
A Mária Terézia-féle 
úrbérrendezés Döröskén1 

Döröske a vasi Hegyhát települése a dombvidék Rábára tekintő peremén, 180—244 m 
közötti tengerszint feletti magasságban. Területe 4,41 km2 , lakóinak száma 162 fő. Vas 
megye legkisebb településeinek egyike, társközség, a közös tanács székhelye Szarvaskend. 
Északról Molnaszecsőd, nyugatról Szarvaskend, délről és keletről Döbörhegy , illetve 
Nagymákfa községekkel határos. 

A falu neve először 1244-ben fordult elő. Ekkor Druska, az 1300-as években Dürüske, 
1565-ben Deoroske és 1624-től Döröske néven ismert a község. 

A falu a XIV. században a dereskeiek egyik leszármazottjáé, Monkus Miklósé, a XVI. 
században a Nádasdi Darabosoké, 1737-ig a Nádasdiak birtokolják, majd ezután megy át 
gróf Festetich család örökségébe, akik még a XIX. sz. folyamán is bírták a területet. 

A XVIII . század második felében a jobbágyokra nehezedő földesúri kizsákmányolás már 
veszélyeztette az állam érdekeit, ezért Mária Terézia 1767-ben elhatározta, hogy szabályozza 
a földesúri követeléseket. Meghatározta a iobbágytelkek nagyságát és egységesítette a 
jobbágyi szolgáltatásokat. Az egész telkes jobbágy robotmunkája nem haladhatta meg az évi 
52 nap igás vagy 104 nap iga nélkül végzett robotot . A földesúr telkenként egy arany forintot 
követelhetett, a szántóföldi termésből kilencedet, a baromfiból , tojásból stb. pedig a telek 
nagyságának megfelelően kellett az ajándékszolgáltatásokat teljesíteni. 

Döröskében ebben az évben 18 jobbágyporta volt, húsz házas és egy házatlan zsellér élt, az 
erdő közös volt az urasággal. Az esztenaőbeli robot a következőképpen alakult: pl. Vörös 
Benedek örökösnél 40 napig két marhával robotol t , ha ezt nem tudta teljesíteni, akkor 80 nap 
kéziszolgálatot kellett adnia, e munkát készpénzzel is megválthatta, akkor három forint öt 
1/2 krajcárt fizetett. 

A jobbágytelkek száma: 1 1/8 : két telek, 1 egész : három telek, 1 1/4 : egy telek, 
7/8 : négy telek, 5/8 : négy telek, 3/4 : két telek, 3/8 : egy telek, 1/4 : egy telek. Összesen 18 
jobbágyporta volt, 18 telekkel. Az egész telekhez 18 nold szántó és nat szekérre való rét 
tar tozott . 

Adózni kellett még tűzifával, melyet „öly"-be állapítottak meg helyileg, háromnegyed öly 
volt a kötelező. A „fonyást" font-ba mérték Döröskén, 4 1/2 „font" a kötelező. Kifőzött 
vajból háromnegyed „iccével" kellett adózni, csirkéből egy db, tojásból három db, 
kappanból kettő ab-o t kellett leadni. 

A jobbágyoknak fogatos robotot egész telek után két ökörrel kellett végezniök. Saját 
felszerelésével 52-55, kézi robottal egész telek után 104-110 napot kellett szolgálnia. A ház 
után egy aranyat kellett fizetniök. Ha pénzben váltották meg a kilencedet, egész telek után 
négy forint volt a tarifa. 

Szolgáltatások: egész telek után egy for int , tűzifa egy öly, vaj egy icce, kappan két, csibe 
három, tojás 16, fonás hat font. Hegyvámot is szolgáltattak. A kocsmáltatás jogát egész 
évben leitták és közösen fizettek hét for intot . Szántóföldje 13 3/4 hold, rétje 4 1/2 szekérre 
való. A termést pozsonyi mérővel mérték. 1 pozsonyi mérő: kb. 61,5 liter. 1767-ben gr. 
Festetich Pál volt a bir tokos. 

Az 1767-es úrbérrendezés volt szinte az országban az első széles körű akció a jobbágyság 
és a földesúr viszonyának egységes és részletekbe menő szabályozására. E rendelet kiterjedt 
a kocsmáitatásra, a munka- , a termény- és pénzjáradékra, a pusztán maradó jobbágytelkekre, 
irtásföldre, vadászatra, büntetésekre stb. 

N e m is tehetett mást az udvar, mert az örökös panaszok, a földesúri szolgáltatások 
megtagadása, a földfoglalások, zavargások jelét adták e tarthatatlan állapotnak. A zavargás 
főleg Vas és Zala megyében nyilvánult meg, így történt, hogy Mária Terézia Vas, Zala, 
Sopron, Somogy, Tolna és Baranya megyékben már 1766. december 29-én egységes 
urbárium bevezetését rendelte el. 

'Részlet a szerző helytörténeti monográfiájából (Szerk.) 
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A rendezési munkára kijelölt személyek első teendője az volt, hogy minden helységben 
feljegyezzék a jobbágyoknak az ún. kilenc kérdőpontra eskü alatt adott válaszát. A 
kérdésekből megállapítható, hogy a rendezést megelőzően milyen volt az illető helységben a 
jobbágyok helyzete. Vagyis volt-e urbár iumuk vagy szerződesük, illetve a szokás alapján 
szolgaltak-e a földesúrnak. Mekkora szántó és rét tar tozot t az egész telekhez. Mennyi 
robottal és egyéb szolgáltatással tartoztak (kilenced, adományok) a jobbágyok a földesúrnak, 
mik voltak a „benefíciumok", illetve „malefíciumok", azaz milyen tényezők segítették, 
illetve hátráltatták a parasztság megélhetését. Továbbá voltak-e pusztatelkek, kik használták 
ezeket, örökösök vagy szabadmenetelűek voltak-e a jobbágyok. A hold mértékegység, 
miután a helyi viszonyoktól , szokásoktól függően más volt, ezért az összeírok inkább azt 
tudakolták, hogy hány pozsonyi mérő vetésük van, és két pozsonyi mérős szántót 
tekintettek egy holdnak, vagyis átlagosan 1200 D-ölnek. Az egy szekér szénát termő rét kb. 
annyi volt, mint az a rét, amelyet egy ember egy nap alatt le tudott kaszálni, s ezt egy holddal 
vették egyenlőnek. A z úrbáriumot a helységben leginkább használatos nyelven kellett 
kiállítani. 

A következőkben bemutatom a kilenc pontot , amit 1767. december 22-én vettek fel 
Döröske községben. 

A tekintetes Nádasdi Terézia Asszonynak örökös jobbágyai a helység „elei" és eskütjei ezen hiteles 
levelünk erejével bizonyságot tettünk december 22-én Nemes Új János és Bot Ádám ügyének eskütjei. 
Felséges asszonyunk kegyelmes rendelkezésének eleget téve a 9 pontra az alábbiakban válaszolunk: 

Dörösként nem volt Urbárium, de szokás jog és szerződés sem volt. A robotnak nem lévén száma, 
télen-nyáron hajtottak gyalog és marhával is, amennyit csak kívánt az uraság. A hasznuk az abban volt, 
hogy szőlőtermelésből, gyümölcseladásból és fuvarozásból pénzt vehettek be. Juhokat tartottak. 
Makkolási lehetőség is volt a falu erdejében ingyen, az uraság tilosában pedig makkpénzben. Fája 
elegendő. Káruk abban van, hogy a legelő közös a szomszéd faluval. A föld nem valami jó, kb. 6-7 holdon 
a területet a zápor kimossa és köves is a talaj. Kb. másfél esztendő óta a „helyes jobbágyok" két marhával 
egy napot szolgálnak, az oda- és a visszaút nem számít be. Egy pusztahely van a községben és 
semminemű benifíciuma a falunak nincs. A helyes jobbágyok mind örökösök, a zsellérek között volt 
szabad elmenetelű is. 

A faluban két marhával szoktak szántani, a kilencedet megváltják. 
Az uraságnak ezen helység határában két darab tilos erdeje van, mely ezelőtt 12 esztendővel szabaddá 

vált és most is szabad, egyeaula makkoltatás tilos. 
Az uraságnak más gazdasága nincs, egyedül a szőlője, amit a két helyiség, Döröske és Döbörhegy 

munkál meg. Egy juhasz és egy molnárhaza van az uraságnak. „Helyes jobbágy" lakja szántófölddeíes 
réttel Kis Ferenc öreg bíró, Gergácz János kisbíró, Dora Mihály eskütt, Fors Mihály eskütt, Gáli Mihály 
eskütt, Borsos István eskütt, Vörös Benedek eskütt, Szakály Péter eskütt, Jó György eskütt, Varga István 
eskütt, Borsos György eskütt, Borsos János eskütt, Gáli András eskütt, Vörös András eskütt, Gergó János 
eskütt, Vörös Pal eskütt, Vörös Mihály eskütt. 

Mely általunk adott feleletünkből írás nem szólván, nevünk után saját kezünk keresztvonásával 
megerősített hiteles bizonyságát levelünkkel adjuk. Kelt Döröskén, dec. 22. 1767. 

Keresztűri József né Pintér Mária 

A budavári Mátyás-kút és Tata 
A Tata-Tóvárosi H í r a d ó 1890. december 20-i számában megjelent egy cikk, miszerint „az 

egyik fővárosi lap értesítése szerint a tatai várat, mely ősi falaival igen érdekes és festői 
látványt nyújt, most teljesen renoválni akarják. Emellett a várudvaron egy monumentális 
kutat terveznek bronzból és márványból, melyet Mátyás király szobra fogja díszíteni, annak 
emlékére, hogy a tatai vár egykor vadászkastélya volt a nagy királynak. A kutat s a szobrot 
Stróbl Alajos készíti." 

N e m sokkal később — 1891. január 17-én —• a Budapesti Hírlapra való hivatkozással újból 
hírt közöl a Tata-Tóvárosi Híradó a várban létesítendő kútról , valamint a vár restaurálásáról. 
Csak a kútra vonatkozó részt idézzük: 

„ . . .Mátyás király emlékét még ebben az esztendőben díszes szoborművel ellátott kút fogja őrizni 
Tatán, melynek környékén Mátyás oly szívesen vadászott. A munkát Eszterházy Miklós gróf úr 
őméltósága költségére Stróbl Alajos neves szobrászunk készíti. A monumentum egy hatalmas kút lesz. A 
medence egyik felen szarvasok csoportja van. Közepén fehér márványból fekvő helyzeten, Szép Ilonka, a 
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