
Zsigmond király elleni összeesküvés szervezésében, amelynek célja Nápolyi László 
trónrajuttatása volt. Nagybátyjaival együtt tó'rbecsalták Zsigmond király emberei, amikor 
1397. február 27-én Kőrösudvarhelyre mentek, ahol nagybátyjait felkoncolták, az ő életét 
azonban meghagyták. 1399-ben még életben volt, mivel résztvett a tolnai nemesek 
Lőrinc-napi gyűlésén. 1401-ben azonban már őt is hűtlenné nyilvánította Zsigmond király és 
elkobozta összes vagyonát.13 

Egy 1398. december 27-én kelt oklevél szerint:... „A birtokokat hűtlenségük miatt Symon 
Tornya-i Dénes vajda fia Istvántól, Chaktornya-i István fia István vajdától és Lackh fia István 
fia Miklós vajda fia Andrástól - más helyütt: Debregezthi Lackh fia István fia Miklós vajda fia 
Andrástól - vette el ...Gonosztetteik és hűtlenségük miatt mindkét István életét vesztette, 
valamennyi birtokuk és ugyancsak Andráséi is elkoboztatván királyi kézre került."14 

így ért véget a híres Laczkfy-család történelmi szerepe. Karácsony János szerint az utolsó 
Laczkfy valószínűleg Laczkfy I. Miklós fia IV. László volt, aki 1399-ben fordult elő a 
közéletben. 1421-ben aradi főispán volt 1426 előtt meghalt.15 

Döbrököz lakossága sokáig nem tudott arról, hogy szülőföldjükhöz, lakóhelyükhöz ilyen 
történelmi személyiségek kötődnek. Nagyon örültek, amikor ezekről tájékoztattam az 
érdeklődőket. Örvendetes, hogy egyre nő azok száma, akik érdeklődnek Döbrököz 
viszontagságos, de mégis felemelő története iránt. Ez a tény arra ösztönöz, hogy a 
helytörténeti kutatómunkát folytassam, mert az ilyen feltárt tények, események nemcsak 
bizonyos kíváncsiságot elégítenek ki, hanem fontos szerepük van a szülőföld, a haza 
szeretetére való nevelésben. 

Dr. Gelencsér Gyula 

Városhidvég libertinusai 
A ma Fejérhez, 1950 előtt Somogy megyéhez tartozó község, Szabadhidvég egy részének, 

Városhidvégnek különleges jogállású, hősi katonai erényeikre sokáig büszke lakóiról 
szeretnék szólni. A terület a herceg Batthyány család enyingi uradalmához tartozott 1870-ig, 
Batthyányi Fülöp haláláig. 

Hídvég a Sió átkelőhelyének védelmében és a vámszedésben játszott szerepe miatt a török 
időkben sem néptelenedett el, sőt a török határőrvidéknek is fontos palánkja volt. 

Fennmaradt a hídvégieknek 1649-ben földesurukhoz, gr Batthyány Ádámhoz írott 
panaszlevele.2 „...jelentjük... urunknak siralmas busulással elégíttetett állapotunknak 
némi-nemű részét, mely sok esztendőiül fogva nem volt, noha üressek sem voltunk mind 
ezideigis az niomorultsagknak terhetül". A panasz oka ekkor nem a török földesúr jelenléte, 
hiszen az megszokott és folyamatos lehetett. A falun belül a Sió vize lehetett a határ a török és 
a magyar földesúr érdekeltsége között, a panaszosok ugyanis leírják, hogy a „török és magiar" 
egyaránt a „Város rétének" nevezi a rétet, a vízen inneni rész azonban a töröké, a többiből 
pedig éppen a bepanaszolt újonnan települt mezőkomáromi jobbágyok akarják kiszorítani a 
hídvégieket. Abban kérik tehát földesuruk segítségét, hogy újonnan telepített saját 
mezőkomáromi jobbágyai foglalásától óvja meg őket, mert „mi mind ekkoráigh bizonios nem 
bizontalan reghtől fogván való Jobbadgi vagyiunk, az Tatár noha pusztította az országot 
varosokat és falukat, de mi mégis Isten kegyelméből el nem pusztultunk." A levelet „fé 
haitassal", „örökös Jobbadgj hidveghi polgárok"-ként írták alá. 

13 Karácsonyi-. Magyar nemzetségek II. 176., 177., 179.; Mályusz Elemér: Zsigmond-kor Oklevéltár I. 354., 
584., 62Ű. old. 

14 Mályusz Elemér: uo. 
15 Karácsonyi: Magyar nemzetségek II. 177. 

1 Farkas Gábor: Szabadhidvég története. Székesfehérvár, 1962. 6-10 old. 
" Fejér Megyei Levéltár (FL): Az enyingi Batthyány uradalom iratai (BUI) 22. 1649. 
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E folyamodvány szolgál annyi tanulsággal, miszerint itt eredetileg örökös jobbágyokkal 
régtől megtelepített, egykor várral erődített, a török és a magyar földesúr által egyaránt 
adóztatott helységről volt szó. 

1688-ban a település egy részén, nevezetesen a kastélyhelyhez tartozó, tehát a kuriális 
jogállású földön gr. Batthyány libertinus, azaz szabados katonáit telepítette le. Batthyány 
Ádámot, a Dunán inneni részek főkapitányát 18 hidvégi katonája szabadította meg a török 
fogságból, s így hálából nyerték a felszabaduló Hidvégen hajdú szabadsághoz némiképp 
hasonló szabadalmaikat. ' N e m kollektív nemességet nyertek azonban, hanem a szabad 
paraszti jogállást.4 Batthyány Ádámnak, a török uralom alóli felszabadító háborúk egyik 
vezérének, majd horvát bánnak, nem csupán a hála lebegett a szeme előtt. Ezekben a háborús 
években a saját, gyorsan mozgósítható katonaság, a földesúr számára éppen olyan fontos volt, 
sőt a stratégiai pontokon bizonyosan fontosabb is, mint a jobbágyi erő. így került sor a 
Batthyány-birtokokon több - uradalmunk területén egy - kiváltságolt telepítésre, közülük 
azonban a hidvégi libertinusok közössége őrizte meg legtovább, a XIX. század végéig 
különleges helyzetét. A település, illetve mára már településrész nevét Városhidvégként 
különböztették meg a jobbágyközségtől, melyet Kis-hídvégnek, majd Faluhidvégnek 
neveztek. Faluhidvég jobbágyai 1767-ben urbáriumot kaptak.5 

A kiváltságlevél értelmében6 a telepes „sereg" csak fegyverrel és levélhordással tartozott, 
paraszti szolgálattal, hegyvámmal és a földesúri kilenceddel nem. A kastélyhelyhez való 
szántók, szőlők, rétek, erdők és halászóvizek jutottak ekkor birtokukba. Házat a kuriális 
földön szabadon építhettek, s azt örökíthették is. A híd vámját és a kocsmáitatást egy évig, a 
mészárszéket visszavonásig engedte át a földesúr a katonanépnek, amíg „a hely valamennyire 
felépül." A vám és a mészárszék éves jövedelméből két havit a kapitány kapott, míg a 
kocsmáitatás az egy év türelmi idő után Szent Mihály naptól karácsonyig illette a hidvégi 
szabadosokat. 

Az 1688-ban megállapított, a sereg számára átadott kastélyhelyet körülárkolták. Egy 
1857-es irat szerint ez eredetileg kerekítve 147 hold belső telket, 479 hold szántót, 59 hold 
kaszálót, valamint 385 hold legelőt, tehát összesen kerekítve 1070 holdat tett ki.7 1826-ban 
megjegyzik, hogy „a kastélynak helye most is látszik."8 

Az eredeti kiváltságoltak, tehát Batthyány Ádám mellett katonáskodók nagy része - Iványi 
Emma szerint - 1687-ben telepedett le Hidvégen, legtöbben Veszprémből és Ozoráról 
érkeztek, illetve a régi hidvégi lakosok álltak közéjük katonának.9 Batthyány Ádám még 
1688-ban Csákváry Mártont nevezte ki kapitányukká, reá ruházván a rendcsinálás feladatát a 
helyi közösségbe nehezen illeszkedő, szabadabb és szabadosabb életet élő „seregnél".10 A 
kiváltságok hírére a városhidvégi katonarenden élők száma folyamatosan nőtt, 1694-ben 70 
katonát (34 lovast és 36 gyalogost), valamint 83 „lakost" írtak össze.11 1857-ben 46 lovas és 70 
gyalogos szerepelt az összeírásban.12 

Szinte telepítésétől kezdve nehezen őrizte szabadságait a sereg. A XVII. század utolsó 
évtizedei már a fokozott robotkövetelések, a jobbágyterhek növekedésének ideje, amit csupán 
a felszabadító háborúk és a Rákóczi-szabadságharc bizonytalansága odázott el a következő 
század elejéig. A földesurak sorra tettek kísérleteket arra, hogy a kiváltságoltjaik életterét 
mind szűkebb határra szorítsák, lehetőleg tőlük jobbágyi szolgálatokat követeljenek.13 

Városhidvégnek már 1694-ben meggyűlt a baja a bérlővel, aki Faluhidvég úrbéres határából 

3 Csánki Dezső'. Somogy vármegye. Magyarország vármegyéi és városai sorozatból. Bp. é.n. 171. old. 
4 Zimányi Vem: Adatok a dunántúli hajdúk történetéhez. Századok, 1960. 288. old. 
3 Fnrkns, i.m. 17. old. 
6 Magyar Országos Levéltár (OL) P. 1321. 9. csomó, 1688. 
7 FL. BUI. 9. 1857. február 13. 
8 OL. P. 1328. 4. csomó. 1826. Földmérői leírás. 
9 Iványi Emma: A hídvégi „ tumultus" (1696). In: Somogy megye múltjából 3. Kaposvár, 1972. 75-79. 

old. 
10 Zimányi, i.m. 300. old. 
11 Zimányi, i.m. 301. old. 
12 FL. BUI. 9. 1857. február 13. 
13 Vörös Károly: Az 1826. évi kapuvári parasztmozgalom. Soproni Szemle, 1955. 3-4. sz. 300-301. old. 
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igyekezett kiszorítani, illetve itteni földjeikért adóztatni a seregbeiieket. 1696-ban a környező 
megyék közötti határvita részeként követelte tőlük két megye is a porciót: Somogynak, ahová 
ekkor tartozott Városhidvég, befizették, Tolna megye pedig katonasággal követelte azt rajtuk. 
A katonanép fegyverrel állt ellen, a „tumultust" vizsgálat és a megyehatárok pontos 
meghatározása követte.14 A kiváltságosoknak a földesúr, ekkor már Batthyány Ádám 
özvegye, 1713-ban szolgáltatott igazságot:15 megerősítette kiváltságaikat, csak fegyveres 
szolgálattal, levélhordással és „lóval való késéréssel" tartoznak, ám tizedekben települt 
önállóságukról, kapitányukról, a kastélyföld szabad használatáról, vámszedésükről már nincs 
szó, a mészárszéket is már csupán az adott évben bírhatják. Házaik és költözésük ügyében az 
urasági tisztek rendelkeznek felettük. 

A városhidvégiek harca a XVIII-X1X. század folyamán szabadságjogaik és az általuk 
jobbágyi szolgálattól mentesen bírt föld körül forgott. Szabadságukkal nem is volt baj: 
kiváltságaikat 1766-ban16 és 1767-ben, az úrbérrendezés kapcsán felvett összeírás is 
megerősítette.17 Az egykori „kastélyföld" azonban mind összébb szorult, a kiváltságoltak 
megszaporodott utódai egyre nehezebben éltek meg rajta. 1703-ban 21 házhelyet és „50 ember 
alá való" szőlőt, 1720-ban egy kalkatura földet, 16 kapás szőlőt, és külön adott legelőt 
használtak. Földjeiket az 1757-es térkép egy tagban ábrázolta.18 Az 1757. évi földkönyv szerint 
saját határukbeli egy nyomásuk mellé a második nyomást Faluhidvég határában művelik. 
Rebecen és Csergerendán irtanak, Nyéken és Horhiban árendálnak földet, melyekért 
munkanapokkal, kilenceddel és tizeddel szolgálnak. Faluhidvég határában van legelőjük.19 

1724-ben kaszálót, szántóföldet és birkajáró földet Faluhidvég határából csak külön 
szolgálatért kaptak 2 " 1767-ben 103 telkes és 39 zsellér lakót írtak össze.21 

A katonáskodó szabadosok mellett más okból kiváltságoltak is éltek itt. Koma Pál és 
testvére részére 500 ft kölcsön fejében adott szabadságot Batthyány Ádám 1699-ben.22 Még 
1815-ben is foglalkozott leszármazottaik, akkor enyingi lakosok ügyével a tisztség: szabad-
ságukat újra és újra el kellett ismertetniük, hiszen az 500 ft kölcsönt nem kapták vissza.23 

A szerződésben meghatározott szolgálatnak a városhidvégiek megfeleltek. Elsősorban 
természetesen katonáskodtak: az 1741. és az 1744. évi „burkus háborúkor" és az 1797, 
valamint az 1809. évi insurrectiókor összesen 209 katonát állítottak.24 Az 1803-ban besorozott 
19 ember mindegyike városhidvégi református. 1816-ban három hat éve leszerelt katona 
jutalmat kért szolgálataiért, amit meg is kaptak. Megjegyzi azonban a jutalmazó herceg, hogy 
más uradalombeliek csak 50 ft jutalmat kaptak, nekik mégis megadja a 85 f t - o t A 
levélhordás az uradalmi körök között és az uradalmon kívülre is mindennapos feladatuk volt. 
1809-ben a gönyűi postamester adott igazolást arról, hogy a hidvégi küldönc a Lajta áradása 
miatt nem tudott Bécsbe menni.2'1 1845-ben városhidvégiek három társukat kísérték rabként 
Kaposvárra, mert „a Németújvárra küldött irományokat égetten hozták vissza." A 
rabkísérés és az állathajtás fegyveres biztosítása is feladatuk volt.28 Igen gyakran állították 
őket őrségbe, bármi fontos, vagy értékes dolog őrzéséről kellett gondoskodni. Jellemző, hogy 
1766-ban a parasztság „fölzöndülése alkalmatosságával" is ők őrizték a földesúri házakat 
Enyingen, tehát végső fokon a földesúri érdekeket a jobbágymozgalommal szemben.29 

14 Iványi, i.m. 80-85. old. 
15 OL. P. 1313. Inscriptiós kötet, 1688-1724. 410-411. old. 
16 OL. P. 1321. 9. csomó 
17 OL. P. 1321. 23. csomó. 1820. 
" Ugyanott 

FL. BUI. 21. 1847. Uradalomleírás, benne az irat másolata. 
20 OL. 1'. 1336. 3. csomó. 1820. 

Farkas, i.m. 17. old. 
"" Iványi, i.m. 85. old. 
23 FL. BUI. 10. Koma Ádám kérelme, 1815. október 1., 1816. június 20. 
24 Zimányi, i.m. 301. old. 
25 FL. BUI. 10. 1816. július 30. Hercegi rendelkezés. 
26 OL. P. 1322. 17. csomó. 1809. 
27 FL. BUI. 3. 1845. 
28 Pl. FL. BUI. 5. 1832. november 23. 10. 1835. december 19. 
29 Zimányi, i.m. 290. 301. 
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1832-ben foglalták össze a katonáskodáson kívüli rendszeresen tett szolgálatukat: naponta 
adtak l - l gyalogost az enyingi kassza és a fogház őrzésére, a telet kivéve a robotosok mellé is. 
Hetente kétszer adtak 1 lovast Lepsénybe a postához, alkalomszerűen álltak ki lovasok a 
hivatalos levelek kézbesítésére, lovas és gyalogos kellett a rabkíséréshez és parádéra, amikor a 
herceg vagy a főkormány tagjai az uradalomba érkeztek.30 

A katonarenden élők közül többen kerültek uradalmi szolgálatba. 1777-ben Szabó István, 
aki addig már két éve mezőkomáromi hajdú volt, a megyeri katonai szolgálatért 
folyamodott." A szabadosok közösségét sújtó porciófizetés alól kívánt mentesülni és 
megélhetést is keresett Toldi Pál városhidvégi katona, ugyanezért olyan állást kért, amellyel az 
uradalmi libériaviselés jár. Meg is kapta a ruhát, mert a jáger mellé osztották be őrnek, tehát 
immár uradalmi szolgálatba állt.32 

A városhidvégiek szabadabb jogállásuk, korán általánossá váló lótartásuk miatt hamar 
bekapcsolódtak a külső-somogyi fuvarozásba.33 A XIX. században kereseti lehetőséget 
jelentettek számukra az ármentesítések, a Sió-szabályozás és a vasútépítés, valamint a 
Sárvízen és a Sión való vontatás. Szabadabb vállalkozási lehetőségeik és viszonylagos 
földbőségük a XVIII. század végén és a következő század elején jobb életlehetőségeket, 
magasabb életszínvonalat biztosított számukra. Ez 1847-ben még falujuk képén is 
meglátszott: a 97 szabados ház többsége „kéményes", utcái „meglehetős rendben" vannak. A 
67 lovas és 42 gyalogos közül azonban már 19-en házatlan zsellérek, azaz más házában 
laknak.34 

A XIX. század a városhidvégi nagy per korszaka: 1814-től egész per-folyammal adtak 
munkát az uradalmi ügyvédeknek. Úrbéri-, irtás- visszaváltási, legelő-, szőlődézsmaváltsági 
perek folytak össze. Ügyüket bátran, néha kerülő utakon védelmezték, s emiatt az örökös 
pereskedés miatt a mindennapi földhasználatban számtalan hátrány érte az egykori 
katonanépet. Összeférhetetlenségük, rendetlenségük és rendszabályozhatatlanságuk miatt 
igen sok „rendészeti ügy" keletkezett, gyakran voltak az enyingi uradalmi börtön rabjai és 
őrei is városhidvégiek. A fürgedi uradalmi ispán fia, később hírneves író, Vas Gereben 
(Fürgéd, 1823-Bécs, 1868. polgári nevén Radálkovics József) az uradalom és községei életéről, 
mint gyermek- és ifjúkori emlékeiről, munkáiban gyakran megemlékezett. Regényeiben a 
békétlenkedő, hírhedt kocsmai verekedő, a megbírságolt, tilosban legeltető, valamint a 
sárgabériás urasági hajdú is rendszerint városhidvégi. „... a mint Enyingről Mezőkomáromon 
át idejön az utas, Hídvéget éri, hol nem jobbágyok laknak, hanem szabadosok, kik háborús 
időben katonasorba állanak föl kegyelmes herczegük zsoldján; békében pedig az egész 
környéknek megszokott rémei..."35 

A XIX. század végén a hídvégiek által használt rebeci erdőn állítólag Savanyú Jóska 
tanyázott, aki suttyógyerek korában bojtár volt a péli öregjuhásznál." Az uradalom 
mindenesetre szokás szerint pénzzel kárpótolta juhászait, vagy más szolgálatbelijeit, ha 
„szegény legényeknek élelmi szereket adni kényteleníttetik".37 

1813-ban Batthyány Fülöp herceg határozata váltotta ki a városhidvégiek panaszát. 
Heimlich tiszttartó utasította őket, hogy a 80 ft-ban megváltott dézsmát ezután nem 
készpénzben, hanem természetben szedik be 38 Ezt az alkalmat használta ki az uradalom arra, 
hogy 1814. január 17-re, Kaposvárra összehívott úriszéken a herceg mint felperes a 
városhidvégi úrbéri rendezést kezdeményezze, s „el várja az alperes hidvéghi lakósoknak 
jobbágyi kötelességükből származandó meg alázásokkal tellyes engedelmességeknek... 

30 FL. BUI. 9. 1832. július 3. 
31 FL. BUI. 23. 1777. Folyamodvány. 
32 Ugyanaz 

U w l y - Magyarország, a Szerb Vajdaság s Temesi Bánság mezőgazdasági statisztikája. Pest, 
1855. 120-122., 244.; Knézy Judit: A somogyi parasztság gazdálkodásának és táji csoportjainak vál-
tozásai 1850-1814. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1984/85. 384. old. 

34 FL. BUI. 21. 1847. Uradalomleírás. 
35 Vfls Gereben: Nagy idők, nagy emberek. Bp. 1906. 32. old. 
36 Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 9334. Tihanyi Lajos visszaemlékezése Szabadhidvégról. 
37 FL. BUI. 9. 1868. október 13. 
38 OL. P. 1321. 9. csomó. 1813. FL. BUI. 13.1913. január 21. 
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kijelentését."' A herceg a jobbágyi szolgálatot azért tartja bevezethetőnek, mert a katonaságra 
már semmi szükség nincsen. A városhidvégiek panaszukkal a vármegyénél jelentkeztek s 
ügyükben a Somogy megyei főbíró, Tallián Boldizsár az uradalom direktorához és a 
herceghez is folyamodást írt. Hivatkozott arra, hogy a kontraktuális helységek ügyében a 
Helytartótanács 1768. évi állásfoglalása az irányadó, mi szerint azokat szerződéses 
kötelességükön felül nem szabad terhelni. Szerinte nem is célszerű a városhidvégieket 
megharagítani mert „többszöri tumultusok, nevezetesen az 1800-ik esztendőben az 
insurgensek által okozott tumultus alkalmatosságával, de e mellett más és többszöri katona 
állítás idejekor a Fölséghez és Hazához különös hívségeket be bizonyították". Ezért azt ajánlja, 
hogy a tizedet engedjék el nekik, még akkor is, ha azt az úriszék természetben beszedni 
rendeli.40 Ugyanakkor fordultak a városhidvégiek is a herceghez. Folyamodásukból 
megtudhatjuk, hogy a dézsma megváltását 80 ft-ért Batthyány Lajos engedélyezte nekik, s 
most az értéket fel is akarják emelni és természetben kívánják beszedni. Ekkor még nem az 
elengedést kérik, csak a 80 ft-os pénzbeli fizetés további meghagyását4 1 Nyilván elutasították 
kérésüket, mert augusztus 17-én ősi szerződésükre és az 1768-as rendelkezésre hivatkozva a 
tizedszedést egészében kifogásolják.42 

Ilyen előzmények után Tallián bíró Somogy megye részéről 1815-ben is tiltotta a 
dézsmaszedést, szinte könyörgött az uradalomnak, hogy azt ne tegye, mert neki annak 
megakadályozását írták elő.43 Heimlich tiszttartó azonban - „mint ha a tilalmakról semmit 
sem tudtam volna" - írja - elrendeli a dézsmáltatást. Leírásában külön kiemeli, hogy nemcsak 
a tized (amit a Veszprémi Püspökségtől árendált az uradalom), hanem a kilenced beszedését 
is elrendelte. Ennek a kijelentésnek itt azért van hangsúlya, mert 1688-ban Batthyány Ádám a 
városhidvégiek szabadalomlevelében csak a kilenced beszedésétől tekinthetett el. A tizedet, 
mint egyháznak járó. de annak bérlete miatt az uradalom által szedett adót nyilvánvalóan 
eddig is behajtották. A dézsmálás persze nem ment hangos jelenetek nélkül. Az 1816. évi 
Somogy megyei főbíró által vezetett helyszíni szemlén a dézsmáláskor tett illetlen szavai miatt 
meg kellett a hangadónak követnie az uradalmi ispánt. 

A városhidvégieknek az 1767. évi összeírás szerint faizásuk nem volt, helyette a Sió nekik 
rendelt részén nádlással rendelkeztek. Az idők folyamán megszaporodott lakosság ellátására 
egyre több árendás, pusztabeli földet műveltek, amelyekért bérrel és napszámmal tartoztak, 
terményeikből kilencedet adtak. A bérelt földek között szőlők, legelők, szántók, erdei legelők 
és irtások is voltak, időről-időre a makkoltatást és a száraz ágak szedését is megkapták 
egy-egy erdőrészen. Ilyen földjeik Rebec-pusztán, Pélben, Kolláton, Horhiban, Gubartzon, 
Csergerenda-pusztán voltak 46 Ezek mellé a földek mellé az ún. „katonai rétet" a fürgedi 
pusztán kapták meg, bár időről időre kérték, hogy Oroszi pusztán mérjék ki számukra 4 Az 
úrbéri peres anyagból érdekességként derül ki, hogy a Kollátban és Gubartzon levő földjeiket 
az uraság ménese körüli szolgálatokért kapták. A ménes 1757-ben még Kollátban volt, 
megszüntetése után a kolláti diverticulumot a városhidvégiek árendálták.48 A bérleti idő 
letelte után azonban el kellett azt hagyniuk. Az említett földek egy-egy darabját viszonylag 
hosszan használták, egy részüket irtványként tették művelhetővé, így válhattak ezek a földek, 
valamint a faizás az 1814-től folydogáló úrbéri per tárgyává. A Somogy megye részéről 
kiküldött bizottság az uradalmat mértékletességre intette, szerette volna elérni, hogy a 
városhidvégiek panaszáradata szűnjön meg, őket a régi viszonylagos földbőségben hagyja 
meg az uradalom. A bajok okozójának Heimlich tiszttartót - „kiti.il mind ezen galibák 
származni tapasztaltatnak" - tartották.49 Az uradalom viszont 1820-ra kialakította állás-

3" OL. P. 1321. 22. csomó. 1814. január 17. Úriszéki jegyzőkönyvi kivonat. 
40 OL. P. 1321. 9. csomó. 1814. július 23. Tallián Boldizsár a herceghez. 
41 Ugyanott. 1814. július 22. Városhídvégiek a herceghez. 
42 Ugyanott. 
4 3 OL. P. 1328. 1. csomó. 1815. május 30., augusztus 7. 
4 4 OL. P. 1336. 3. csomó. 1815. augusztus 8. 
45 OL. P. 1321. 17. csomó. 1813. szeptember 13 
46 OL. P. 1321. 23. csomó. 1820. 
4 7 FL. BUI. 10. 1818. június 21. 
48 FL. BUI. 11. 1787. szeptember 29. Tanúkihallgatási-jegyzőkönyv. 
4 0 OL. P. 1321. 24. csomó. 1816. szeptember 13, illetve 1820. december 15. 
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pontját: csupán az egykori kastélyhelyhez van a városhidvégieknek jussuk, az összes többi 
pusztabeli földet külön engedéllyel, időlegesen, külön bérért és napszámért használták, így 
azokra semmilyen jogot nem formálhatnak. Az 1820-as érvanyagban használják azt is, hogy 
csak az egykori kastélyhely esik a dikális adó hatálya alá, a többi pusztai föld nem, ez is 
mutatja, hogy csupán ez számít a szabadosok eredeti birtokának.50 

A kastélyhelyet egy 1824. évi levél írja le „a Kollát mellett lévő vár dombjáról egész a 
szabadhegyi határig..., a Sió parti házak mellett egész addig, ahol az utca lenyúlik a Sióba... 
ezen a traktuson hosszat a berek közepéig mind az övék."' Az úrbéri rendezési per 1832-re 
fejeződött be. Jutalmul Kapotsffy ügyvéd 400, Procopius helytartói ágens 100 pft-ot kapott.52 

A városhidvégiek perben elvesztett földjeit 1833-ban a herceg szerződéssel visszaadta 
használatukba, természetesen szigorúan kikötve a szokásos bért.53 A perben elveszett a 
hidvégi református prédikátor és rektor, valamint a fiókegyházat ellátó mezőkomáromi 
katolikus plébános földje is. Ők is csak bér fejében és az urasági jog elismerése mellett kaptak 
földet.54 

Időközben, 1824-ben kezdődött meg a legelőelkülönítési és irtásvisszaváltási per. A perek a 
bíróságokon és a helyszíneken egyszerre folytak. A helyszínen néha elég méltatlan 
eszközökkel. 1825-ben egy mezőkomáromi félhelyes jobbágyot bízott meg az uradalmi 
praefektus azzal, hogy a városhidvégi peres legelőre (a mezőkomáromi malom fölött) négy 
ökrét ráhajtsa, kipuhatolandó, hogy mit tesznek a hídvégiek. Ők természetesen behajtották az 
állatokat és közülük egyet zálogként visszatartottak. Igaz, hogy a vármegye intézkedésére 
később a jobbágy csekély díjért visszakapta a „csali"-állatot, de közben 11 hét telt el, így a 
nyári nagy munkákban ökrét nem tudta használni. „Hív jobbágyi tettéért" Vizi József 9 év 
múlva remélt csak valami kárpótlást az uradalomtól."" A másik peres fél is igyekezett minden 
eszközt bevetni. Az „alattomos" pusztai legeltetéstől, a piacok rendjének megzavarásáig 
(vásári haszonvételt követeltek), gyepfeltörésekig mindent megpróbáltak. Az uradalom 
ezekkel szemben a csőszök, hajdúk szerepét és számát növelte, a piaci hajidút pl. utasították, 
hogy „verje el" őket.56 A gyepfeltörések miatt újabb pert kezdeményeztek."7 Az irtásföldeket, 
azokat amelyek ekkor még nem álltak per alatt, a megyei hatóságnál adó alá akarták vettetni, 
hogy így bizonyítsák rá jussukat.58 Az ősi kastély-funduson kialakított lakhelyeket is kezdték 
eladogatni, amit persze az uradalom tiltott.59 

Az 1840-es évek közepére a szabados közösség és az uradalom megromlott viszonya miatt 
a hídvégieket már számtalan kár érte. 1846-ban pl. az iskola, a rektor és a tiszteletes háza 
tatarozásához kértek felében vágható nádat, de nem kaptak: az állandó perlekedés miatt: 
„rendelet szerint minden jótéteménybül már kizáratvák".60 Ilyen körülmények között 
folyamodtak a herceghez peregyezségért. A herceg elrendelte a tárgyalások azonnali 
megkezdését és a lehető legrövidebb időn belüli megegyezést.61 Az akkor folyó ügyekben 
azonban peregyezség csak 1862-ben jött létre.62 

A városhidvégiek reformkori magatartása nem a megegyezés felé hajlott. Az uradalom 
somogyi ügyvédje 1846-ban figyelmeztette a tiszttartót, hogy a szabadosok „a divatos 
elragattatásba részt akarnak venni", felbőszült embereiknek ne engedjenek, „más különben 
potzkot vetnek az u raságon" 6 3 A vita tárgya ekkor csupán a legelőn ásandó kút volt. 1848 

50 OL. P. 1321. 23. csomó. 1820. 
51 FL. BUI. 2. 1824. május 2. Kapotsffy a tiszttartónak. 
52 FL. BUI. 6. 1832. augusztus 2. A herceg Enyingnek. 
5 3 FL. BUI. 14. 1833. április 9. 
54 FL. BUI. 14. 1833. március 9. 
55 FL. BUI. 30. 1835. január 25. 
56 FL. BUI. 3. 1841. október 20., 10. 1833. augusztus 10., 3. 1845. Levelezó'könyv. 
5 7 FL. BUI. 3. 1841. október 20., december 28. 
58 FL. BUI. 3. 1845. Kapotsffy ügyvédtől. 
59 FL. BUI. 3. 1850. április 4. 
60 FL. BUI. 19. 1846. február 4. 
61 FL. BUI. 8. 1846. június 5. 
62 Farkas, i.m. 
6 3 FL. BUI. 10. 1846. január 28. 
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márciusa és áprilisa a városhidvégiek intésével telt el, mert „már az új törvény szentesítése 
előtt" megtagadták a szolgálatokat.64 1849-ben megpróbálkozott az uradalom a péli és 
csergerendai irtások után elmaradt dézsma és robot behajtásával, sikertelenül.65 1852-re 509 
gyalog napszámmal az irtásokért, az évi 554 lovas és 1240 gyalogos nap szabados szolgálattal 
illetve az elmaradt dézsmával voltak adósok.66 

Az 1850-es években a már folyó perekhez az úrbéri bíróságok előtt folytatandó ügyek is 
járultak: legelő elkülönítés és irtásváltás, a szőlődézsma megváltása. Az 1853-as úrbéri pátens 
10, 11 és 12 §-a értelmében a kuriálisnak minősülő, örökszerződéssel települt Városhidvég 
község magát köteles megváltani, rá - mint nem úrbéres földet bíróra - az 1848-as állami 
kárpótlással történő jobbágyfelszabadítás nem vonatkozott.67 Az egykori katonák szolgálatait 
évi 554 lovas- és 1240 gyalogos napban állapították meg, amelyeket 1848, a jobbágy-
felszabadítás óta nem szolgáltak le. Ugyanakkor megjegyzik, hogy ezen felül a katonáskodást 
is meg kell váltaniuk.68 A ludbregi uradalombeli hasonló esetről kértek információkat, ám ott 
az állami kárpótlás alá estek a szabadosok. Lovas napjaikat 10 krajcárért, gyalogos napjaikat 6 
krajcárért számították.69 Hasonló számítással, és az összeg 5 %-os tőkéjével számolva a 
városhidvégiek elmaradt szolgálataiért 4067 ft-ot vártak.70 A csergerendai és a poszkai irtások 
visszaváltása ügyében a soproni Úrbéri Főtörvényszék az uradalomnak kedvezően ítélt 1856 
folyamán. Ekkor 844 hold irtásföld holdanként 5 pft . váltság ellenében az uradalom birtokába 
került.71 Az irtásbérből viszont levontak az 1848 óta nem fizetett kilenced és tized értékeként 

72 
1840 pft-ot. Az irtásföldeket 1857. június 10-én vette át az uradalom, ám addigra azok 
természetesen be voltak vetve. Erre az évre a termésből a városhidvégiek az ötödöt adták bér 
gyanánt.73 A tiszttartó javaslata szerint, amíg a visszavett részen major nem épül, célszerű azt 
„feléből és bér szolgálat mellett" kiadni.74 E földterület igen értékes az uradalom számára. Ezt 
a tiszttartó a következőképpen fogalmazta meg: „valóban meg érdemelte, hogy érte annyit 
fáradoztunk, már annyiból is, hogy ezen földek a Péli köri földek tőszomszédságában vannak, 
és így az egész puszta most tisztává vált." Egyébként is végeredményben csak 4984 pft-ot 
kellett értük kifizetni (levonva a hídvégiek tartozását) és ezek 1857. évi becsértéke 77 920 pft. 
volt.75 

Ezzel nem rendeződött el a selyemmezei és a rebeci irtások (összesen 2423 hold legelő) 
visszavételének ügye. Ezeken eddig közösen legeltetett az uradalom a városhidvégiekkel: ez 
utóbbiak azt évente öt hónapig, József naptól (március 19.) Kisasszony napig (szeptember 8.) 
használták. Ezek a legelők eredetileg erdőföldek voltak, így azokat az 1844. évi megyei 
rendelkezések értelmében 50 éves vágásokba kellett osztani, így abból a hídvégiek évente kb. 
360 holdat legeltethettek76 

A rebeci dézsmás szőlő megváltása ügyében 1857-ben egyezség jött létre ugyan, de azt a 
városhidvégiek nem tartották be. Viszont a dézsmát és a kilencedet sem fizették a 416 hold 
rebeci és 40 hold garábhegyi szőlő után. Az elhanyagolt garábhegyi szőlő helyett ajánlott 
csereföldet nem fogadták el. Az elmaradt dézsma behajtását rendelte el az uradalom.77 

64 FL. BUI. 10. 1848. március 28., április 8. 
65 FL. BUI. 10. 1849. február 5. 
66 FL. BUI. 9. 1852. Szabadosok és extraserialisták összeírása. 
67 Für Lnjos: A majorsági zsellérkérdés rendezése 1848-1896. In: Szabó István (szerk.): Agrártörténeti 

Tanulmányok. Bp. 1960. 437. old.; Für Lajos: Jobbágyföld-parasztföld. In: A parasztság 
Magyarországon a kapitalizmus korában. Szerk.: Szabó István. Bp. 1972. 61., 73. old. 
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69 FL. BUI. 3. 1851. november 30, december 13. 1857. június 28. 
70 FL. BUI. 4. 1858. június 28., 20. 1858. június 30. 
71 FL. BUI. 3. 1856. október 24., 17. 1856. november 29. 
72 FL. BUI. 9. 1856. március 6. 
73 FL. BUI. 3. 1857. június 14. 
74 FL. BUI. 20. 1857. január 21. 
75 FL. BUI. 20. 1857. június 14. Farkas a fó"kormánynak. 
76 FL. BUI. 9. 1856. március 6., 20. 1857. január 21. 
7 7 FL. BUI. 9. 1856. március 6., 3. 1857. december 3., 4. 1859. április 29., június 14., 9. 1859. május 6. 
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A városhidvégiek lába alól kicsúszni látszott a talaj; eddig egységes közösségük több pártra 
szakadt. Nagy részük, 39 lovas és 71 gyalogos leszármazott kétségbeesett, alázatos levelet írt 
a herceghez. Bocsánatát kérték atyáik 1814 óta folytatott pereskedése, magaviselete miatt. 
Keserűen kárhoztatják a nyomorra jutott lakosság nevében „a jobbágyi állapotbul lett 
kiemelkedéstét". Panaszolják, hogy már ezernél is többen vannak, s a vesztett perek miatt már 
csak 4000 holdnyi szántójuk maradt . Sorsuk jobbítását kérik, immár nem ősi jusson, hanem 
hercegi kegyelemből.78 A hidvégi református lelkész, Kálmán József és Csonka János tanító 
külön fordult a herceghez, hiszen a református egyház 12 holdja, a lelkész 8 holdja, a tanító 4 
holdja és a templom 2 holdja is a csergerendai, illetve a poszkai földekben volt. Az egész 
pereskedést ők is hibásnak ítélik, véleményüket egy közmondással fejezik ki: „az atyák ették 
meg az egrest, s a fiaknak foguk vásik meg abban."7 9 Kérelmükre az uradalom csak a 
földjükért kínált irtásbért volt hajlandó megadni: azt mondják, hogy számukra földet a község 
adott, most is a községtől kaphatnak. A község viszont a felajánlott csereföldet nem fogadta el, 
így nincs miből adnia. 

A nagy ijedelmet a még fennálló területekre (Rebec, Selyemmező legelői), a szőlő-
dézsma-megváltás és a szabadosok megváltakozása ügyében peregyezség követte 1862-ben. 
Az egyezségért Kapotsffy Imre ügyvédnek 200 oéft-ot jutalomként utaltak ki. Egyezség tehát 
már létezett, de béke nem. Továbbra is jogtalan legelőhasználatról tudósítanak a források, a 
nagy indulatok viszont lehiggadtak. így, amikor a városhidvégi községháza összedőlt, 
újjáépítéséhez az uradalom is 140 ft értékű építőanyaggal járult hozzá. A tiszttartó 
indoklásában így írt: „ezen község hangulata az uradalom irányában egészen jóra változott és 
simulnak az uradalomhoz, mi a mostani értelmesebb elöljáróságnak köszönhető."81 A 
kuriálisok szolgálatai kieséséért járandó kárpótlás ügyében Farkas tiszttartó vívta tovább a 
harcot: az államtól, 1870-ben a földtehermentesítési alaptól próbált az uradalom számára 
kárpótlást szervezni. Az idős Batthyány Fülöp herceg nagyon dicsérte a tiszttartó buzgalmát, 
ám az uradalom kártalanítást nem kapott. 

Demeter Zsófia 

Déryné vendégjátéka 
Pécsett 

A „magyar vándorszínészet nagyasszonya", 
Déryné Széppataki Róza rövid, kétéves és 
balsikerűnek mondható házassága után (1813) 
végleg szakít Déry Istvánnal, hogy az országot 
bebarangolva felejtse el szerelmi fájdalmát, s 
a küzdelmes színészsorsot választva egyre 
ismertebbé váljon. 1815-től kezdődő, s csak-
nem 30 évig tartó vándorlásai során pesti, 
budai, kassai, kolozsvári, székesfehérvári és 
más dunántúli vándortársulatok tagjaként lett 
egyre népszerűbbé, s a korai magyar színé-
szet vezéralakjává. Vándorszínészi múltját 
Kolozsvár, Arad, Miskolc, Buda, Pécs, Győr, 
Pest, Marosvásárhely, Brassó, Szeged, Kassa, 
Pozsony, Sopron, Szombathely, Debrecen 

78 FL. BUI. 20. 1857. január 18. 
79 FL. BUI. 20. 1856. december 31 
80 FL. BUI. 16. 1862. február 4. 
81 FL. BUI. 17. 1865. augusztus 31. Farkas a főkormányhoz. 
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