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nem csak a gyerek, hanem a légy is nyalogatta, amitıl sokan megbetegedtek, többen meghaltak. 

3. kép. Szülésznıi szerszámok Payrits Sándorné bábatáskájából

Így múlt el 27 év sok munkával, gonddal és örömmel. Idıvel az asszonyok kór-házba mentek szülni,
bábára már nem volt szükség. Ekkor ápolónı lettem. A bábatáskámat, ahogyan akkor letettem, ma is
ugyanúgy található a felszereléssel együtt. Ha hívnának, ma is szívesen mennék szüléshez, de az
egészségem már nem jó, a kezeim teljesen odavannak. Nagy fájdalmaim vannak, sokszor egész éjjel
nem tudok aludni a fájdalomtól. Sem gyógyszer, sem pedig fürdı nem használ. A gyermekeim
kiröpültek, ık gyakran jönnek és sokat segítenek. 

Nehéz volt az életem, de szép. Egyszer sem a halálnak, mindig az életnek szolgáltam. Ha még egyszer
születnék, megint bába lennék.”
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A községsoros urbariális vagy egyéb célú összeírás (conscriptio) általában a jobbágy és zsellér
családfık legfontosabb gazdálkodási adatait rögzítette. Adóügyben a vármegye, az urbárium
felülvizsgálata, korrekciója kapcsán pedig a földesúr rendelhette el a különbözı típusú szolgáltatásra
kötelezett lakosságra, illetve szolgáltatásokra vonatkozó összeírásokat. 1767-ben, Mária Terézia
királynı rendeletére, részletes és országos összeírás történt. Az alábbiakban az – elsısorban az
uradalom keretében végrehajtott – összeírásokkal kapcsolatos kifogásokat tekintem át.

1756-ban a veszkényiek elpanaszolták, hogy az ún. hosszú erdınél az irtásaikat szántóföldekké
alakították át, de az összeírás alkalmával az alsó és felsı szomszédjaik ezeket saját irtásukként
jegyeztették be. A helyreigazításhoz az inspektor segítségét kérték.201(201) 

A bogyoszlóiak 1757-ben egy olyan bizonyos legelıterület ügyében panaszkodtak, amelyet szerintük a
tiszttartó szántóterületté minısített át. Ezért a Comissiot megkérték, e területet legelıként jegyezzék.
Állásfoglalás: a besorolás marad.202(202)

A babótiak 1757-ben azt nehezményezték, bár noha már több ízben is installáltak a Pethlen nevő legelı
ügyében – mely terület szerintük régen a falu határához tartozott –, de ezt az uradalom nem ismerte el.
Így az említett legelıterület régi hovatartozásának elismerését kérték. Állásfoglalás: nihil203(203)

1758-ban a vitnyédiek beadványukban azt kérték az uradalomtól, hogy csak azon szántóföldek és rétek
után adózzanak és szolgáljanak, amelyek az összeírásban szerepelnek, nem pedig annál nagyobb terület
után. Mellékletként egy részletes kimutatást nyújtottak be az összeírt (valós) területekrıl és az
uradalom által feltüntetett (szerintük nem létezı) többletterületrıl. E kimutatás név szerint megadja az
egyes szántóföldek és rétek jobbágygazdáinak nevét is.204(204)

A babótiak azzal a panasszal fordultak a Comissiohoz, hogy megítélésük szerint a rájuk kivetett adóban
olyan területek után is fizetniük kell, amelyet a tárgyidıszakban a veszkényiek, illetıleg a kapuváriak és
a gartaiak használnak. Állásfoglalás: Az inspektor elutasította a veszkényiekre vonatkozó állításukat, a
kapuváriakra és a gartaikra vonatkozóan pedig elrendelte a terület tényleges használatának
kivizsgálását.205(205)

378Ugyanezen évben (1758-ban), a vitnyédiek többek között azt panaszolták, hogy az 1757. évi rétekre
vonatkozó összeírás adatai eltérnek a helység idevonatkozó régebbi összeírási adataitól.206(206)

A kecöliek ekkor egyrészt azt kifogásolták, hogy az összeírás alkalmával több szántóföldet a vetések és
a rétek közé soroltak, másrészt pedig a szomszédos vásárosfalusiakra panaszkodtak, akik
szarvasmarháikat a kecöliek legelıjére hajtják. Állásfoglalás: Az összeírást a Comissio helyesnek
találta, a legeltetéssel kapcsolatos panasz kivizsgálásával pedig a tiszttartót bízták meg.207(207) 

1759-ben a bısárkányiak a ház- és a hozzá tartozó telekösszeírás hibáit panaszolták, mondván hogy az
pontatlan, az úrbéresekre hátrányos. Állásfoglalás: A Comissio döntéshozóinak részére egy a
panaszlevélhez csatolt részletes uradalmi lista található 52 bısárkányi háztulajdonos nevével és a
sessióik részletes adataival.208(208)

A kecöliek 1760. évi, nyolc pontos panaszlevelükben többek között sérelmezték, hogy sessióik és
irtásföldjeik hibás összeírása miatt többletfizetésre kényszerülnek. Ezért helyreigazítást kértek.209(209)

Állásfoglalás: A tiszttartói jelentés szerint az összeírási adatok megfelelıek.210(210)

1765-ben az ordódi211(211) jobbágyok a babótiakkal szemben panaszkodtak, ugyanis azok úgy
informálták az uradalom inspektorát, hogy az ordódi félhelyes jobbágyoknak kétszer akkora telkük van,
mint a babóti egészhelyeseknek. Valójában a babótiak – az ordódiak szerint – eközben elvettek tılük 18
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hold szántóföldet, melyet most ık használnak. Mindeközben a babótiak több robottal nem szolgálnak,
és az ordódiak portioja sem csökkent. Ezért igazságos megoldást kértek. Állásfoglalás: Véleményezésre
kiadták. (Mellékelve egy uradalmi felmérés a babótiak és az ordóiak által mővelt területekrıl,
dülınevekkel!)212(212)

A kecöli jobbágyok 1767-ben, mivel a földek, kaszálók, valamint a legelık felmérésénél sok
fogyatkozások volnának, a herceghez fordultak.213(213) Állásfoglalás: A tiszttartó a véleménye szerint a
felmérések helyesek.214(214)

1768-ban a pordányiak amiatt fordultak az inspektorhoz, mert – szerintük – az összeírás idején
(vélhetıen 1767-ben) a helyek száma nyolccal „föllebb tetettek”. Ezért kérték, hogy a sessiók számát a
régi összeírás szerint vegyék figyelembe annál is inkább, mert földjeik egy része amúgy is a laposban
fekszik, melyrıl a vizek miatt sokszor alig arathatnak.215(215)

Ugyancsak ez évben a vitnyédiek azt panaszolták az inspektornak, hogy a legutóbbi (bizonyosan az
1767-ben végrehajtott) vármegyei összeírás során az összeíró, Toronyi László, az erdei rétjeik közül –
minthogy elegendı szántóföld nem állt rendelkezésre – 379két-két darabot szántóföldnek írt be. Ezért az
adatok helyesbítéséhez az inspektor segítségét kérték.216(216)

Az agyagosiak a vitnyédiekkel fennálló határvitájukban 1769-ben az úriszékhez és a herceghez
benyújtott instanciájukban azért folyamodtak, hogy a konfliktust az összeírás szerint rendezzék.217(217)

1772-ben a szárföldiek több panasszal álltak elı: helyföldjeikben (18 hold/egy egész sessió) a kiszabott
mérıt nem tudják elvetni és azokhoz rétjük nincs. Minthogy az összeírásnál marháiknak legelıt nem
hagytak, ezért állataikat olyan földeken kénytelenek legeltetni, amelyek után portioval és robottal
tartoznak, vagy pedig irtáspénzt fizetnek. Kérték panaszaikat meg orvosolni avagy határunkat ujobban
meg vizsgáltatni. Állásfoglalás: [?]218(218) 
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Egyházközség

A földesurak birtokaikon kegyúri joggal (jus patronatus) és ebbıl adódó kötelezettségekkel is
rendelkeztek. Így többek között a kegyúr (patronus) kötelezettségei közé tartozott a templom vagy
kápolna, és a plébániaház épülete karbantartásának a segítése, szükség esetén újjáépítéséhez történı
anyagi hozzájárulás biztosítása. Az úrbéres települések kegyúri joghoz kötıdı problémáit az alábbi
esetek illusztrálják:

A bogyoszlóiak nevében 1736-ban a helyi plébános panaszt emelt a tamási földesúri huszárok ellen,
akik – noha Tamási filiáléként a bogyoszlói plébániához tartozik – nem akartak a plébániaház
helyreállításában részt venni.219(219) Az 1736. május 12-én, Kapuvárott összeült Comissio
jegyzıkönyvi kivonata alapján született állásfoglalás: Miután a helyreállítás szükséges, abban a filiának
is részt kell vállalnia.

1750-ben a kecöliek azért fordultak hg. Esterházy Pálhoz, hogy segítsen rajtuk templomuk immáron
halaszthatatlan helyreállításában. Mint írták: az elmúlt évek árvizei és a sáskák pusztításai miatt ık
maguk erre képtelenek, mivel annyira elnyomorodtunk, hogy még kenyerünkre valót sem tudgyuk
magunknak megszerzenyi… és ezen okbul sem magunkat nem táplálhatyuk sem K[egyel]mes
Herczegséged adóját és árendáját meg nem adhattuk mind ez mai napig. A hercegtıl azt kérték, ha
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egyebbül nem is csak az hely adó megadásábul, mely vagyon míg nálunk 44 frt 30 d álló fizetis, abbul
dispensálván [felmentést adván] segítenyi méltóztassék templomunkat.220(220) Állásfoglalás: Egy
kapuvári keltezéső 1750. április 12-i, aláírás nélküli irat – feltehetıen tiszttartói véleményezés –
megerısítette a kecöliek nagymérvő elszegényedését, azt, hogy a helyreállításhoz becsült 150 frt-nyi
összeget képtelenek elıteremteni. A véleményezı a templom helyreállítására több éven át, évi 50–60
frt-os anyagi ráfordítás biztosítását javasolta.221(221) 

380A bısárkányiak 1753-ban templomuk építésének befejezéséhez téglát és meszet kértek a
hercegségtıl. Állásfoglalás: A kapuvári uradalmi hivatal gondoskodjon az építkezés befejezéséhez
szükséges tégláról és mészrıl.222(222)

Ugyanebben az évben az osliak „kiváltságaik” megırzéséért folyamodtak: a csodatévı Mária képpel
kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése fejében eddig immáron 50 éve mindennemő portio, robot és
hosszú fuvar szolgálata alól mentességet élveztek. Ezért mentességük fennmaradását kérték.
Állásfoglalás: A kapuvári uradalmi hivatal vizsgálja ki a panaszosok hivatkozását.223(223)

A tamásiak 1753-ban három tárgykört is érintı panaszlevelükben a templomuk építéséhez a kegyúr

segítségét kérték. 224(224) 

A rábaszentmihályiak plébánosa, Serfızı János (Joannes Serfozó) 1754-ben kérte a Comissiót,
juttasson a falunak a romladozó templom és az ugyancsak rossz állapotú plébániaház megjavításához
szükséges követ, téglát és faanyagot. Állásfoglalás: a kapuvári uradalom biztosítsa a
rábaszentmihályiaknak ingyenesen a szükséges mennyiségő építıanyagot.225(225) 

A bogyoszlói plébános, Salamon Ferenc (Salomon Franciscus) 1757-ben mind a templom, mind a
parochia épületének igen rossz, javításra szoruló állapotát jelentette be. A Comissiot, hogy javításhoz
szükséges anyagok biztosítására kérte. Állásfoglalás: Utasítsák a kapuvári tiszttartót, hogy az
anyagokat nyugta ellenében biztosítsa a plébános részére.226(226)

A csornai hercegszeri jobbágyok 1758-ban a Comissiohoz az alábbi kéréssel fordultak: a mintegy
nyolc évvel azelıtt temetıjük kerítésére szánt téglából a birkásház pincéjének építéséhez a hercegségnek
kölcsönadott téglákat az uradalom adja meg, mivel az ultátul fogva csorbaságát szenvedi temetınknek
keréttése.227(227)

1759-ben a kapuváriak azon kéréssel fordultak a Comissiohoz, hogy a Kapuvárott építendı
kápolnájukhoz térítésmentesen építıanyagot kaphassanak. Állásfoglalás: Engedélyezik, hogy a
kapuvári tiszttartó az építkezéshez szükséges fát és téglát a mezıváros részére ingyenesen
biztosítsa.228(228)

A kecöliek 1760. évi, nyolc pontos panaszlevelükben többek között sérelmezték, hogy a templomföldek
után az eddig is járó dézsmán kívül most már helypénz (census) megfizetésére is kényszerülnek. Ennek
eltörlését kérték.229(229) Állásfoglalás: A tiszttartói jelentés margójára írt bejegyzés szerint marad az
eddigi kötelezettség.230(230)

Szil mezıváros plébánosa, Czinka Márton (Czinka Martinus) 1759-ben a templom tetızetének
javításához tégláért és gerendákért a kapuvári tiszttartóhoz fordult, aki 381ezekért 13 frt-ot számolt fel,
és az oltár felújításához szükséges anyagokért egy újabb összeget kért. A plébános a 13 frt elengedését,
és a többi anyag árának mérséklését kérte. Állásfoglalás: Biztosítsák ingyen a téglákat és
gerendákat.231(231)

1761-ben az osliak a templom tornyának megépítése ügyében fordultak a herceghez. Mint írták,



55

templomuk építése immár 15 esztendeje leállt. A toronyhoz a már félretett 50.000 db téglán kívül a
harangállás kialakításához még 20 db tölgyfára, és 40 db fenyıfára is szükségük lenne. Ehhez a herceg
segítségét kérték.232(232)

1763-ban a szentmiklósiak jelentették a hercegnek, hogy a plébániaház teljes fundamentumát a három
szobáján kívül újra kell építeni. Ehhez azonban a filiák (Szergény, Agyagos és Petıháza) egyáltalán
nem akarnak pénzzel hozzájárulni, ezért a Comisso segítségét kérték amiatt, hogy a filiák a reájuk esı
arányos terhet elvállalják.233(233) Az Esterházy herceghez mint kegyúrhoz címzett, aláírás nélküli, 1763.
évi iratban ugyancsak a szentmiklósi templom javításához kértek építıanyagot (többek között több ezer
tetıcserepet is).234(234)

Ugyanebben az esztendıben a szentmiklósi (Fertımelléki Sz. Miklósi) lakosok ıhercegségének jelezték:
templomuk öregoltárának (fıoltárának) elıkészületi munkálatait befejezték és most magára a kegyúri
(ajándék-)oltárra várnak.235(235)

1768-ban az osli jobbágyok Miklós herceghez címzett instanciájukban a néhai Esterházy Pál herceg
rendelkezésére hivatkoztak, aki azzal a kötelezettséggel telepítette atyáikat a háborus idıkben
elpusztult Osliba, hogy az csudálatos Szent kipnek tisztöletre bejárandó bucsus nipeknek 364 ölből
tartando utat tö[l] tissel csinálvan jót mindenkor tarcsanak.236(236)

Az agyagosiak és szergényiek 1770-ben a templomuk elkészítendı fıoltára ügyében fordultak hg.
Esterházy Miklóshoz. (A beadványhoz mellékelték a költségvetést.)237(237)

1774-ben a csapodiak a herceghez címzett levelükben a pusztacsaládiakra panaszkodtak, akik bár a
filiális egyházban laknak, mégsem akarnak a csapodi plébánia-ház épületéhez segítséget nyújtani.
(Ugyanezen levéltári szám alatt olvasható egy uradalmi jelentés a szükséges javításokról, hivatkozással
Nagy Mihály csapodi plébánosra.) Állásfoglalás: A süttöri tiszttartó ismertesse a csapodiakkal és a
pusztacsaládiakkal a csapodi plébániával kapcsolatos kötelezettségeiket.238(238)

A tamásiak és a bogyoszlóiak a herceghez írt beadványukban sérelmezték, hogy a tamásiak és
bogyoszlóiak által felépített és fenntartott bogyoszlói plébániaház romladozó állapotának
helyrehozatalához a jobaháziak nem járultak hozzá, noha a jobaházi templom és egyházközség mint
filia a bogyoszlói plébániához tartozik. Ugyancsak elpanaszolták, hogy bár a potyondi helységbeli
uraimék is hozzánk isteni 382szolgálatra járnak, a plébániaépület felújításához azonban ık sem
akarnak hozzájárulni. Állásfoglalás a panaszlevél hátoldalára jegyezve: Inspektor úrnak ajánlva,
Kapuvár, 1751 június 18.239(239)

A csapodiakat hg. Esterházy Miklós (egy más tárgyú panaszlevükre adott állásfoglalásában) 1778-ban
arra figyelmeztette, hogy amennyiben a plébánosuk számára a kaszálást, aratást és a betakarítást nem
akarják elvégezni – ahogy errıl értesült –, úgy megparancsolja az inspektorának, hogy az engedetlenek
vasra veretvén Kapuvárra vitessenek. (Kelt Eszterház, 1778. július 17., hg. Esterházy Miklós
ellenjegyzésével.)240(240) 

1780-ban a csapodiak azért fordultak a herceghez, hogy nyújtson nekik segítséget a plébániaház
befejezéséhez. Ugyanis plébániaházuk már felépült, csupán annak befedése van még hátra. Az erre a
célra összehordott nádkévék jelentıs hányada azonban rossz minıségő, emiatt fedésre alkalmatlan,
ezért a nád mennyisége a fedéshez nem elegendı. Ráadásul a csapodiak „nádat verni” nem is tudnak.
Így ha ezt a munkát ık végeznék, a tetızet nem lenne tartós, de sajnos zsuppszalmájuk sincs. A
herceget kérték, hogy vagy nádat, vagy zsuppot biztosítson nekik a munka befejezéséhez, mert ha a
mostani helyzet marad, akkor tönkremehet az egész eddigi munkájuk.241(241) Állásfoglalás: A szükséges
nádat a kapuvári uradalom beszerezi, de a tetıfedés napi 21 dénáros napszámát a csapodiaknak kell
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fizetniük (Kelt Eszterház, 1780. október 12., hg. Esterházy Miklós ellenjegyzésével.)242(242)

Az acsalagiak 1784-ben a már nagyon szőkké vált, és ugyanakkor rossz állapotú templomuk helyett
egy új felépítéséhez kértek engedélyt és segítséget a hercegtıl.243(243) Állásfoglalás: A herceg tudomásul
veszi az acsalagiak kérését, de a döntését még függıben tartja. (Kelt Eszterház, 1784. október 19., hg.
Esterházy Miklós ellenjegyzésével.)244(244)

1786-ban a bısárkányiak templomuk javításához kértek segítséget a regenstıl, ugyanis egy télvégi
szélviharban templomuk keresztje a tartókıvel együtt ledılt, összetörött, és eközben áttörte a templom
tetızetét is.245(245)

Ez évben az agyagosiak és szergényiek azt kérték a hercegtıl, hogy sovány templomföldjeik
feljavítására a szergényi uradalmi majorból trágyát kaphassanak. Megemlítették: az így kezelt
templomföldek gazdagabb termést adnának, miáltal a hercegségre kevesebb kegyúri kiadás jutna.
Állásfoglalás (az 1786. október 6-i tiszttartói jelentés alapján): Bizonyos mennyiségő tartalék
biztosítása mellett a trágya a majorból kiadható.246(246)

2007. LXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Születés és halál / H orváth László: Panaszlevelek a kapuvári
és a (fert ı-) szentmiklósi uradalom területér ıl (1724-1800) 3. rész / Egyéb

383Egyéb

Az úrbéres községek több más (vámügyek, katonatartás stb.), a korábbi tematikába nehezen
besorolható ügyben is folyamodtak a földesúri hatósághoz. Ezeket, az egyes települések esetében
többször is ismétlıdı eltérı vegyes tárgyú folyamodásokat adatolom a következıkben.

A babótiak több pontba foglalt 1754. évi panaszlevelükben nehezményezték: azelıtt Kapuvárott vámot
nem fizettek, most pedig erre kötelezik ıket, noha a vámtöltés egy szakaszát ık készítették. Továbbá a
Suhl247(247) illetıleg Schreib-Geld248(248) eddigi 7 krajcáros összegét 14-re emelték, valamint az ún.
konyhaszolgálat249(249) (Kücheldienst) címén a fél adag zsír után fizetett 25 d-t 40 d-ra emelték.
Készpénzfizetési kötelezettségeik mérséklését, valamint a kapuvári vámmentességet kérték.
Állásfoglalás: A kapuvári tiszttartó adjon jelentést a Suhl pénzzel kapcsolatosan.250(250) 

A babótiak 1768-ban Miklós herceghez címzett kilenc pontos folyamodványukban azt is panaszolták,
hogy eleiknek a kapuvári vámon nem kellett fizetniök, de amióta a vám környékén töltések vannak,
amelyek kialakításán ık is sokat dolgoztak, Kapuvárott vámot kell fizetniük.251(251)

Ugyanekkor a babótiak számukra igen hátrányosnak ítélték meg az új urbárium több rendelkezését: De
mégis mind azon által ezen mostonság következendı uj urbariu[m] és conscreptio annyira meg
rettentvén bennünket hogy eddég is nyomorusággal éltünk, de hogy ha még ez is reánk következék mi
leszen belılünk…Kérték az inspektort ezen reánk következhetendı nagy nyomoruságos sorsunkb[an]
könnyebbitı segítséggel lenni.252(252)

A barbacsiak 1757-ben több pontba foglalt panaszlevelükben többek között azt is sérelmezték, hogy az
urasági kocsmában lévı mintegy 18 akó bor ihatatlan Annak elszállítását kérték.253(253)

Nem lehet kizárni, hogy a babóti jobbágyok korábbi folyamodása eredménytelen lehetett. 1775-ben újra
csak felbukkant a kapuvári Úriszékhez intézett panaszlevelük, amelyben kérték, hogy a kapuvári
vámtól mentesek maradhassanak, miután – emlékezetük szerint – sem ık, sem atyáik vámot nem
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adtak.)254(254)

A beledi hercegségi jobbágyok 1752-ben a gróf Erdıdy György tutorhoz írott panaszlevelükben azt
kérték, hogy a falu végén található, jobbágyházhoz tartozó kertet a tiszttartó ne vegye el, mert az a régi
idıktıl fogva mindig is a jobbágyházhoz tartozott.255(255)

384A belediek 1754-ben azt nehezményezték, hogy egy számukra nagy terhet jelentı kvártélyt kell
építeniük. Állásfoglalás: A kapuvári tiszttartó figyelmeztesse a beledi úrbéreseket kötelezettségeik
végrehajtására.256(256)

A bogyoszlóiak 1757-es, több pontba foglalt panaszlevelükben azt is elıadták, hogy a kapuvári vámút
egy szakaszát nekik kell megjavítani. Erre hivatkozva vámmentességet kértek a kapuvári vámon.
Állásfoglalás: Elutasítva.257(257)

A bogyoszlóiak ezen kívül még több más tárgykörben is a Comissiohoz fordultak:

1) Bejelentették: a községház felépítéséhez nincs elegendı anyagi erejük.

2) Kérték: a szolgabíró a víz által kárt szenvedett települések meglátogatásakor hallgassa meg a
helységük szegényeit is.

3) Ismételten hangsúlyozták: a Kapuvár környéki hídhoz a kötelezıen elrendelt fa fuvarozás alkalmával
a vámon mentességet kapjanak.258(258)

1776-ban a bogyoszlóiak a szőkös gabonatermésük és hiányos készleteik miatt a regenshez fordultak és
kérték, hogy engedélyezze az uradalom készletébıl számukra gabona kölcsönzését, melynek árát jövı
ısszel fizetnék vissza. Állásfoglalás: A kölcsöngabona kiadható.259(259)

A bogyoszlóiak egy évtizeddel késıbb, 1786-ban a herceget arra kérték, hogy keveset termı földjeikhez
a tamásiak birtokában lévı külsı mezıt megkaphassák. Indokuk; miközben ık robotolnak, és hosszú
fuvarokat tesznek, addig a vám- és robot-kötelezettség alól felmentett tamásiak kereskedhetnek. (Kelt
Bogyoszló, 1786. január 31., A levélen a helység ép és olvasható viasz körpecsétje, BOGYISZLO
felirattal.)260(260) 

Ugyenebben az évben a bısárkányiak malomtelepítési kérelemmel fordultak a herceghez. Arra
hivatkoztak, hogy a tılük másfél napi járásra esı Répcére kell hordani gabonájukat ırölésre. A
határukban folyó Rábcára az ún. Duna-malom felállításának engedélyezését kérték a hercegtıl arra
hivatkozva, hogy az ilyen Duna-malom a víznek folyását nem szokta gátolni.261(261) 1755-ben
megismételték kérésüket: egy a Rábca (Rapcza) mellékágára telepítendı malom felépítésére – melyhez
minden szükséges felszereléssel rendelkeznek – folyamodtak. Állásfoglalás: nihil262(262)

1757-ben a bısárkányi jobbágyok a rájuk fogyasztásra kiszabott 17,25 akó (urna) mennyiségő
földesúri kocsmai bor minıségét kifogásolták, mivel azt ivásra alkalmatlannak, sıt az egészségre
károsnak ítélték. Kérték; az uradalom a kocsmájában jó minıségő bort méressen ki.263(263)

1750-ben a kapuvári hajdúk közössége Harsányi János (Joannes Harsányi) hercegi consiliarius
[tanácsos] úrhoz címezett memoriálisában kifejtette: a jövıben is készek 385fegyverrel utolsó virünk
csöppinek kiontásáig szolgálni a herceget és a királynıt. Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a
nagy ínség és portio annyira elszegényítette ıket, hogy sokuk fegyvertelen, és akiknek meg is maradt a
fegyvere, azok állapota megromlott, fegyverjavító mesteremberek pedig már nincsenek közöttük. A
fentiek miatt a rájuk rótt terhek enyhítését kérték.264(264)
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1754-ben a kapuvári csizmadia céh testületileg arra kérte a herceget, hogy Rácz Miklós árendás boltos
a jövıben is mőködhessen. Ugyanis attól tartanak, amennyiben más mőködteti majd a boltot, akkor az
más portékákat fog tartani, és nekik messze esı piacokra „Pestre, Kecskemétre” kellene az apróbb
vásárlásaikért is elutazni.265(265)

Ugyanebben az esztendıben Kapuvár helység egy, a panaszlevél jegyzıkönyvi kivonatban nem
részletezett kezesség (praestatio) ügyében fordult kéréssel a Comissiohoz.266(266)

1758-ban a kapuváriak azt kérték a Comissiotól, az ne járuljon hozzá ahhoz, hogy a tiszttartó által
felfogadott, négy, idegenbıl érkezett jövevénynek az uradalom házépítéséhez telket juttasson.
Állásfoglalás: A tiszttartó határozata érvényes.267(267)

A kapuvári bíró és az esküdtek 1764. évi attestáló levelükben az ottani görög kereskedı további
mőködésének engedélyezését kérték a regenstıl.268(268) Ugyanekkor a kapuvári görögök az uradalom
„directorát” arra kérték, hogy továbbra is engedélyezze kereskedıi mőködésüket. Folyamodásukban a
negyven éves itteni tevékenységükre hivatkoztak, és felsorolták azokat az elınyöket, amelyeket –
szerintük – egy görög kereskedı tud nyújtani egy zsidó kereskedıvel szemben. Állásfoglalás: A
panaszlevél hátoldalára jegyzett uradalmi elıterjesztés szerint, az árendára vonatkozó feltételek

teljesítése esetén mind a zsidó, mind a görög kereskedı maradhat. 269(269) 

1778-ban a kapuváriak több kéréssel fordultak a a herceghez. Többek között a már négy hónapja rájuk
szabott Gartte execution270(270) okán a havi 40 gulden fizetési kötelezettségük, valamint a
legelıterületük után fizetendı összeg enyhítését kérték.271(271) Állásfoglalás a panaszlevél hátoldalára
írva (betőhív közlésben idézem): Az Kapuváry Jobbágyaink látván, hogy föl fuvalkodott
nyakaskodásukbul származott kivánságokban semmi elımenetelt nem tehetnek, ugy nem különben Eö
Fölsége Kegyelmes Kiralné Asszonyunknak kegyes resolutioját legnagyobb károkkal, mint hogy már
annyi tett költségek után magok és valamennyi onnéd való jobbágyainknak véres verıtékjét kiszítták,
és oly haszontalan, és vakmerı képpen elprédálták, tapasztallák, és magokat minden felıl
gyamoltalanoknak láttyák, mostan fejeket földig való alázatossággal meghajtyák, és nékünk
könyörögnek, hogy mi kegyelminket, mellyeket elıbb megvetettek, hozzájok nyuitanánk. Noha hozzánk
mutatott nyakaskodások 386miát semmi reflexiót, és kegyelminket meg nem érdemellik, ha mind az
által Kegyelmes Fölséges Asszonyunktul kiadatott parancsolatit bé tellesíttik, és igaz, hív, és
Jobbágyokhoz illendı alázatosságokat tovább megmutattyák, a Nemes Vármegyétől publicált, és
Fölséges Asszonyunk által kiadatott Parancsolattya szerint való adóknak fizetésével
engedelmességeket elıbb megpróbálni fogják; tehát általunk oly Tisztőnk ordináltatni fog, aki vélek
tartandó Contractust tenni fog, míglen Jámbor, és hív Jobbágyi engedelmességeket tapasztalni
fogjuk.272(272) 

A kapuvári bíró, esküdtjei és hajdúhelyes gazdák ugyancsak ebben az évben azzal a kérelemmel
fordultak a regenshez, nyújtson számukra segítséget abban, hogy Kapuvárott a jelenlegi két bíró (egy
városi és egy hidasi) helyett csak egy legyen.273(273) 

1778-ban a kapuváriak a vitnyédiek ellen is nyújtottak be panaszt, akik ugyanis a (Kis-)Rába medrét
ásással módosították. Állásfoglalás: Miután a folyók medrének ásása, így folyásának módosítása régtıl
fogva tilos, a kapuváriak adják meg a vitnyédi beavatkozók nevét. Ha az uradalom megbizonyosodik a
beavatkozásról, akkor megbüntetik azokat.274(274)

A pordányiak 1730-ban azt panaszolták, hogy a Nádasdy földesurak óta a helység által birtokolt 24
hold nagyságú ún. köblös földeket az uraság tılük elvette, azokat a hercegi birkásnak juttatta.
Ugyancsak elvette tılük és az ispánnak adta át a pordányi határban fekvı azon 11 hold földet is, mely
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az törökös üdıben a pordányi katonák fővellıjük [legelıjük] volt, amelyet azóta is a pordányiak
köblös földként mővelhettek. A köblös földek visszajuttatását kérték.275(275)

1756-ban a pordányi szegény lakók (ház nélküli zsellérek) azt kérték az uradalom inspektorától, hogy
megélhetésük biztosítására a pordányi köblös földekbıl egy-két holdat (hasonlóan a pordányi
jobbágyokhoz) nekik is juttassanak.276(276) 

A rábaszentmihályiak nevében a falu bírája és az esküdtek 1756-ban egy bizonyos Himodi (Himodj)
Mártonra panaszkodtak, aki falujuknak sok kárt tett és tesz. Ezért kijelentették: nem akarjuk, hogy
tovább közöttünk lakjék. Ehhez a tiszttartó segítségét kérték.277(277) Három évtized múlva, 1786-ban a
rábaszentmihályiak a fıispánhoz fordultak és kértk, hogy a szentmihályi és a csécsényi278(278)

(Cséchenyi) [Gyır vármegye] malom közötti öreg Rába szakaszon tervezett hat öles zúgó építését ne
engedélyezze, mivel az a szentmihályiak szakadék Rábán lévı malmának mőködését lerontaná.279(279)

A sarródiak 1774-ben azért fordultak a regenshez, hogy a (szerintük) jogtalan süttöri határkijelölést a
már meghozott határozatok alapján módosítsák.280(280)

387Az 1765-ös évebn a süttöriek katonatartás miatt fordultak a hercegséghez. Mind regularis
katonaságot, mind vármegyei lovasokat szállásoltak a faluba, ekkora terhet már nem bírnak el.281(281)

Szentmiklós mezıváros közössége 1765-ben felhívta a hercegség figyelmét arra, hogy az országút új,
kitőzött nyomvonalát módosítsák, az ne a helység határának az egyik leglaposabb részén vezessen
keresztül. Ehelyett azt javasolták, hogy az a Pozsonyi Tag területén haladjon majd, mert ott jelentısen
kevesebb költséggel és munkával lehet az útvonalat kialakítani. Beadványukban hivatkoztak arra, hogy
a vármegye is úgy látja, az elképzelt nyomvonalon az út kialakítása igen költséges lenne. Állásfoglalás
a panaszlevél hátoldalán: rejecta.282(282) 1767-táján a szentmiklósiak arra panaszkodtak, hogy a náluk
kvártélyozó katonaságon felül a most odaküldött újabb 24 lovas katona ellátása igen súlyos terhet jelent
számukra. Ezért ez utóbbiak kivonását kérték.283(283)

1786-ban a szentmiklósiak panaszlevükben egyszerre három ügyben is kérték a Comissio segítségét,
illetıleg igazságtételét. Folyamodtak: járuljon hozzá az uradalom, hogy az urbáriumban megszabott
idıszakaszban a jobbágyok ne csak egy helyen (a kocsmában), hanem e mellett még egy másik helyen
is árulhassák saját borukat. A második panaszuk: noha az uradalom tudtával az igavonó állatok
legeltetéséhez egy erdei legeltetı hely kialakítását illetıen egyezségre próbáltak jutni a csapodiakkal, ez
mégsem jött létre. A harmadik panaszuk a muzsajiak ellen szólt, akik a szentmiklósi mezıırt éjszaka,
ırzés közben halálra sebezték. A Comissiot méltó büntetés kiszabására kérték.284(284)

1771-ben a szerdahelyiek azért fordultak a regenshez, segítse ıket helységük „bikarétje”  – melynek
kialakítása Bezerédy Mihály földesúr és a vármegye tudtával és jóváhagyásával történt – további
megtartásában. Ugyanis a tiszttartó idıközben azt egy szerdahelyi jobbágy használatába adta.
Állásfoglalás a panaszlevél hátoldalán, Eszterháza 1771. június 10. dátummal, Nagy István aláírással:
Ha lehet, akkor az uraság kára nélkül helyt kell adni a kérésnek. Vagy ha nem lehet, akkor az inspektor
vizsgálja meg a dolgot és a szükséges intézkedést tegye meg.285(285)

A sziliek 1766-ban elpanaszolták: az elmúlt esztendık sorozatos rossz termése, a súlyos portioterhek
teljesítése, valamint a vetımag tartalékolása után a megélhetésükhöz már nem maradt elegendı
gabonájuk. Így azt pénzen kellene venni, de a portio kifizetése után már arra sem maradt pénzük. Ezért
az uradalmat a szokott ideig mintegy 120 köböl gabona kölcsönzésére kérték. Állásfoglalás: A
kapuvári tiszttartót utasítják, hogy mérje fel a szükséglet nagyságát.286(286)

3881768-ban a sziliek az inspektorhoz címzett panaszlevelükben sanyarú életkörülményeiket így
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jellemezték: Oly kevés élelem terem a határukban, hogy kénytelenek pénzen venni, és majd több
közőlünk fazekak árulásával és gyümölcsökkel kereskednek, hogy elegendı pénzük legyen. Szénát és
tőzre való fát is pénzért kell venniük. Árendát fizetnek, robotra a távoli Pordányra kell járniok… Ha az
új urbarium szerént szolgálni köteleztetünk, el nem viselhetvén valóban éhel halókká kell lennünk. Az
inspektort arra kérték, járjon közbe a hercegnél sorsuk jobbrafordulásáért.287(287)

1774-ben a sziliek, a bíró és egy esküdt neve feltüntetésével, SZIL VÁROSA (ép és jól olvasható) viasz
körpecsétjével ellátott levelükben azzal a kéréssel fordultak a regenshez, hogy a hercegség és Szil
mezıváros közötti (a sziliek kötelezettségeire vonatkozóan 1768-ban kötött) szerzıdést – amely
rövidesen lejár – ugyanolyan feltételekkel megújíthassák.288(288)

1777-ben a szili tőzkárt szenvedettek a herceg segítségét kérték házaik felépítéséhez, megélhetésük
átmeneti biztosításához. A csatolt iratok között található egy uradalmi lista a kárvallottak teljes
névsorával, amely szól a becsült kárról, valamint a helyreállításhoz és az átmeneti idıszakban a
túlélésük biztosításához nélkülözhetetlen segélynyújtás anyagi vonzatáról.289(289)

A tamásiak 1782-ben a számukra biztosított vámmentességet ügyében folyamodtak, amely a Lajta
folyóig érvényes. Kérték, ezt a szentmiklósi hercegi vámon is vegyék figyelembe, és ennek megfelelıen
ott is szabadon átmehessenek. Állásfoglalás: Hg. Esterházy Miklós aláírásával, a panaszlevél
hátoldalán, 1782. december 14. Eszterházott keltezéssel: A szentmiklósi vámos úton szabadon
átmehetnek, de a többi vámhellyel kapcsolatosan az Úriszék Kapuvárott hozzon döntést.290(290)

A veszkényiek 1753-ban az uradalmi kocsmáros ellen tettek panaszt a hg. Ester-házy Miklóshoz
címzett levelükben. Mint írták, a kocsmáros az aratás idején odahozott urasági bort ki tudta volna
mérni és az el is kelt volna. İ azonban a saját pénzén vett borát árulta és így az urasági bor nem kelt el.
Most pedig ezért minket okoz és 10 forintot akar venni tılünk bor árát. Ezt sérelmesnek találják és
segítségét kérik.291(291)

A veszkényiek ugyancsak ez évi instanciájukban a mostoha idıjárás okozta körülményekre hivatkozva,
a készpénz és a szénaboglyák után fizetendı kaszapénz ideiglenes elengedését kérték. Álláfoglalás: A
kapuvári tiszttartó véleményezze a panaszt.292(292)

1783-ban a veszkényiek a babótiakkal fennálló határvitájuk során igazságtételt kérve az inspektorhoz
fordultak. Állításuk szerint a babótiak elszántottak az ı legelıterületükbıl, és azt be is vetették. Erre
válaszlépésül a veszkényiek állataikkal ezt a vetésterületet 389lelegeltették, amiért is a kapuvári
tiszttartó két veszkényi elöljárót tömlöcbe vettetett. Ezért elöljáróik szabadon engedését kérték, és a
terület hovatartozásának vizsgálatáért folyamodtak. Kijelentették: amennyiben a babótiaknak ık
okoztak volna kárt, úgy azt meg is térítik.293(293) Állásfoglalás: A panasz kivizsgálását a regens
végzi.294(294)

A vitnyédiek 1724-ben halászó vizeik romló állapotának figyelembevételével megállapított census évi
(az egész településre vonatkoztatott) eddigi összegének (102 frt 25 d) duplájára történt emelése miatt
tiltakoztak a hercegségnél. A régi fizetési kötelezettség visszaállítását kérték. Azt írták, amennyiben az
új összeg maradna, úgy kiszek leszünk az halászvizeket abbahagyni.295(295)

1754-ben a vitnyédiek hg. Esterházy Pál segítségét kérték, hogy a kapuvári kovács-, vagy
bognármesterhez javításra a hátukon bevitt szekérkerékért, vagy a más falvakban végzett aratásért járó
aratórészért ne vegyenek tılük vámot a kapuvári vámon.296(296)

Ugyancsak ez évben a vitnyédiek több pontos folyamodványukban többek között azt nehezményezték,
hogy az agyagosiak és a szergényiek a (Kis-) Rábán olyan eltereléseket hoztak létre, amelyek
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következtében a folyó a vitnyédi határban elöntéseket okozott. Ezért az uradalmat arra kérték, hasson
oda, hogy a rábai elterelések megszőnjenek. Állásfoglalás: A kapuvári tiszttartó emlékeztesse az
úrbéreseket arra, hogy a folyók elterelése tilos és ezért azt meg kell szüntetniök.297(297)

1768-ban a vitnyédiek az inspektorhoz írott levelükben amellett, hogy egyes már megismert (lásd az
„Összeírás” tárgykörben: P 153, Nr. 22/1768), panaszaikat ismételten felsorolták, az új urbáriummal
kapcsolatban az alábbi észrevételt tették: …jól lehet ugyan „…a Miltoságos Uraság dolga esztendı
által 52 napra gyalogul kititetett, e mellet az urbariumban az minömü elviselhetetlen terhesen
sorsunk feltitetett, lehetetlen el viselnünk.” Ezért kérik az inspektort, hogy járjon közbe, ”hogy mint
eddig az Miltoságos K[e]g[yel]lmes Uraság kegyes irgalmasságábul minimö Igazságban tartott,
éltünk, ez után is azon igazságban kérvén maradhassunk…”298(298)

390A panaszlevelek származási hely és tárgykör szerinti összesítı táblázata

Magyarázó: A panaszleveleknek a jegyzetekben megadott teljes levéltári hivatkozási számai a
táblázatba helyszőke 

miatt nem vihetık át. Igy elmaradtak a P 150, 151, 153 és 179 hivatkozások, valamint az Nr., Fasc.,
Lit. és Proth.

jelölések. Az „ad Nrum” helyett „ad” szerepel. Az elmaradt ” P” számok a táblázat szőkített
hivatkozási számaiból

az alábbi módon azonosíthatók: A  P 150- es iratanyagnál: sorszám/évszám  (pl.: 42/1767 vagy
ad34/1752);

P 151-es iratanyagnál: római számos kötetszám.sorszám/évszám (pl.: XVI.256/1759);

P 153-as iratanyagnál: Sh sorszám/évszám (pl.: Sh18/1768);

P 179-es iratanyagnál dılt betővel sorszám/évszám (pl.: ad21/é.n.).
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Acsalag
ad34/1752 27/1784

Agyagos

ad23/1762 ad39/178042/1767

ad11/1783

2/1788

ad20/1769

ad26/1783

20/1769 ad13/1770

34/1786
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Babót

Sh23/1768

ad1/1775

Sh23/1768ad40/1756

XV.703/

/1757
XVI.109/

/1758
Sh23/1768

XVI.256/

/1759
Sh23/1768

68/1771

Sh23/1768XV.614/

/1757
XVI.29/

/1758
Sh23/1568

XIV.76/

/1754
Sh18/1768

Sh23/1768

ad1/1775

Barbacs

XV.704/

/1757
Sh4/1768

XVI.31/

/1758

XV.704/

/1757

Beled

29/1758 ad34/17522/1786 ad34/1752

10/1762

ad10/1762

ad18/1783

19/1773 ad34/1752

XIV.75/

/1754

Bodonhely

XIV.98/

/1754
ad5/1755

XV.707/

/1757
XV.918/

/1758
XVI.32/

/1758
ad21/1766

Sh17/1768

 XIV.546

/1754/
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Bogyoszló

ad1/1736

XV.349/

/1756
36/1761

48/1756

XV.723/

/1757
48/1772

ad
20/1758

XVI.131/

/1758
XVI.202/

/1759
35/1761

1/1764
18/1766

ad43/1755

Sh10/1778

Sh11/1778

ad20/1780

XIV.74/

/1754
ad22/1756

XV.525/

/1757

1/1736
XV.709/

/1757
XV.722/

/1757
ad4/1775

XIV.74/

/1754
XVI.50/

/1758
18/1766

20/1786

391
Bısárkány

Sh15/1768   29/1759 XIII.358/

/1753
17/1786

ad49/1754

XIV.547/

/1755
XV.720/

/1757

Csapod

20/1763

13/1782

4/1771
ad23/1778

42/1774

ad23/1778

12/1780

Csorna

XVI.121/

/1758
ad

24/1765

Sh5/1768

    

XII.564/

/1752

XVI.122/

/1758

ad24/1765

ad46/1772

ad16/1755

17/1757

ad17/1757

ad14/1758

ad23/1758

ad24/1765

Sh9/1778

ad14/1758
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Ebergıc
19/1777

Endréd ad39/1780

Farád
ad1/1736

Garta

XVIII .--/

/1746

XII.528/

/1752
ad3/1763

ad1/1736

Hidász

ad1/1736

ad3/1778

ad3/1778

Hövej

XVI.48/

1758
20/1772

Kapuvár

ad3/1743

ad4/1755

ad3/1753

3/1778

ad4/1755

23/1776

ad3/1778

ad1/1736

Sh21/1768

5/1772
23/1776

ad1/1736

ad8/1751

23/1776

ad3/1778

ad3/1778 XVI.246/

/1759

ad3/1750

6/1754
XIV.306/

/1754
XV.932/

/1758
1/1764
ad3/1778

Sh12/1778
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Kecöl

29/1758

ad
40/1760

43/1786

XIII.404/

/1753
XIV.61/

/1754

26/1762 ad40/1760

23/1763

XV.715/

/1757
ad40/1760

39/1774

ad43/1786

ad40/1760XVI.137/

/1758
ad40/1760

ad14/1767

ad2/1750

ad40/1760

Németi
ad12/177112/1771 ad7/1755

Ordó
38/1765

Osli

Sh11/1768ad10/1753 ad4/1756 XIII.407/

/1753
ad32/1761

Sh11/1768

Petıháza 56/1771

Pordány

ad1/1730

28/1758

XV.996/

/1758
XVI.33/

/1758
33/1762

XIII.403/

/1753

28/1758

ad32/1775

25/1781

28/1758 Sh24/1768 1/1730
ad21/1756

39
Rábaszentmihály

16/1760 XV.702/

/1754

20/1756

ad25/1786
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Sarród

ad42/1758

27/1780

27/1786

16/1783 30/1774

Süttör

ad39/1758ad47/1765

38/1780

ad47/1765

Szárföld

XII./702/

/1752

ad1/1736 ad3/1750

Sh10/1778

27/1772

Szent-miklós
 

ad26/1764

23/1778

ad7/1773 1/1764
38/1780

22/1775

22/1786

ad1/1800

ad6/1763

6/1763

ad19/1765

ad21/é.n.*

ad22/1786

Szerda-hely
38/1780 22/1786 ad51/1771

Szergény

ad39/178042/1767

ad11/1783

2/1788

ad13/1770

34/1786

Széplak

27/1780

27/1786

    Szil

ad30/1756XIII.33/

 /1752  

42/1767

Sh3/1768

28/1782 XVI.194/

/1759

17/1766

Sh20/1768

49/1774

Sh--/1777
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Tamási

XIII.430/

/1753
ad26/1756

XIV.290/

/1754
26/1767

11/1772 XIII.430/

/1753
XV.722/

/1757
ad4/1775

ad57/1771

Tótkeresztúr ad12/177112/1771

Veszkény

Sh--/1768

ad2/1773

ad1/1747

1/1758

ad3/1750

ad2/1773

Sh10/1778

28/1786

ad22/1756 4/1753
ad15/1753

ad18/1783

Vitnyéd

ad
1/1736
XVI.102/

/1758

ad6/1753ad6/1753XIV.59/

1754
ad20/1755

ad19/1765

ad16/1774

ad6/1753

ad40/1756

XV.615/

/1957
ad2/1773

XV.705/

/1757

ad8/1758

XVI.102

/1758
Sh22/1768

1/1724
ad11/1754

XIV.59/

/1754
Sh19/1768

Alkalmazottt rövidítések:
én. = évszám nélkül,

Sh = Shmiliár (utalás Shmiliár inspektor irataira),

-- = a vonatkozó adat nincs megadva.
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