
EGY FALU A TÖRÖK IDŐKBEN. 

Irta : S Ö R Ö S P O N G R Á C Z . 

A győrmegyei Kajár hódoltsági idejéről készülünk egyet-mást 
elbeszélni az alábbi sorokban, amelyek részleteikben sok érdekes dolgot 
mutatnak be a jobbágy nép életéből a zavaros és keserves időviszonyok 
közt, amelyek a XVII. század folyamán Győrmegye területén voltak. 

Kajár a XVI. század végén még meglehetősen nyugodt hely. Hu-
szonkét egész telkes s huszonnyolcz zsellér lakja, akik mellett' nemes 
menekültek is tartózkodnak a községben.1) Győr elveszte azonban a 
megyei viszonyokra is változtató befolyással volt s a jobbágynépség föl-
szedte sátorfáját s odább állott. Némelyek átmentek a győri káptalan 
écsi birtokára2), mások átmentek „ez kegyetlen ellenségnek előle" Hí-
módra azaz Nyalkára s minthogy „Győrött török lakott, Pápán török 
lakott, az mi tőlünk lakott falunkat is csak vadak és madarak lakozták", 
mondotta egy kajári jobbágy.3) Pedig nekik kezdetben még elég.szeren-
cséjök volt, amennyiben Hali aga elég kegyes urok. volt.4) Terhök azon-
ban így is nagy, mint „alázatos könyörgő levelökben" elmondják. „Alá-
zatos szolgálatunkat ajánljok Nagyságodnak, mint kegyelmes urunknak0, 
kezdik egy a bakonybéli apáthoz, földesurokhoz intézett levelöket. „Isten 
sok jókkal és jó egészséggel áldja meg Nagyságodat mind a Nagysá-
godhoz tartozandókkal egyetemben szivünk szerint kívánjuk. Nagysá-
godnak mint kegyelmes urunknak alázatosan könyörgünk, mivel hogy 
igen megnyomorodtunk s szegénvkedtünk, mert sokan-a polgárok közül 
meghaltak, sok a puszta is és szünetlen elfogyatkozunk. Hanem Nagysá-
god minden jót cselekedjék velünk, tekintvén Nagyságod a mi szegény-
ségünket és a törökök nagy erőszaktétel szerint rajtunk való lételét, 
mert az is fölöttébb nyomorgat bennünket szolgálattal és fizetéssel, kit 
immár el nem bírhatunk, mert sok közöttünk a puszta hely. Balogh 
Mihály, György kovács, Jitkei János, Szabó György, Tót Benedek, Sinka 

Ex urbario Sancti Martini Prothocollum stb. Bbeliens I. (fase 8, nr. 22. a 
pannonhalmi r. ltban), 24—25. 1. · 

2) Regest, possess, capii Jauriensis 1619. Országos Ltár. 
3) Pannonhalmi r. Itá-r C: 46, J, nr. 2. 
4) Ráth, A győrmegyei hódoltságról, Történ. Tár VII. к. : 
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Pál, Felhő Miklós, Pécsi Miklós, Szántó Mihály, Romándi Ambrus, Nagy 
Ferencz, Tót György, Bárdos János, Porkoláb János, Varga Márton, 
Tevaj János, Szekeres Pál, Varga János, Csonka Tamás, Ács István, 
ezek mind elpusztultak és elhaltak. Söt azók, kik házban laknak is, 
soknak nincsen marhájuk ; Dénes Márton, Paczkola András, Bánki János, 
Bibák István, Nemes Mihály, Szabó György, Csapó Mihály, Tót János, 
Nemes János, Sornodi Balázs, Ferenczi György, Hídvégi Pál, Bordács 
Mihály, Kéri András, Lengyel Benedek, Tót György, ezek mind marhát-
lanok. Ebből megértheti Nagyságod, minemű szegények vagyunk. Mégis 
a török sem pusztákat, sem marhátlan embereket nem néz, hanem 
mindeneket megkér. Adunk pénzt neki 260 frtot, zabot 60 köblöt, vajat 
40 pintet, fát 33 szekérrel, szénát 73 szekérrel, szilvát 3 köböllel, bort 
4 akót, szöllöt három cseberrel, diót is három köblöt, borsót 1 köblöt, 
lencsét 1 köblöt, annak fölötte császáradó 50 frt és. császármíve 10 
szekér; az magyar szolgálatjára is hat. székért és tizenkét gyalogot. Ez 
immár a mi romlásunknak oka". Keserves levelöket mégis ezzel zárják: 
„Nagyságodnak örömest szolgálnak kajáriak mind fa luu l . " 1 ) 

Hali bég halála után sorsuk még kedvezőtlenebb lett. Fia, Ismael 
aga nem állotta az apja kötötte egyezségét, hanem 1622-ben 50 szekér 
fát, 50 szekér szénát, 50 öreg pint vajat, 50 öreg kila zabot (mely 100 
mérőt is teszen), kívánt tőlök,2) sőt még azzal is megnyomorította a 
szegénységet, hogy pl. 1627-ben rákényszeritette őket, hogy a rossz 
pénzét jóval cseréljék ki neki.3) 1642-ben4) Cseper Ádám biró, Balog 
Imre, Kántor Imre, Tolnay János, Nagy Ferencz, Kopcsányi Mihály sze-
rémi püspöknek s bakonybéli apátnak jobbágyai azt vallják, hogy „Fe-
jérvárott lakozó agájok Halid, amennyiben megalkudt vélek, mélyről 
levelet is adott 1621. esztendőben, 30 szekér fában, abban meg nem 
tartván 50 szekér fára verte föl, melynek 15 esztendeje ; ez mai napig 
ugy veszi meg tőlük. Ugyanakkor 40 szekér szénában végzett volt a 
török . . . . velek, de azt is tízzel följebb verte. Az előtt 6 porta adójok 
volt, a császár deákja tiz portára verte föl, kit most is megvesznek 
négy esztendeje. Szokásunk és törvényünk kivül 5 esztendő alatt vitettek 
Budára két izben öt-öt szál fát 32 singest, azzal sem elégedvén féjér-
vári Veli bég, az öt gerenda mellett 10 tallért vett, melyet is a török 
bitang pénznek nevez. Az iskolabeli deákokat (1639-ben) négyet vittek 
el ; egyiket 200 tallér sarczon bocsátották ki, a ketteje most is oda 

Pannonhalmi rendi ltár, C. 56, L. 
2) Ráth, id. h. 43. 1. 
3) U. ott, 27. 1. Ezekre az 1627-i békealku is reflektál. V. ö. Salamon Magyar-

orsz. a tör. hód. kor. 459. 1. 
4) Győrmegyének 1642-ben összeirt sérelmi jegyzőkönyvében a győri megyei 

ltban. Győrmegye 21.618 frtra tette az okozott károkat. V. ö. Salamon, id.'m. 465. 1. 
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vagyon, a negyedik kiszabadult. Hozzánk való deákok voltak"... 1649-ben 
Kajárnak török földesura. Ismail aga az 1626-i egyezség alapján a régi 
adó és termesztvény szolgálatban meghagyja ugyan őket, de a nép 
már annyira meggyengült, hogy mivel a martalóczoktól is kárt szenved-
tek, magyar urok a porták számának leszállítását kérte.1) 

A falu állapotáról elég jó képet ad az 1656. jan. 13-án tartott 
vizsgálat. «Én Berkes Máté, Győrvármegyének vicze-szolgabirája a 
nemes és nemzetes vitézlő Balassit János substitutus vicze-ispán urunk 
о kegyelme ezen pecsétes comissiója mellett mentem Szokoro-Kajárra, 
mely van ezen nemes Győrvármegyében a tekintetes és nagyságos szent-
mártoni apát ur urunk ő nagysága falujában . . . ., hogy ott is meglát-
nám, hogy kinek kinek az ő házánál micsoda fogyatkozása vagyon és 
hány puszta és hány fél hely és zsöllér hely is hány vagyon, Szokoro-
Kajárnak főbírája, Kántor János, két esküdtjével és több becsületes 
személyekkel velem levén. 

1. Kántor János, kajári biró, egész helyes, vagyon 8 ökre, 5 tehene 
borjastul, 20 lova, 10 hold vetése, szőleje, vagyon 27 akó bora házánál. 
Adós másnak 32 tallérral. 

2. Rácz Simonnak, egész helyes, van 6. ökre, tehénféle marhája 
harmadmagával való, vetése negyedfél hold, szőlője van és eladni való 
bora 20 akó. Adós másnak 7 tallérral. 

3. Takács Jakab, egész helyes és Dyemez Márton ketten laknak 
a helyben. Dyemez Mártonnak másodmagával való marhája van, vetése 
egy hold felében mással, bora eladni való 20 akó, szőlője szabados. 
Takács Jakabnak sem ökre, sem lova nincs, egy tehene borjastul va-
gyon. Adós másnak 20 frttal. 

4. Pocskaló Andrásnak, fél helyes, sem ökre, sem lova, sem sertés 
nmrhája nincs több egy csépüénél és egy kapájánál, egy kis szőlője és 
8 akó bora vagyon. Adós másnak 20 frttal. 

5. Rába Györgynek, fél helyes, vagyon négy ökre, 4 hold vetése, 
szőlője is van, de az szabados, tehénféle marhája harmadmagával való. 
Adós másnak 15 tallérral. 

6. Kessö Istvánnénak egész helyes, vagyon 2 ökre, 1 tehene és 3 
hold vetése, szőlője van és 20 akó bora. 

7. Kántor Mihályné, egész helyes, özvegy, van 6 ökre, tehénféle 
marhája kilenczedmagával, vetése 6 hold, lova nincs, szőlője vagyon, 
bora 70 akó. Adós másnak 20 tallérral.2) 

!) Ráth, id h. 83—84. ]. 
2) Érdekes fölvilágosítást ad a magánviszonyokba ennek a Kántornénak a. 

végrendelete, mely így szól: Αηηο 1664,die 19 Junii. Én Kántor Mihályné Ilon asz-
szony, ki beteg levén testemben, egészséges elmémben, legelsőben az én leikömet 

19* 



292. 

8. Bánki János és Szalay Márton ketten laknak egy helyben. Szalai 
Mártonnak vagyon 2 ökre, 1 tehene és 1 hold vetésse, szőlője is va-
gyon, bort elkölt. Bánki Jánosnak sem vonó marhája, sem vetésse nin~ 
csen, szőlője van, bora nincsen, Adós másnak 4 tallérral. 

9. Rácz Mihálynénak, egész helyes, van 6 ökre s tehene min-
denestül tizenharmadmagával, vetése nyolczadfél (hold), szőlője vagyon 
és 25 akó bora. Adós másnak 6 tallérral. 

10. Dimi (Dèmi) Gáspárnak, egész helyes, vagyon 2 ökre, azon-
kívül 2 tehene borjastul és 4 hold vetésse, lova, sörtés marhája nincs, 
szőlője van és bora 20 akó. Adós másnak 15 tallérral. 

11. Szita Jánosnak, egész helyes, vagyon négy ökre és 2 tehene, 
szőlője vagyon és bora 9 akó, 6 hold vetésse. Adós másnak 15 tallérral. 

12. Szita Györgynek, fél helye?, ökre, lova s tehene nincs, sző-
lője van, 8 akó bora vagyon, mölyet házasságára tart, vetésse 2 hold, 
van. Adós másnak 10 tallérral. 

13. Szalai Jánosnak, egész helyes, van 6 ökre, azonkívül hatod-
magával való marhája, szőlője vagyon és bora eladni való, de elkölt,; 
8 hold vetésse vagyon. Adós másnak 35 tallérral. 

14. Tót Pál és Christoff András ketten laknak egy helyben. Tót 
Pálnak van 4 ökre és 1 tehene, szőlője vagyon és 4 akó bora eladni, 
való, vetése 2 hold. Adós másnak 10 tallérral. Christoff Andrásnak 2: 
ökre és 2 tehene, 2 hold vetésse, szőlője vagyon valami kicsiny. Adós 
másnak 10 tallérral, mölynek interrésére minden idén ad egy-egy hold vetést.: 

ajánlom az én megváltó Jézusomnak kezében, testemet hagyom a földnek gyomrában, 
helyheztetni, azért az én világi javaimból teszek ily testamentumot. Vagyon 10 ara-
nyom és 10 tallérom, de minthogy az én Istenben elnyugodott uram adós vaia a 
fiamnak Varga Istvánnak 10 tallérral, mely az apjáé volt, azt a 10 tallért azon fiam. 
kivegye a pénzből halálom után. Vagyon 4 ökröm és 3 tehenem. A szekér legyen az. 
István fiam számára, mivel ő építette és gondját viselte. Kalmár Jánosnénak hagyok-
egy üsző tinót. Varga István fiamnak is hagyok egy ökör tinót. Azon kivül minden 
a gyermekeké legyen. Az alsó szőlőt az én uram ugy hagyta, hogy halálomnak utánna 
annak hagyhassam, akinek akarom, azért fölött is hagyom ezen fiamnak Varga Ist-
vánnak. Minthogy az én uram Kántor Mihály énnekem a szőlőbül és malombeli örök-
ségbül ily okon, hogy, ha az atyafiai abbui engemet ki akarnának tenni, 50 lallérral 
fizeshessenek ki, én is az én fiamnak Varga Istvánnak azon 50 tallerbul hagyok 20" 
tallért és ha a kis leánynak lejárta lenne, Kalmár Jánosné és Varga István fiam osz-
tozzanak. A cimasin szoknya legyen Ilona leányom számára. A gyermekeknek tutorja. 
és gondviselője legyen az én fiam Varga István. Maradott egy üst kalán, egy üst-
pohár és egy párta kő, ha a gyermekeknek lejárta leszen és addig el nem kel, le-
gyen Kalmár Jánosnéjé. Lett ez testamentum tétel ilyen személyek előtt, öreg Rácz. 
Mihály, Rácz Gergely, Rába György, iffju Rácz Mihály, Fajlás Jánosné, Bantei János-
és eii előttem kajari praedicator Mendel Tamás előtt. (Négy pecsét.) — (P- IL) Con-
firmatur haèc pagella testamenti salvo nostro et alieno iure 20. 7-bris, Ao. 1666,. 
Archiabbas. Eredetije a pannonhalmi rendi Itban, C. 46. J, nr. 3. 
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15. Szekér Istvánmik, egész helyes, sem ökre, sem lova, sem sor-
tes marhája nincs. 2 tehene van és 2 hold vetésse, mölyet pénzért szán-

iottak, szőlője van és eladni való bora 6 akó. És adós másnak 8 tallérral· 
16. Balogh Mihály helye puszta, a szél fúja. 
17. Csury Mártonnak, fél helyes, 2 ökre van, tehene, lova nincs, 

szőlője vagyon és 8 akó bora, 2 hold vetésse is. Adós másnak 8 talérral. 
18. György Kovács, zsöllér, helye puszta. 
19. Silkey János, zsöllér, helye puszta. 
20. Tönköl Mátyás, zsöllér, helye puszta. 
21. Tót Benedek, zsöllér, helye puszta. 
22. Szinka Pál, zsöllér, helye pusztust (pusztult). 
23. Mátyás István, zsöllér, semmije nincsen, sem csép, sem kapa. 

JVÍásnak adós 40 tallérral, 
24. Fölhő Miklós, zsöllér, helye puszta és szél fúja. 
25. Német Mihály, zsöllér, helye puszta, sem csépje, sem kapája. 
26. Péczy Miklós egész helye puszta, a szél fúja. 
27. Baczi Mihály, egész helyes, 2 ökre van, lova nincs, harmad-

am agával való marhája vagyon, vetése nincs. Adott el 20 akó bort, 
-mölyet vissza adnak néki. Adós 5 tallérral. v 

28. Szaáry (Sáry) András és Ferenczi Gergely ketten laknak egy 
ihelyben. Ferenczi Gergely megholt, az ő helye puszta. Szaáry András-
nak van 2 ökre és 2 tehene,. fübeli vetésse 1 hold, szőlője vagyon, 6 
.akó bora. 3 forinttal adós másnak. 

29. Szabó György egész helyben lakik, de semmi járó marhája 
nincs több egy tehenénél, egy kis szőlője vagyon s 10 akó bora, egy 
hold vetésse, mölyet pámért szántatott. Adós másnak 17 tallérral. 

30. Szántó Mihály egész helye puszta. 
31. Tüskés Mihály, egész helyes, 4 ökre vagyon 2 tehene, 6 hold 

vetése, lova, sörtés marhája nincsen, szőlője vagyon, bora is volt 20 
akó, mölyet adósságért vettek el. Azonkívül is maradt adóssága 7 tal. 

32. Száry (Sáry) György, egész helyes, 2 ökre és 2 tehene vagyon, 
4 hold vetése, szőlője is vagyon, bora is volt 22' akó, mölyet adóssá-
gért vittek el. Maradt még adóssa 14 tallérral. 

33. Czakó Mihályné, özvegy asszony, egész helyes, sem ökre, sem 
lova, sem sörtés marhája, nincsen (többje) egy rossz tehénnél, szőlője 
parrag, bora nincs. Adós másnak 40 tallérral, a mölyért gyakorta 
búsítják. 

34. Wida György egész helyben lakik, 2 ökre és 3 tehene vagyon, 
lova nincs, szőlője .vagyon, bora is 10 akó, 2 hold vetésse is. Adós 
másnak 12 tallérral. 

35. Tót János fél helyen lakik, lova, ökre, vetése nincsen, szembeli 
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búzája is nincsen, 2 borjas tehene van, egy kis parragos szőlője van, 
bora pedig 14 akó. 

36. Szomodi (Somodi) Balázsnak, fél helyes, sem ökre, sem tehene, 
sem lova, semmije sincs. Adós másnak 50 forinttal. 

37. Német János, egész helyes, sem ökre, sem tehene, sem lova, 
semmi járó munkája nincs, csak 1 hold vetése van s egy kis szőlője 
s 10 akó bora vagyon. Adós 75 forinttal. 

38. Romándi Ambrus, egész helyes, mellette a másik puszta. 
Nemes kúrián vannak, a mélyet sem magyar adóra, sem portára meg 
nem rónak, de a török adóra megróják. 

39. Tót György egész helye puszta, senki nem lakik rajta. 
40. Bárdos János egész helye puszta, senki nem lakik rajta. 
41. Kovács István egész helyes, 2 ökre vagyon és 2 tehene, 4 ökör 

tinója, szőlője vagyon. Adós másnak 14 tallérral. Bora is 14 akó vagyon. 

42. Ferenczi György, egész helyes, semmi járó marhája nincs több 
csak egy tehene, másfél hold vetése vagyon, a mölyet a fija szolgállat-
jában adtak, egy darab szőlője vagyon, bora nincsen. Adós másnak 
40 ezüst t.allérral. 

43. Porkoláb Ferencz egész helye puszta. 
44. Dimi István, egész helyes, 4 ökre vagyon s 2 tehene s 4 ökör 

tinója, 8 hold vetésse s egy darab szőlője és 20 akó bora vagyon. Adós 
másnak 20 tallérral. 

45. Warga Márton egész helye, melyről sem török adót, sem 
magyar adót, sem portát nem adnak, sem nem szolgálnak róla, hanem 
Isten kedvéjért a falu egy koldus asszonyt tart benne. 

46. Hídvégi Pál, egész helyes, sem ökre, sem lova, nincs több 
egy tehenénél, bora sincsen, mert elvitték az adósok, van egy szőlöcs-
kéje. Adós másnak 16 tallérral. 

47. Rácz Gergelynek, egész helyes, 4 ökre vagyon, 3 tehene, 
2 hold vetésse, szőlője vagyon, bora is volt 20 akó, de eladta. Adós 
másnak 4 tallérral. . -

48. Bordacs Mihály, egész helyes, sem ökre, sem lova, sem vetésse, 
nincs egy tehenénél több, egy kis szőlője van, de a borát elvitték. 

49. Fodor Pál, egész helyes, vagyon 8 ökre, 5 borjas tehene, 20 
számos lova, 10 hold vetésse, 100 akó bora. 

50 Szekeres Pál, fél helyes, ökre 2 vagyon s 2 tehene, vetésse 
egy hold, 13 akó bora. Adós másnak 10 tallérral. 

51. Dyemes István fél helyen lakik, van 2 kis jármas ökre, 
2 tehene, vetése nincsen, vagyon egy darab szőlője, bora 20 akó van. 

52. Gzonka (Csonka) Tamásnak, zsöllér, sem ökre, sem lova, 
sem vetése, nincsen több egy kis szőlőnél. 
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53. Szabó János, zsöllér, sem ökre, sem lova, nincs több egy 
tehenénél, vetésse nincs. A szőlője árában adós 52 tallérral. 

54 Kéri István, zsöllér, sem ökre, sem lova, sem vetése, nincs 
több két tehenénél, egy darab szőlője vagyon és 10 akó bora. 

55. Szőcs István, zsöllér, sem ökre, sem lova, sem tehene, sem 
vetésse, nincsen több egy szőlőjénél. Adós másnak 25 tallérral. 

56. Pap János, zsöllér, helye puszta. 
57. Warga Ádám, zsöllér, helye puszta. 
58. Lengyel Benedek zsöllér helyében egy kuldus lakik, szőlőjét 

is kuldulásával munkálozja. 
59. Warga János, zsöllér, .helye puszto. 
60. Tót György, zsöllér, egy tehene és egy kis szőlőcskéje vagyon. 
61. Német Gáspár, zsöllér, helyében egy koldus lakik. 
62. Mozgay, zsöllér, helye puszta."1) 
Nem szándékozom részletesen foglalkozni az összeírással, de 

némely tanulságára mégis figyelemmel kell lennünk. A marhaállomány 
nagyon fogyatékos s ennek következtében a szemtermés el van hanya-
golva. Ezt elősegítette az a körülmény is, hogy'fa tehenet nem használták 
szántásra. Erre utal az a körülmény is, hogy, akinek csak tehene van, 
az vagy pénzen munkáltatja meg a földjét, vagy egyáltalán nincs vetése. 
A szembetűnő ló- és sertéshiány s ennek következtében a trágyázás 
fogyatékossága szintén a szemtermelés elhanyagolására vezetett, illetve 
kizárta a gabonatermelést. E helyett erős lendületben van a szőlőművelés, 
bortermelés, amely az életfentartásnak legfőbb eszköze, adósságok 
törlesztője. Mert ebben nagyon előre vannak ; annak, akinek teljességgel 
semmije, de semmije sincs, adósság nélkül éppen nem szűkölködik. 
A későbbi idők e tekintetben semmiként sem hoztak előnyös változást. 
„Mi sokoru-kajáriak,· mondják 1659. decz. 12-én földesurokról — 
egész tizenkét tanács s falustul, első főbiró Rácz Gergely, Fodor Pál, 
Kántor János, Rácz Mihály, Szalay János, Szita János, Hídvégi Pál, 
Vida György, Tuskés Mihály, Tót János, Rácz János, Rába György, 
Dienes István, Kovács István, Démy István, Ferenczi György, Szita 
György, Folyho Miklós, Nagyságodra és Nagyságod gondviselőjére nem 
vetünk, mert érdemünk fölött Nagyságod nem bántott, sőt adónkban is, 
a mint Nagyságoddal megalkodtunk volt,2) abban is engedett Nagyságod, 

Pannonhalmi rendi ltár, C. 65. M. nr. 3. 
2) Ezen időből nem ismerek egyezséget. Az 1593-i állapot ez volt; Censum 

solvunt annuatim fl. 13 in duobus terminis pro festo S. Georgii et S. Martini. Promon-
torium habent, ex quo solvunt decimam et nonam. Externi ibidem vineas habentes 
solvunt a singulis vineis praeter decimam et nonam unum cubulum avenae, unum 
caponem et unam tortám. Ex frugibus et blandís (=bladis) solvunt decimam. 
Prothocollum abbat. Bbél. I, 26. 
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azt peniglen Nagyságodnak köszönjük; jóllehet merjük azt mondani, 
hogy akkor a falunkban 18 szolgáló jobbágygyal többen voltunk. Oka 
ez, Nagyságos Uram, hogy a sok rabhordozás éjjel, nappál ugy annyira 
vagyon rajtunk, öt, hat szekerünk csak egy éjjel is a hegyen Ravazd 
felé általmegyen, azonkívül ki ide, ki tova hasonlatosképen a nyom 
járás, a kit Nagyságod jól tud, az mulathatatlanul rajtunk vagyon. 
A huzó, vonyó sok tolvajok miatt annyira vagyunk, hogy bornak, 
kenyérnek, abraknak, tiknak, pecsenyének, főzés szernek szüneti nincsen 
rajtunk. Azonkívül ökreinkbül, lovainkbul a tolvajok elhordozása miatt 
és a dög miatt s a török földesurunk rajtunk való kegyetlenségeiért 
(kifogytunk) és a császár adót is többre verték. Ez az oka fogyatkozá-
sunknak, hogy kevesen vagyunk a fizetéshez. Rácz Gergely bíróságában, 
ugyan ezen esztendőben három hely lett pusztává, ezeknek az adója 
mind reánk szállott és szolgállatja. Azon kivül, Nagyságos Uram, 
csaknem felünk ökretlen bennünk. Minden oka ez, Nagyságos Uram, 
fogyatkozásunknak." -1) 

A nyomorúságos helyzet folytonos költözködésre ösztökélte a lakos-
ságot. Alig pár év alatt a lakosság sorai közt nagy változás áll be, 
egészen uj alakok kerülnek a faluba, a régiek pedig eltűnnek. 1662-ben 
már attól kellett tartani, hogy az egész lakosság elszéled s Kajárt 
üresen hagyják. Erre vall az az egyezség, a melyet a jobbágyság s 
földesurok 1662. jun 23-án egymással kötött. 

«Mi sokoru-kajári birák és polgárok adjuk tudtára mindeneknek, 
akiknek illik, hogy mi lettünk kezesek egymásért szent mártoni apátur 
urunk ő nagyságának ilyen okon, hogy, mig Kajár fönnáll, addig közü-
lünk senki el nem megyen különben, hanem a maga élete keresésire, 
mivel az életünk és szőlőnk elveszett. Annak utánna életünket megke-
resvén megint visszajövünk azon Kajárra. Hol peniglen a több(i) faluk 
is megfutamodnának, mi is azokkal együtt a pogány ellensíg előtt meg 
nem maradhatnánk, nekünk is el kölletnínk menni, tehát annak utánna 
Isten békességet adván megint visszaszállunk a megnevezett Sokoru-
Kajárra. Melyeknek nevek és jószágoknak nevezeti igy követközik : 

Márton János, zsöllér, egy szőlője vagyon. 
Takács Jakab fél helyes, van 4 ökre, 2 tehene, egy szőlője, 
Demes Márton, fél helyes, 2 ökre, 2 tehene, egy szőlője (vagyon). 
Páczkola András, fél helyes, egy szőlője vagyon. 
Soos Márton, fél helyes, 2 tehene és szőleji keltő. 
Tonai Pál, semmije nincsen. 

Azon „De eo utrum"-ból, a melyet a nevezett napon berkes Máté győri 
szolgabíró és Székely Ádám, esküdtje, Farkas András alispán rendeletére fölvettek. 
Eredetije a pannonhalmi rendi ltban, C. 65, Q. 
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M'osoni Mátyás, egy szőleje vagyon. 
* Kesző György, egy egész helyes, ökör 4 és tehene 4, egy szőleje 

vagyon. 
Szita György, egész helyes, vagyon 2 ökre és. 2 tehene, szőleje is. 
Varga Istvánt fél helyes, 4 ökre és 8 magával ökörnyiféle marhája 

és szőlője egy. . . . 
Tót János, zsöllér, semmiféle jószága nincs. 
Bánki János,-fél helyes, 2 ökre és 2 tehene, szőlője is vagyon, 
Saari András, fél helyes, negyedmagával való .marhája vagyon és 

egy szőlője. 

Rácz Mihály, egész helyös, 4 ökre és tehénféle marhája tizedma-
gával való és két szőleje. 

Okos Gergely, zsöllér, egy szőleje vagyon. 
Polyan Péter, zsöllér, egy szőleje vagyon. 
Dèmi Mihály, egész helyes, 5 ökre, 4 tehene, szőlője kettő vagyon. 
Bertalan Balázs, egész helyes, 4 ökör, 2 tehene, egy szőleje 

vagyon. 
Genczi Pál, zsöllér, egy tehene és egy szőleje vagyon. 
Pap György, egész helyes, 4 ökre és tehénféle 12, szőleje egy. 
Bebók István, egész helyes, 2 ökre, 6 tehénféle és egy szőleje. 
Német Péter, zsöllér, semmiféle jószága nincs. 
Kelemen János, fél helyes, egy tehene vagyon és egy szőleje. 
Mátyás István, fél helyes, három marhája, egy szőleje vagyon. 
Nemes Mihály fél helyes, 2 ökre, 4 tehénféle marhája, szőleje egy. 
Báczi Péter, egész helyes, 4 ökre, 5 tehénféle, szőleje egy. 
István Kovács, falu kovácscsa, 4 ökre, 5 tehénféle és 2 szőleje. 
Tót István, egész helyes, 6 ökre, 6 magával való tehénféle, egy 

szőleje. 
Szalai Péter, evvel együtt vannak, 4 marhája és 2 szőlője. 
Szabó György és fia János egy udvarban laknak, egész helyes, 

magának Szabónak 3 tehénféle marhája, egy szőleje, fiának Szabó 
Jánosnak 2 ökre, 2 tehene és egy szőleje (vagyon.) 

Varga Péter, fél helyes, 4 marhája és egy szőleje. 
Saari György, fél helyes, 2 ökre, l tehene, 2 tavali borjú, egy 

szőleje. 
Porkoláb Mihály, (fél helyes?), ökör, 1 tehene és egy szőleje, 
Tót János, fél helyes, 2 tehene vagyon és egy darabig szőlős 

mesterünk. 

Somodi Balázs, fél helyes, vej(e) Hónát Márton, egy szőlejék vagyon. 
Német Mihály, egész helyes, 2 ökre, és 2 tehene és egy szőleje 

vagyon. 
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Nagy Mihály, egész helyes, 2 ökre, 2 tehene és egy szőleje vagyon. 
• - Ferenczi István, egész helyes, 4 ökre, 2 tehene és egy szőleje 

vagyon. 
. Molnár István, fél helyes, 1 tehene vagyon és szőleje. 

Német János, fél helyes, 2 ökre, ökörféle 6, egy szőleje vagyon. 
Dèmi István, egész helyes, 4 ökre, 8 tehénféle marhája, egy 

szőleje vagyon. 
Német János, fél helyes, egy szőleje vagyon. 
Nagy György, fél helyes, 4 ökre, 3 .tehénféle marhája, egy szőleje 

vagyon. 
Bordács Mihály, egész helyes, 4 ökre és egy ;szöleje vagyon. 
Csuhi Mihály, zsellér, 2 lova, egy tehene és egy szőleje j tyagyon. 
Fölhő Mikló, zsöllér, egy szőleje vagyon. ;· ί0 
Szabó János, fél helyes, 1 tehene vagyon és szőleje. » 
Pap György, fél helyes, 3 marhája és két szőleje. 
Szűcs István, fél helyes, egy szőleje vagyon. 
Markos György, fél helyes, 6 marhája vagyon és egy szőleje. 
Német István, fél helyes, 2 marhája vagyon és egy szőleje. 
Német Gáspár, fél helyes, 1 tehene és egy szőleje. 
Tót Mihály, fél helyes, 4 ökre, 2 tehene és szőleje. 
Kis Mihály, fél helyes, 5 kecskéje és egy szőlejé vagyon. 
Horvát Gergely, fél helyes, 4 ökre, egy tehene és szőleje vagyon. 
Mi az esküdtek adjuk tudtára mindeniknek, hogy mi lőttünk egy-

másért kezesek is, mivel falu pecséte nincsen, nevünket beadván és 
kezünknek keresztvonyásával megerősítettük ezen levelünket, hogy mig 
fönáll, el nem megyünk rúla, ha szintén a török miatt elpusztulna is, 
annak utánna Isten békességet adván megint visszaszállunk rája, azon 
megnevezett Sokoru-Kajárra".1) 

A lakosok panaszkodnak ugyan, hogy életök és szőlejök elveszett, 
de általában javulást látunk az anyagiakban. E tekintetben fölvilágosit 
bennünket ez a kis táblázat : 

Ökör és 
-féle 

Tehén és 
-féle Marha Borjú, 

Tinó Ló Kecske Összesen 

1656 84 69 8 8 40 — 209 

1662 102 103 26 3 2 5 241 

1662-re + 14 + 34 + 18 — 5 — 38 + & + 32 

És míg ezen eredmény fokozódik, ha számba vesszük, hogy az 

!) A névaláírásokat elhagyjuk. Eredetije a pannonhalmi rendi ltban, C. 65. M. nr. 4. 
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1662.·i összeírás a bírónak s esküdteknek nevét nem vette bele a vagyon 
szerint, illetve helyek szerint való fölsorolásban. „Következik neveink 
szerint való Írásunk, zárják az egyességet, ilyen módon: Rába György 
föbiró -j-, Rácz János esküdt ember -f-, Kántor János, nemes személy, 
esküdt ember Szita János esküdt ember - f , Szalai János esküdt 
ember Vidor György e-küdt ember Rácz Istvánért, Varga Mártonért 
kezes lett, mivel egy kenyéren vagyon véle Kovács István esküdt 
ember -f-, Hídvégi Pál esküdt ember -j-, Rácz Gergely esküdt ember + 
Fodor Pál esküdt ember -f-, Denies István esküdt ember -f-, Rácz 
Mihály esküdt ember Ez a 12 esküdt emberek mind egész helyesek." 
Ezeknél, illetve Rácz Mihálynénál volt 1656-ban. 

Ökör Tehén és -féle Marha Borjú, Tinó Ló Kecske 

52 42 •6 4 40 

Ez a szám valószínűleg egészében beleállítható az 1662. év össze-
gébe s ezen esetben rohamos növekedés mutatkozik. Az a nyilatkozat 
tehát, hogy élésök nincs, szölejök elveszett legfeljebb véletlen csapás 
következtében beállott szerencsétlenségre vonatkozhatik, mert a szem-
termelés föltételei javultak s szőlőbirtok szépen van. 

A későbbi időkben a javulás fokozatos,1) a lakosság megszabadul 
a félelemtől, hogy a török nyomja, megkezdődik a békés megszálás és 
1698-ban már 1594 lakos népesíti be Kajárt. 

*) Ezt következtetem legalább Kántor Mihály 1680.-1 s Kántor Mihályné 1690.-Í 
végrendeleteiből. Mindkettő a pannonhalmi r. Itárban, C. 46. J. nr. 6 és nr. 7. 
2. Visitatio Canonica Archiadiaconatus Jauriensis 1698. a győri kápt. Itban. Nálam 
Felber Jánostól 1899-ben kiállított másolata van meg latinul. Különben fordítását 
közölte Felber a Dunántuli Hírlapban. 


