlöm,

"My Mezzeö Orsi ezen Nemes Győr Vármegyében lévő Bírák és Esküttek és
mi általunk az egész kösségh adgyuk tuttára mindeneknek az kiknek illik, hogy
ezen aláb meg írt Punctumokra Tisztelendő Szabó István Plébános Urunkkal eö
kegyelmével a mint következik meg edgyeztünk, Primo. Hogy á mostani Könyör
gés tevő és Prdikálló Mesterönket Méltóságos Földes Urunknak parancsolattyából
azonnal el bocsáttyúk mást hellette nem hozunk és Semminemo Ecclesiasticum
Egszercitiumot senkivel nem tetönk á Római Catholicum Egszercitíumon kivól.
Secundo. Hogy sem á keresztelőtt másuva nem visszük, se Egyházikelők másuva
nem mennek, ha nem Plébános Uramhoz eö kegyelméhez. Úgy ha In (Isten) eö
Sz. Felsége á Világból ky szóllítand, nem mássai ha nem eö kegyelmével és Mes
terével temettettyük: ha pedigh ez ellen valaki tselekednék az Ecclesia Építetése
vagy más szükségére hetvenöt pénzeket tartozik fizetni. Tertio. A mi Plébános
urunk fizetését illeti azt Kis Aszszony nap tájban el kezdjük szedni régi szokás
szerint minden per patvar zugolódás nélkül le teszük Esztendőnként úgy. mlnt
Buzául 45 mérőtt s pénzből 45 Ft. Quarto. Kereszteléstől tarzozunk fizetni 12 pén
zeket, Egyház kelőtől is 12 d (énár), Esküttetistül itt valotul 50 pénzt. Hallotti
Predikátlotul huszon ött pénzt. Quinto. A Plebanus házához tartozó Szánt6 föl
deket Úszi búza alá mikor annak ideje leszen háromszor meg szántyuk, meg
arattyuk és be horgyuk. Kender földetís eö kegyelmének annak idejében meg
szántyule es maga magvával be vettyük. Úgy tavaszi. vetés aláill eö kegyelmének
két ekét adunk. Sexto. Fát esztendőt által eö kegyelmének tizenhat szekérrel
adunk. Septimo. A Plébánia Rétnek meg kaszállasára mikor eö kegyelme ben
nönket meg szollitt tíz kaszásokat adunk, föl gyüjtyük és be hordgyuk. Azon
Rétnek árkolásátis "igben visszük. Octave, A Plébánia házatt mikor hogy kí
vántatní elégségesen restaurállyuk. Ha a Plébánia háznál Ganej (ganaj) leszen,
a Plébánía házhoz tartoz6 Szántó földekre ki horgyuk. Egy szóval a mít Prédiká
torunk (nak) prstaltunk Plebanos uramnak is eö kegyelmének prestaljuk úgy
mint kereszteléstől, Egyházkeléstől, Copulatiotul, Hallotti Predikatiotul. 9no. Ple
bános uram eö kegyelme es Cseléde Marhajától semmi fü bért nem kérünk. Mi
vel hogy eö kegyelme is maga fizetésebeli Restantiábul sokat engedett. Decimo.
Mise Borral és Isteni Szelgálatra való borral tartozunk. Dedicatíokor is. Unde
címo. A mí a Mester fizetését illeti. Visitatio szerint Búzául 20 mérőtt s pénzül
20 forintokat fizetőnk. Úszi vetés alá egy földet háromszor meg szántyuk maga
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magvála be vettyük, meg arattyuk és be horgvuk. A Házatt illendő épülettel
tartyuk. Fával is elegendővel. A mi stólája volt előbenni Mesterőnk(ne)k azt ő

nekys prestállyuk. Minden napon penigh egy fazék főtt étellel Iartyuk és fél
kenyeret melléje adunk a mint szoktuk volt intertenealni a mi rendőnkön lévő

Mcsterünket. Melynek nagyob bizenságára es erősségére attuk ezen Levelőnket

falunk Szokott pecséttyével meg erősitvén. Actum in Pago nro, Die 16 Augusti
1703. Mezző Örsi Fő Biró Nagy András, Vice Gerens Gálos János, Törveny Biró
Csornaföldi János et caeteri jurati. Per me Samuelem Domokos Or. d Pagí No
tarium."

Nagyon tévedne, aki azt hinné, hogy a reverzális életbe lépése után minden
annak értelmében intéződött. Ellenkezőleg, az "áttértek" minden eszközt és al
l.almat megragadtak, hogy a katolíkus pap és mester napjait megkeserftsék és
öket a Faluból előbb-utóbb kiutálják. A Mezőörssel szomszédos Pér plébánosa,
Sellycy Mátyás írja a püspöknek, aki egyúttal Pér kegyura is volt: "neque por
cionem panis, vel obulum ab iisdem habens, plus mendicabulo vel eleemosyna
liter vivens ..." (15) Vagyis: egy darab kenyeret, vagy obulust (fél dénárt) sem
kap hiveitől, koldusként, könyörületből tengett életét. A mezőörsi plébánossal
pedig a következőképpen éreztették új, hívei "jóindulatukat". A papi földek mun
kájúnak intézése a közsegí bíró hatáskörébe tartozott. Ez a határt járva látta.
hogy a gabonák egyszerre fognak beérni. Ezért nagy titokban reggelre megszer
vezte a plébános gabonájának aratását. És amikor az éretlen gabonát már ke
resztekbe rakták, akkor jelentette a munka elvégzését a felindulástól majd szét
robbanó plébánosnak.

Fentí reverzálisban említett Szabó István plébános Rómában végezte tanul
mánvatt és felszentelése után Mezőörsön plébánosként kezdte papi működését.

Vezetékneve tulajdonképpen Kontor volt, de nagybátyja, Szabó Gergely kápta
lani t6bir5 (hnlász-számadó) gondoskodott taníttatásáról, ezért jótevője haláláig
annak vezetéknevét viselte. Kontor István pár évi mezőörsi működése után szom
bathelyi, majd soproni plébános lett. 1712. november 2-án pedig Keresztély Agos
ton püspök székesegyházi kanonokká és az öreg, beteges Matusek András püs
pöki helynök kisegítőjéül nevezte ki. Matusek halála után a győri kanonokok
közül gróf Nádasdy László kinevezett csanádi püspök - a Wesselényi-féle ösz
szeesküvésben kivégzett Gróf Nádasdy Ferenc fia - szeretett volna helynök len
ni. (16) A nagyúri szeszélyeiről, durva és kíméletlen modoráról közismert püs
pökkel szemben Keresztély Agoston herceg az egyszerű származású és a lelki
pásztori élet minden nehézségét ismerő Kontort emelte ebbe a felelősségteljes

méltóságba. 1713-ban a knini felszentelt püspöki méltóságot is megszerezte neki.
A sokszor távollévő Keresztély Agoston helyett nagy bölcsességgel és lelkiisme
retességgel kormányozta az egyházmegyét. Első papi működésének helyét élete
végéig a szívébe zárta. 1732-ben ő állíttatta a mezőörsí templom előtti műem

lék keresztet valószínűleg a pestisből való megmenekülésének emlékére.

A spanyol örökösödési háborúban sok katonára volt szüksége a bécsi kor
mánynak, ezért 1702-ben kezdetét vette a vármegye területén az erőszakos to
borzás. (17) Elegendő számú önkéntes jelentkező sohasem akadt, a falu veze
tőinek kellett kijelölnie, hogy ki menjen katonának. Ez persze sok visszaéléssel
járt és tág teret nyitott mind a pártfogásnak. mind a személyes bosszúnak és
rosszindulatnak. De legfőképpen azokat szedették össze, akiktől a község mint
garázda, munkakerülő elemektől szabadulni óhajtott. A falu számbajöhető legé
nyel mindjárt elrejtőztek a közeli Bakony rengetegeiben, mihelyt híre jött a to
borzásnak. Ez a helyzet hozta létre a bakonyi betyárságot. (18)

A nép elégedetlensége, kétségbeesése II. Rákóczi Ferenc szabadságharcához
vezetett. 1704-től kezdve a vármegye területe - a győri vár kivételével - csak
nem mindig a kurucok birtokában volt. 1705 decemberében a várbeli őrségből

többen megszöktek Bottyán tábornok serege közeledésének hírére. A hat meg
szökött tiszt között volt a Mindszenten birtokos Wohlfahrt Adám is. Bottyán ez
redessé nevezte ki, és miután időközben felszaporodott ezredének kettéosztása is
szükségessé vált, az így kialakított új ezred parancsnokának tette meg. (19)

1708-ban a kedvezőtlen nyár után rendkívül hideg tél következett. 1709 ta··
vaszán pedig a pestisjárvány csapott át a vármegye területére. Egyedül Győrben

több ezer áldozatot követelt. Nagyon érdekes Keresztély Agoston püspöknek a
járvánnyal kapcsolatban a papsághoz intézett körlevele. (20) ... Minden nyilvá-
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nos temetést meg kell szüntetni, . .. a pestisben elhalt szebájában minden bútort
el kell égetni,... a halottat mélyen ásott gödörben mésszelleönteni, . .. a beteg
szobáját borókamaggal kifüstölni, . .. templomot, iskolát bezárni,... ahol több
pap van, a pestises betegekhez mindíg ugyanaz menjen,... a haldoklók ellátásat
elhanyagolókkal szemben a legszigorúbb megtorlást kell alkalmazni, stb.

A sok bajban, veszélyben forgó, kétségbeesett emberek tehetetlenségükben
egymás ellen fordultak. A boszorkányperrel szeretnérn befejezni a község törté
netéről szóló beszámolómat.

1710 június havában Fiáth János alispán Semberger Ádám tiszti ügyész út
ján vádiratot terjeszt be, amely szerint a mezőörsi lakos Ö;-;V. Tenke Péterné, sz.
Domján Ilona szülésznő és lánya, Tenke Éva, az ördögnek adták el magukat,
boszorkányságokat cselekszenek. (21)

A vád szerint Tenke Péterné lányát Ióvá tudja változtatni és rajta lovagolva
megy a boszorkány-gyűlésekre. Tenke Éva ellen az a vád, hogy disznóvá tudja
magát változtatni. A faluban Sánta Lónak csúfolják. Anyjával együtt megrontja
és beteggé tudja tenni azokat, akikre haragszanak.

A vádlottakat elfogták, Győrbe vitték, megindult a nyomozás. Az első tár
gyalás 1710. július 28-án volt. A következő tanúvallomások megrendítő bizonyí
tékai az emberi butaságnak. korlátoltságnak és aljasságnak.

Első tanú: Lajos János községi bíró. Eskü alatt vallja, hogy Tenke Péterné
boszorkány. Azt hallotta "egyszer" Papp György komájától, hogy amikor az ki
ment az istállóba az ökrökhöz, a "jászú szilin" egy disznót látott. Amikor vas
villájával a disznó felé ütött, az megkérdezte: miért ütsz engem, és ezzel eltűnt.

A hang Tenke Péternéé volt, tehát boszorkány.
Második tanú: Mészáros Kata, 30 éves, szornszédasszony. Számtalanszor látta

és hallotta, hogy Tenke Péterné a "Sánta Ló" hátán a boszorkány-gyűlésre ment.
Erre meg is esküdött.

Harmadik tanú: Diószegi Erzsébet, 50 éves. Szerinte a vádlott biztosan bo
szorkány, mert ő még sohasem látta sírni!

Negyedik tanú: Szalai Mihályné szülésznó, Mivel a vajúdó Halász Jánosné
nem őt hívta, hanem a boszorkányt, ezért született neki sánta gyereke.

Ötödik tanú: Lajos Dávídné. Eskü alatt vallja, hogy neki sokszor megjelent
éjjelenként Tenke Péterné boszorkánytársaival együtt és rettenetesen megkínozták.

Ezen tanúvallomások alapján a Megyei Törvényszék a vádat bizonyítottnak
látta. A vádlottak azonban makacsul tagadtak. Ezért a közvádló a tárgyalás el
halasztását és a tanúk ujabb megesketéset kérte. A következő tárgyalás augusz
tus 4-én volt. A vádlottak ekkor már mindent beismertek. Az ítéletet augusztus
ll-én hozták meg özv. Tenke Péterné ellen: "Országunk élő törvényei szerint
elevenen az tűzre ítéltetett úgy mint azon által hogy előbb több hasonló bo
szorkán társinak és gyakorlott gonosz tselekedetinek kinyilatkoztatására megh
tsigáztassék." Vagyis az elégetés előtt még meg kell kínozni, hogy boszorkány
társait megnevezze. Az ítéletet Győrött augusztus 12-én végre is hajtották Gyö
rödy Ádám és Csapó István hivatalos kiküldöttek jelenlétében.

Tenke Éva irataiból hiányzik az ítélet. A "Sánta Ló" sorsa ismeretlen. Va
lószínű, hogy a kihallgatások alatt belehalt a kinzásokba.

Források: 1) Hóman-Szekfű: Magyar Történet, III. kötet, 1U5. old. - 2) Nyerges Á: Ma
gyarország, 1972. évi szám 48/21. old. - 3) MagY1a.rország Vármegyéi és Városai, Győr

várm, 44. old. - 4) Győr-Sopron megyeí 1. sz. Levéltár, Győr, a továbbiakban GySmL:
t, Sérelmi ,Tegyzőkönyvek, szám nélkül. - 5) Hóman-Szekfű, Lm. III. 248. old. - 6) Dr.
Timon Á.: A párbér Mag'ya.ror'szágon, 97-127. old. - 7) Dr. Szántó K: A keresztény Újkor
Tört. 98. old. - 8-9) Magyarország Vármegyéi és Városai, Győr vm. 344. old., 345. old.
- 10) "ARRABONA" 1964. év száma, 260. old. Jenei F: GYőr a XVI-XVIII. században. 
11-12) Hóman-Szekfű: IV. 223. old., IV. 248. old. - 13) GySmL: 1, Közgyű!ési jegyző

könyvek, 1700. jan, 30. - 14) Mezóörsí Református Lelkészi Hiv. Levéltára, Felsóbb Ren
deletek Jegyzőkönyve, 233. old. - 15) Győr, Püspöki Levéltár, Keresztély Ágoston Irataí,
J702. ápr. 2. (Act. 1., 1115. Iap.) - 16) Dr. Bedy : A győri székcskápta.tan tört. 456. old.
- 17) Magyarország Várrnegvéí és városai, Győr várm. 346. old. - 18) Dr. Erdélyi GyuLa:
A magvárok hadi szervezete és hadvezetési művészete ezer éven át. 250. old. - 19) Ma
gyarország Várm. és Városai, Győr várm. 348. eid. - 20) Dr. Bedy: Győr vallásos éle
tének múltja, 12. old. - 21) GySmL: I, Törvényszéki Iratok, 1710. 723. sz. Az eredeti irat
elveszett, másolata: Magyarország Várm. és Városai, Győr várm.: J51. old.
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