
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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forrás tündére. Alakja egy vízfátyolon keresztül lesz majd látható. A tündér éppen felébred a zajra s 
fölfelé tekint. Fölötte áll Mátyás király, korhű vadászruhában. Egyik kezével a vadászkésére támaszko-
dik, a másik kezében vadászkürtöt tart. Figyelve néz körül, keresi kísérőit, akiktől elmaradt. Az álló 
szobor bronzból lesz. A díszes emléket még ez év őszén felállítják a várban, melynek művészi 
restaurálása nem sokáig késik ..." 

Már a második év vége közeledett és semmi újabb hír a díszkútról , míg végre 1892. 
november 26-án a Tata-Tóvárosi Híradó 48. számában újra szó esik a várban felállítandó 
kútremekről. A vár restaurálása, ha lassan is, de szépen haladt. A közlemény szerint: „a terv 
kivitele előtérbe lépett, amennyiben Stróbl Alajos kiváló szobrász, a tervezetet már 
bemutatta s ennek alapján megbízatott a nagyobb mintázat elkészítésével is." 

Ezután a kútról megint hosszú hallgatás következik. 
1893. ok tóber 14-én a Tata-Tóvárosi Hí radó újabb hírt közöl Mátyás király kútjáról, 

nagyjából a korábbi szöveggel. 
A kút közben elkészült, ae sorsát homály fedte. A tatai írások többé nem említették, de a 

Komáromi Újság 1917-ben megjelent 39. és 40. számában találtam egy leírást a „Mátyás 
király kút"- ró l . Ebből kivonatoltam néhány részt, amivel le is zárhatjuk a szoborkút 
történetét. 

„ . . .Mátyás király Strobltól mintázott szobrát, a nagy műbarát, gr. Esterházy Miklós József 
(1839—1897), Tata egykori halhatatlan birtokosa, Mátyás király iránt érzett kegyeletből. . . a tatavári 
nagy forrás fölé óhajtotta állítani. Hogy a szobor Miklós gróf halála után (1897fbizony ára a részörökös 
Móric gróf (1856—1900) parancsára (ki egyébként is sok mindent elvitetett Tatáról) Nácz állítása szerint 
tényleg elkerült volna Pápára — nem tudom ..." — „• • A tatai várban készült Mátyás szobor, hosszú 
viszontagság után 1905-ben a legméltóbb helyre, vagyis a budai királyi várpalotába került. Így tehát az 
a sziklatömbökből előtörő forrás, — mely felett a vadászruhás és ijjas Mátyás király bronzalakja áll, 
vadásztársaságától és az őzikés Szép Ilonkától környezve — különben Tata várának itt leírt forrását 
jelképezi, mert hiszen eredetileg a forrás fölé is volt az egész mű tervezve ..." 

Strobel Árpád 

Győri gombkötők 
Nincsenek pontos adataink, hogy a gombkötészet milyen múltra tekint vissza és honnan 

származik. Maga a gombkötőmesterség csak a XVI. század elején terjedt el annyira, hogy az 
első céhek is létrejöttek. Ezek azonban nemcsak gombokat készítettek, hanem egyéb díszítő 
zsinórokat is, ezeket olasz eredetű szóval paszománynak nevezték. 

A XVII. és XVIII. században a gombkötés és zsinórkészítés magyar mesterségnek 
számított. A magyar nemesség ruháin a XVI. század végén tűnik fel a sujtás és fonás. A 
ruhákat arany-, ezüst- és selyemfonállal varrt zsinórzattal díszítették. A XVII. században a 
gombkötők készítményeikkel továbbra is az úri viselet díszítését szolgálták. A XVIII. 
században a sujtás megmaradt, sőt a kor barokkos ízlésének megfelelően gazdagodott , szinte 
túláradt, s fellendítette az iparágat. A díszmagyarnak elmaradhatatlan kelléke volt a zsinóros 
díszítés. A polgárság a XVIII . század végén vette át a nemesség divatját. Ez a re fo rmkor alatt 
egyre jobban elterjedt, majd a Bach-korszakban a sujtásos ruhák viselete a nemzet tüntetését 
fejezte ki. 

A történelmi korszakokra jellemző öltözeti stílusok elemei mindig megtalálhatók a 
paraszti öl tözetben is, de jóval később veszik át. A XIX. század második felében egyre 
színesebbé, díszesebbé vált népviseletet a parasztság egészen az I. világháborúig, helyenként 
pedig a II. világháborúig megtartotta, míg a nemesség és a polgárság teljesen elhagyta a 
zsinóros viseletet. Ez a gombkötőmesterség hanyatlását eredményezte. 

Mind a magyar, mind pedig a nemzetiségi viseletekben egyaránt megtaláljuk a gombkötők 
készítményeit. Dolmányon, mellényen és nadrágon, csizmán elterjedt volt a zsinórdíszítés. 
A nép gazdag képzeletvilága hozta létre a kü lönböző alapelemeket, ezek közül a Kisalföldön 
említésre érdemes a Szany körül ismert duplaíves, sadkörmös, duplakarikás, karikás-körmös, 
karikás, kétkörmös, körmös, csigás, tulipánkötés, valamint a Kapuváron használt boszorkány-
kötés és rostélyos kötés. 

A XX. század elején Budapesten és a nagyobb vidéki városokban már kevés gombkötő 
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