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TELEPÜLÉS ADATAI 

 Régió: Dél-Dunántúl 

 Megye: Tolna 

 Járás: Dombóvári 

 Jogállás: Község 

 Irányítószám: 7228 

 Népesség: 1946 (2015. 01. 01.) 

 Terület: 43,13 km2 

Helytörténeti áttekintés 

A honfoglalással kezdődik Döbrököz magyar múltja. A község mai elhelyezkedése 

a középkorig vezethető  vissza, lakott település volt már az Árpád-házi királyok 

korában is. Errő l azonban elég kevés konkrét adattal rendelkezünk, a települések 

korabeli elhelyezkedésébő l és a környékbeli plébániák alapításáról szóló 1217-es 

oklevél alapján tudhatjuk, hogy a település létezett. A Döbröközön talált földvár 

építésérő l sem rendelkezünk (néhány kutatás szerint a Szák nemzetség építette) 

pontos adatokkal, de a tatárjárás elő tt valószínű leg a környék falvainak egyik központi 

menedékhelye lehetett (a régi Döbrököz várához tartoztak a következő  falvak: 

Szarvasd, Óbirolt, Újbirolt, Balja (vagy Bolja), Szák Kisfalud, Mindszentfalva, Tatja és 

Vajad, Nagygörcsmény, Kisgörcsmény, Sütvény és Kozmád nevű  falvak). 

Az eredeti földvárat IV. Béla rendelkezései nyomán kő várrá építették át. A vár 

birtokosai voltak többek közt a Kő szegi család (Kő szegi III. Henrik és János – tolnai és 

somogyi fő ispánok - 1308), Károly Róbert (a nemesek lázongásainak leverése révén 

került a tulajdonába), a Szalók nembeli Varsayak és Himfyek (királyi adomány révén). 

A vár és a környező  területek leghíresebb birtokosai a Laczkfyak család voltak (Arany 

János – Szent László) tő lük vette el Zsigmond király, hű tlenség vádja miatt. A 

következő  tulajdonosok a Vajdai-család, Héderváryak, Újlaki Miklós, Szerecsen-család. 

A Hunyadiak korában Döbrököz mező városnak számított és fontos központ volt 

(Tolnában ekkor már csak 13 kő vár volt bele értve Döbröközt is) ekkor a Werbő czy 

család tudhatta magáénak (innen ered máig megmaradt neve is Werbő czy-vár). A 

terület a török hódoltság korában is fontos szerepet töltött be 800 fő s katonaságával 

a térség legjobban védett vára volt. Végül 1545 tavaszán a budai beglerbég parancsot 
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kapott a döbröközi vár elfoglalására, Ahmed török serege bevette a várat, ami aztán 

142 éven keresztül 1687-ig volt török kézen. 

A középkori vár a török idő k után jelentő ségét veszítette, és pusztulásnak indult. A 

XVIII. század első  felében keletkezett feljegyzések alapján Döbrököz Esterházy-birtok 

volt. Innentő l a vár többször is mezőgazdasági funkciókat töltött be (volt pálinkafő ző  

és magtár is), míg végül a pusztulásnak indult és köveit elhordták az építkezésekhez. 

1712-ben a település szinte teljesen elnéptelenedett, az Esterházy-család 

megbízásából Cserénfai István telepítette be újra. Döbrököz utolsó tulajdonosa – 

Esterházy Pál herceg – 1938-ban a településnek adományozta a várromot és annak 

környékét. Akkor a terület parkosítását, emlékhellyé nyilvánítását javasolták. 

A jobbágyfelszabadítás, sző lődézsma illetve a földterületek kiváltása a vállalkozó 

szellemet, a Kapos szabályozása pedig új, eddig parlagon heverő  területeket tett 

szabaddá. Így a XIX. sz. 2. felében felvirágzott a mezőgazdaság Döbröközön. A 

Budapest- Pécs vasútvonal felépítése is munkalehető séget teremtett. Fejlődött a 

közoktatás és a közművelődés is. 1885-ben 3 tanterem állt a 3 tanító és a 268 tanuló 

rendelkezésére. 

Így a XIX. sz. 2. felében felvirágzott a mezőgazdaság Döbröközön. Fellendült a 

kereskedelem is. Azonban a növekvő  népesség akkora területen volt kénytelen 

gazdálkodni, mint 100 évvel azelő tt. Így megnő tt a kevés földdel rendelkező k és a 

zsellérek száma, akik a majorsági pusztákon dolgoztak olcsón napszámban, illetve 

cselédként. Ez végül társadalmi és szociális feszültségbe torkollott és több helyen is 

felütötte a fejét az arató sztrájkok. Ezek az eléretlenkedések és sztrájkok végül oda 

vezettek, hogy több család is kivándorolni kényszerült. A térség problémáira kisebb 

enyhülést hoztak a dombóvári pl.: a hengermalom építése, valamint a faluban ekkortól 

téglaégető  is működött, ami 6 embert látott el folyamatos munkával. 

Az I. világháború alatt a polgári élet nehéz volt, hiszen a munkaképes korú férfiak 

bevonultak katonának, a családok kereső  nélkül maradtak. Gyakran nyomorogtak, ami 

az idő  múlásával csak fokozódott. Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása 

lehető vé tette az ő szirózsás forradalom győ zelmét. Hatása Döbröközre is eljutott, 

1919-ben munkástanácsi gyű léseket tartottak Döbröközön. A Tanácsköztársaság 

bukása után megkezdődött a régi rendszer visszaállítása. A Horthy-rendszerben 

történt meg az 1922-es földosztás Döbröközön. Ekkor 485 nincstelen lakos között 648 

kh. földet osztottak szét. Ezzel megnő tt a törpebirtokosok száma, akik gyenge 
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minő ségű  földjeiken aligha tudtak sikeresen gazdálkodni (ez 1938-ban újabb 

sztrájkhoz vezetett), így házakat építettek fő leg. Dolgozni jártak a környékbeli 

Esterházy pusztákra: Dalmandra, Kondába, Sütvénybe, Vörösegyházára, ahol 

részesaratóként, nap-számosként, cséplőgépmunkásként dolgoztak. 1925-ben a 

község 5662 kh. Határából 4373 kh. volt szántó, 440 kh. rét, 158 kh. sző lő , 14 kh. legelő  

és 363 kh. erdő . Jelentő s állatállomány volt a faluban, 1089 lovat, 715 szarvasmarhát, 

676 sertést és 337 juhot számláltak. 

A II. világháború halálos áldozatainak száma legalább a településen 143 fő . Az 

oroszok 1944. október 21-én lépték át Tolna megye keleti határát, Döbröközre 1944. 

december 2-án értek el. A német megszállás vége, a háború pusztításai az újjáépítés 

feladatait vonták maguk után. 

 

  

Forrás: http://www.dobrokoz.hu/helytortenet.html 

 http://www.dobrokoz.hu/werboczy-var.html 
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ÖREGHEGY 

A helyi nyelvek Öreghegynek hívják azt a sárgalösz dombot, amely a település dél-

keleti részén, a Kapos folyó keleti oldalán terül el. Mindig is mezőgazdasági célokat 

töltött be. Lankás déli oldala kedvező  sző lő  termesztő  terület, amelyet a török idő ktő l 

kezdve kihasználnak. Sző lő termesztő  múltját ma is ő rzik a területen megtalálható 

présházak maradványai és a terület jellegzetességei. Nagyon sok elhagyatottnak látszó 

présház található a területen, de a településhez közelebb eső  oldalán (a Kapos 

folyóhoz közelebb a domb lábánál és a domb északi oldalán) már megjelennek a 

családi házakra jellemző  különböző  beépítési sémák. A présházak ezekhez képest a 

külterülethez közelebb helyezkednek el.  

A családi házas területen még találkozhatunk betonutakkal, de a területre 

jellemzőek a löszbe vágott dű lő  utak is. A ma már nem használt részeken is meglátszik 

a valamikori mezőgazdasági hasznosítás. A mai korra jellemző en egyre több pincén, 

présházon meglátszik, hogy nem használják, ezeket szép lassan felveri a gaz és 

állapotuk folyamatosan romlik. Fénykorábban a területen fő ként gyümölcsöt és sző lő t 

termesztetek. A gyümölcsösök, és sző lő k helyén ma már több helyen is telepített 

erdő ket vagy parlagon hagyott területet találhatunk. 
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I. terület – Az Öreghegy keleti oldal 

Az említett öreghegy keleti oldala, nem 

kifejezetten bő velkedett értékkel bíró 

présházakkal, azonban akad pár darab 

amelyek mindenképpen említést 

érdemelnek.  

Utunk első  szakaszán az öreghegy 

oldalában vágott löszös mélyedésben 

haladtunk a dombtető re, ahol is egy 

keresztre bukkantunk. Vezetőnk 

elmondása szerint akkoriban nem volt 

ritka, hogy a dombok tetejére keresztet 

helyeztek el, a földeken dolgozó emberek 

számára. Úgy gondoljuk, hogy korát, 

anyaghasználatát és jelenlegi állapotát 

figyelembe véve csak a helyiek számára 

rendelkezik értékkel.  

A következő  állomásunk egy igencsak érdekes, épület volt. Sajnos bemenni nem volt 

alkalmunk, de külső  szemrevételezés alapján két részre tudtunk osztani ezt a présházat. 

Az alja, jelenleg lábazatként szolgáló része, valószínű leg már hamarabb elkészült, erre 

emelték később a lakórészt. A ház mögött megfigyelhető  kidudorodás a terepben egy 

még meglévő  pince meglétét mutathatja, az alsó, présházból nyílva.  

Ennek az épületnek a szomszédságában találkoztunk még három hasonló kialakítású, 

mára már elhagyott présházzal. Jellemzően cserépfedés található mindegyiken, meszelt 

homlokzattal. Mint már azt említettük sajnos nem volt módunkban belső leg is 

szemrevételezni ő ket, így csak a kívülrő l látottakra tudunk hagyatkozni. Elmondható 

mindegyikrő l, hogy jelenleg szép állapotban vannak, megő rzésük fontos pontja lenne 

a táj arculatának biztosításában.  
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II. terület – az Öreghegy déli oldala és gerince 

Az Öreghegy déli, dél-keleti 

oldalának bejárása során 

megfigyelhettük, hogy a területen 

látszódnak a mezőgazdasági használat 

nyomai. A földutak mentén, több 

helyen, parlagon hagyott területeket 

vagy telepített fiatal erdő ket találunk. A 

szórványosan csoportokban 

elhelyezkedő  pincék közt (sok esetben, 

egy-egy csoportban szorosan egymás 

mellé épültek a pincék épületei és ezek 

közt a csoportok közt ma nagy szabad 

területek vannak) a legtöbb megmaradt 

présházon megmutatkoznak a területre 

jellemző  arányok és szokások. Például 

több helyen is látható a présház elé ültettet diófa vagy a hagyományos fa ajtók, 

ablakok és a hozzájuk tartozó zárak, rácsok. Fő  építő anyagként a tégla jelenik meg a 

présházakban, de találhatunk kő  lábazattal készült építményeket is. A présházak 

eredeti fedése a környékre jellemző en cserép fedés volt. Sajnos az épületek többségén 

megjelentek már a múltszázadra jellemző  átalakítások, bő vítések, mint például a sík- 

és hullámpala. A fellelhető  jó állapotban lévő  pincéken látszódik, hogy mind a mai 

napig használatban vannak. 

Fontos megemlíteni, hogy a déli domboldalon két régi ásott kút is van. Ezek olyan 

helyeken találhatók, ahol több épület csoportosul (valószínű leg közösségi kútként 

működtek). A kutakban ma is látható még a víz és jó állapotban vannak, külső  

kútházuk egyiknek fából épült, míg a másiké műkőbő l készült (ilyen műkő  kútház 

több helyen is elő fordul a településen). Közművesítésre utaló jelek nem láthatók a 

területen, de vannak olyan részek ahová az áramot kiépítették. 
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ÖSSZEGZÉS 

A terület bejárása során megfigyelhető k a hagyományos sző lő -, 

gyümölcstermesztés nyomai és az ezekhez kapcsolódó épületek. Ezek fő  jellemző je, 

hogy téglából épültek és cserépfedéssel (ezt mára sok helyen a palafedés különböző  

formái váltották fel) látták el. Arányaikban jobbára alacsony közel négyzetes 

építmények. 

Mára már a városiasodás mellékjeleként a helyi pincék száma is megcsappant, sok 

helyen találhatók parlagon hagyott területek vagy erdő  telepítések, az öreghegyen ez 

fokozottan meg is látszik. A megmaradt pincék közt is sok az elhagyatott, elhanyagolt, 

de akadnak olyanok is, ahol az épületet karbantartják, viszont a mezőgazdasági múltra 

csak egy-egy gyümölcsfa emlékeztet. Több ilyen helyen is megjelentek olyan 

növények, amik nem a területre valók, táj idegenek. 

KÉSZÍTETTÉK: 

A felmérést készült a Natura 2000 program keretein belül. 

Készítették a Pécsi Tudományegyetem MIK-MK b2 Transzdiszciplináris Szakkollégium 

hallgatói: 

 Horváth-Zsikó Dávid 

 Kosztin Ákos 

 Major Róbert 

 Rácz Viktor 

 Vukovics Vivien 

 Wentzel Ákos 
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Az öreghegy keleti oldalán található présházak, Az első , amivel találkoztunk, és feltételezhető  pince. 
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3. számú pince: jól látszanak a helyi szokások (tájolás, diófa és sző lő  ültetés), valamint megmaradta az épület 

eredeti alakja (nincsenek nagy hozzá toldások, átalakítások). Nyílászárói hagyományos fa szerkezetűek. Fedését 

az idő k során hullámpalára cserélték. Jelenleg is használatban, szép állapotban található. 
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4. számú pince csoport: Egymáshoz nagyon közel három és egy 

távolabbi pince található ezen a területen belül, amelyek 

mindegyike tükrözi a helyi arányokat és építő anyagok használatát 

az egymáshoz közelállók, vakolt téglafallal rendelkeznek, míg a 

különálló épület vakolatlan téglafallal és kő  lábazattal épült. Mind 

a négy épületen látszik, hogy nem használják, a hozzájuk tartozó 

sző lő k is megritkultak, elvadultak, esetenként hiányoznak is. Az egy 

csoportban álló présházak közt több helyen is kisebb cserjék nő ttek 

már fel, amik miatt a bejutás is nehézkes. 
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5. számú pince csoport: Több egymáshoz közelálló (nem olyan közel, mint a 4. csoportnál) pince található ezen 

a területen belül, amelyek mindegyike tükrözi a helyi arányokat és építő anyagok használatát. Ezek mindegyike 

ma is használt jó állapotú karbantartott épület. A hozzájuk tartozó földeken ma is megtalálhatóak a sző lő sorok, 

valamint a gyümölcsfák (itt már néhány helyen megjelenik a kerítés is). Jellemző ek a fa nyílászárok és a kő  

lábazat is, valamint itt még több épületen is fellelhető  az eredeti (vagy ahhoz hasonló) cserépfedés is. 
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6. számú pince csoport: A hegy déli oldalán több ma is használt pince található, melyeknek többsége jó 

állapotban gondozott területtel látható. Az itt lévő  présházak többségét felújították, de így is tükrözik helyi 

sajátosságokat, jellemző ket. Ehhez a területhez tartozik két régi ásott kút is, amik máig ellátják a közeli pincéket 

a szükséges vízzel. 

 


