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A MAKKOLTATÁS, MINT ERDEI HASZONVÉTEL A 
XVII-XVIII. SZÁZADBAN

Dr. Komlós Géza

Nyugatdunántulon a nagybirtokok mezőgazdasági áruter
melése a XVI-XVII. században indult erős fejlődésnek. A tö
meges gabonatermesztésre és az állattenyésztésre ráállt ura
dalmak állattenyésztő tevékenysége fokozatosan összekapcso
lódik a,^földműveléssel. A külterjes állattenyésztés a XVIII. 
század közepén már mint legfőbb gazdasági tevékenység mu
tatkozik, ezen belül is elsősorban a juh- és sertéstenyész
tés divatozik.

A. nyugatdunántuli uradalmak két legnagyobbika, az 
Eszterházy és a Széchényi uradalmak már a csak vétel utján 
szaporítható marhaállomány helyett a dézsma utján is növel
hető sertés- és juhállományok tartását helyezi előtérbe. A 
parlagodon, a szántott ugarokon és nem utolsósorban a töl
gyesek makkjain tartott sertéstenyésztés a Széchényiek ese
tében is a XVII-XVIII. században élte virágkorát. A sertés- 
tenyésztés fejlesztése, a felfuttatott állatlétszámok maguk 
után vonták a tölgyerdőkben történő makkoltatásókat és le
geltetéseket, miután a parlagok és ugarok már nem tudtak 
elegendő élelmet biztosítani az egyre növekvő állatállomány
nak.

A makkoltatás, mint erdei haszonvétel, fokozatosan ke
rül előtérbe a Széchényiek sárvári uradalmában is. A tarto
mány a vasmegyei alsó vidéki, és a sopj*onmegyei felsővidéki
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uradalomból állott. Az uradalom összefüggő, 1788-ban 16 074 
kh. kiterjedésű /'\ / erdőterülete, az un. Nagyerdő, kimerít
hetetlen területként szerepelt a legeltetett és makkoltatott 
állatok számára. Ez a kettős erdei haszonvétel vezetett a 
korábban szinte teljesen tölgyesekből álló Nagyerdő mai el- 
cseresedéséhez, leromlásához.

A legeltetés által okozható és okozott károk közismer
tek; a makkoltatás által okozott károk közül viszont első 
helyen a tölgyesek helyét elfoglaló cserek előretörése áll.
A sertés, amig tölgymakkot talál az erdőben, a sokkal kese
rűbb csermakkot nem eszi fel, és ezt is csak akkor, ha a dér 
már megcsípte. így bő makktermés esetén is csak nagyon kevés 
makk érheti és érhette meg a tavaszt, igy kevés is kelhetett 
ki belőlük. Ennek következtében a megmaradt, csermakkból ke
letkezett cserujulat, párosulva a gyorsabban növő csersar- 
jakkal, időről-időre elnyomta a visszaszoruló tölgycsemeté
ket, ami azután évszázados viszonylatban a Nagyerdő tölgyál
lományának térvesztéséhez és az értéktelenebb cser térnyeré- 

* séhez vezetett.
Mind a makkoltatás okra-, mind a legeltetésekre vonatko

zólag bőséges feljegyzést találhatunk az Országos Levéltár 
Széchényi-levéltárában. Ezek alapján nyomon tudjuk követni a 
tárgyalandó, a Nagyerdőben folytatott makkoItat ás okát.

Az első írásos, feljegyzés 1671-ből való, a következő 
cimmelí "Anno 1671. esztendőbéli felső vidéki járandó sertés 
marháktul való dézsma", mely 35 helység sertéseinek a Nagy
erdőn történő makkoltátásaival kapcsolatos /2/» A későbbiek 
folyamán, csak a nagyobb lélegzetű feljegyzéseket említve 
meg, az alábbi Írásokra lehet találni, amelyek a makkoltatá- 
sokkal kapcsolatosak:

1731« január 1.-én Széplakon, gróf Széchényi György által 
Széplakon kiadott Instructio /3/;
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1733~ban: Tiszttartói Inst-ructió kiadása a makkos erdők 
gazdálkodásával kapcsolatban /4/;

1738-=ba.n; Első Írásos makkoltatási Contractus, azaz szerző
dés, Lövő község sertéseinek makkoltatásával kapcsolat
ban /5/;

1741-ben: A Széplakon január 9•“■én kiadott Conscriptió a 
Nagyerdőről, mely többek között megállapítja az erdő
ről, hogy a midőn makk termés termikeny esztendő 
vagyon, úgy hogy általlyába egész Nagy Erdő mind Töly- 
lyösse mind Cseresse égéránt terem, 20 000 Sörtvi™ 
lyes marhákk makkoltatására elégséges, a midőn pedigh. 
fél szerint terem, Circio 12*” /6/,

1794. május 24.: gróf Széchényi Ferencnek Cenken kiadott,
mintegy 130 oldal.as Instructiója, mely foglalkozik töb
bek között az erdei legeltetésekkel és malckoltatásók
kal /7/»

1802. október 30*: Bárány Péter assessor által Ivánban ki
adott "Vélekedés” a Nagyerdő kultivátiójárói, a legel
tetésekről és makkoltatásokról /8/.

1807* szeptember 2,6.: "Nagy Erdei malckoltatást illető Tudó
sítás” kiadása Farkas László iváni assessor által /9A

Ezekből, valamint az egyéb, rövidebb-hosszabb feljegy
zésekből és kimutatásokból nyomon tudtam követni a Nagyerdőn 
mintegy 140 éven keresztül folyt makkoltatásokát. Az első 
adatot 1671*-ből, az utolsót pedig 1812.-ből találtam, A 
makkoltatások adatait az 1. táblázaton tüntetem fel, mely 
adatok az uradalom, a tisztek, cselédek, haszonbérlők, job
bágyok és egyéb lakók, azaz idegenek jószágainak makkoltatá- 
sára kihajtott mennyiségi számait tartalmazza* A Nagyerdő a
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1 . táblázat

Az erdei makkoltatásókra kijárt jószágok számának 142 év 
adatai* Az OL.. adatai alapján

É v
Makkoltatott állatok

Sert és Süldő Malac összesen

1671. 2366

686
1783

196

924
55

5 073 
937

1686. 2472 - 1974 4 446
717 - 118 835

1732. 3457 3478 3507 10 442
1003 383 210 1 596

1757- 4458
1293

4472
492

3807
228

12 737 

2 013

1747- 3350
972

3641
401

4503
270

11 494 
1 643

1748. 972 1047 1883 3 902
282 113 113 510

1756. 2472 — 1974 4 446
717 - 118 835

1762. 4164 — 3013 7 177
1208 - 181 1 389

1771 •
4123 
1196

- 1604
96

5 729 
1 292

1779. 8613 

2500 -

4522
271

13 141 
2 771
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Táblázat folytatása

Makkoltatott állatok
a v

Sertés Süldő Malac összesen
1786. 318 — 402 720

92 — 24 116

1797- 11 
3

19
2

30
5

1798. 194
36 —

56
3

250

59

1800. 119
33

— 35
2

154
37

1802. 438
127

— 373
22

811
149

1806. 512

148 —

164
10

676
158

1807. 160
46

16
2

210
13

386
61

1812. 107
31

27
3

44
3

178
37

Mindössze
sen :

38 314 
11 112

14 483 
1 594

28 995 
1 737

81 792 

14 443
Egy évi 
átlag:

2 129 
617

805
89

1 611 
97

4 545 
803

1 évre és 0,28
1 kh-ra xxxx xxxx xxxx
esik: 0,05
1 évre és 0,49
1 ha-ra xxxx xxxx xxxx
esik: 0,09
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tárgyalt időszakban 16 074 kát. holdat, illetve 9250 ha-t 
tett ki, igy a táblázatban kimutatott makkoló állatok is 
ekkora erdőterületre értendők*

A táblázatban kimutatott makkoló állatok mennyiségi 
adataihoz két megjegyzést szeretnék fűzni:

1. A vízszintes rovatokban évenként kimutatott ál
latlétszám a felső sorban tényleges db-számban, az alsó 
sorban pedig számosállat db-számban található.

2. A makkoltatott állatok számát a "Magyar Mezőgaz
daság zsebnaptára 1956." cimü kiadvány /10/ alapján számol
tam át számosállatra; az akkori és későbbi korok számosál
lat-átszámításai ugyanis nagyon eltérő tényezőket tartal
maznak.

A táblázatot vizsgálva, az alábbi észrevételeket te
hetjük meg:

1. A makkoltatások 1671.-ben kezdődtek és 1812.-ben 
fejeződtek be* Valószínű, hogy az 1671. év előtti években 
is, és az 1812. évet követő időszakban is folyt a makkol
tatás, de csak olyan kis mértékben, hogy mindez az Urada
lom részéről feljegyzést nem érdemelt*

2. A makkoltatásnak mintegy 140 éves időtartamú gya
korlása azt mutatja, hogy a makkoltatás elég rendszeres 
használat volt, az akkor még zömmel tölgyes erdőkben.

3. Kivehető a táblázatból a makkoltatásnak általá
ban 6— 8 évenként való gyakorlása, ami a 6— 8 évenkénti na
gyobb makkterméssel magyarázható.

4. A makkoltatásra kihajtott állatlétszám évtizeden
ként erősen eltérő mennyiségi adatokat mutat. Különösen 
nagyszámú sertés makkolt az 1732— 1747* és az 1762— 1779* 
évek közötti időszakban. Az 1797•“tol mutatkozó erős csök
kenés a Széchényiek által ebben az évben az itteni urada-
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lom területén végrehajtott legelőelkülönzések következménye, 
amikoris meglehetősen jó legelőket és makkoltató részeket 
hasítottak ki a helységek és jobbágyaik részére.

A táblázat alapján egy éves átlagban több mint 4500 
sertés makkolt a több mint 16 000 kh. nagyságú Nagyerdőn.
Ez azt jelenti, hogy 1 kh. erdőterületre 0,28 db makkoló 
állat, illetve 1 db makkoló állatra 3>5 kh* erdőterület 
esett. Ez a két adat bizonyítja, hogy a Nagyerdő bőven biz
tosította a makkot a kihajtott jószág részére.

Az első évben, 1671-ben 5073 db sertés kezdte meg a 
nagyerdei makkoltatást, mely létszám 35 községből tevődött 
össze* Annak bizonyítására, hogy a makkoltatások milyen 
nagy területet mozgattak meg és milyen nagy állatvándorlást 
idéztek elő, idézem a 35 község nevét, a bizonyító írásban 
foglalt sorrendben és betűhív írásban:

"Család, Ivány, Jánosfa, Csáford, Völczij, Czirák, 
Lövő, Röitek, Sajtoskál, Szergény, Gyúró, Los, Homok, Hi
degség, Czenk, Simaháza, Alsó Sopron, Hegykü, Pereszteg, 
Csepreg, Gyalóka, Ujkér, Ládony, Sopor, Szömöre, Börgöcz, 
Keresztur, Kövesd, Und, Fölső Sopron, Bozók, Horpács, Szer
dahely, Szent-Miklós, Egyed" /11/.

A fenti, részben ismeretlen helységnevek mögött olyan 
mai községek húzódnak meg, mint Pusztacsalád, Csáfordjános
fa, Völcsej, Röjtökmuzsaj, Agyagosszergény, Gyóró, Nagylózs, 
Fertőhomok, Nagycenk, Hegykő, Tompaládony, Szopor, Répcesze- 
mere, Ebergőc, Sopronkövesd, Bozsok, Sopronhorpács, Fertő- 
szentmiklós stb. Valóban felölelik majdnem az egész Nyugat- 
dunántult*

A makkoltatást megelőző időszakban az egyes erdők, er
dődarabok sertéstartó képességét felmérték, számbavették, 
hogy az erdő hány db sertés makkoltatás ára elegendő. A mak- 
koltatási szerződés, az un, Contractus megkötése, után a mák— 
koltatás mindaddig meg nem kezdődhetett, amig az ültetésekre
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vagy eladásra szánt makkmennyiséget be nem gyűjtötték. En- 
nek igazolására álljon itt egy—két idézet a korabeli fel
jegyzésekből, utasításokból*

1735- évi tiszttartói Instructióból: ”**. Vannak 
ezen Dominiumban makkos erdők is* az uraság sörtvéles mar
háinak számát kölletik tudni, a makkos erdőket, a midőn 
makk termése vagyon, megjárván, számba vegye az Uraság 
marháin kivül mennyi idegen és kint való marhát lehet rá
juk makkpénzért fogadni, úgy debito tempóra még Kisasszony 
nap előtt, az Uraságnak mindezeket megjelentse, hogy szűk-- 
séges dispositiokat vehessen az Uraságtuln /12/.

Az 18Q7« évi, a "Nagy Erdei Makkoltatást illető Tu- 
dósitásM-ből: rt... A Méltóságos Uraság Nagy Erdejében lévő 
idei makk termés meg vizsgáltatván úgy találtatott, hogy 
azon 8^0 darab öreg Sertvések meg hizhatnak... Az idei Er
dei ültetésekhez kivántató makk a Göbötse erdőnek a Köves- 
di és Börgöczi utak között lévő részében fog szedetni, 
melly is tilalom alá vétetett" /13/»

Az 1804* évi HRendszabályokn-bóli Ezen ültetni 
való makk akkor szedettessen, minek előtte a makkra bot- 
sájtatik a marha, e végre az Uraságh engedelme nélkül sza
bad ne légyen a sörtéseket ereszteni, vagy pedig mikor a 
makk szedetik, akkor arról a sörtés le tiltasson" /14A

A makkoltatások csak az előzetesen megkötött mákkol- 
tatási szerződéseké az un« ,,Contractusrt-ok aláirása 1tán 
kezdődhetett meg* Ezek a szérződések egy-egy helység lakói
val köttettek, melyekben Írásban rögzítették a makkoltatás- 
sal kapcsolatos rendszabályokat, korlátozásokat, fizetési 
feltételeket. Lássunk egy ilyen szerződést, az Iván község
gel 1802. szeptember 20*-án kötött Contractust:

nIványi makkbéres Contractus anno 1802.
A Nagy Erdei makk iránt Iványi Helységgel illy Con

tractus tétetett?
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1. A makkra kihajtandó sertések kinek kinek házánál 
az Uraság billegőével meg jelöltetnek, minek előtte a makk
ra ki botsátatnak. Ahhoz név szerint számba vétetik a makk
ra menendő sertés, és ha valaki azon túl merészlene több 
sertést a nyájba venni s a makkra ereszteni, az contraban- 
dáltatik, melly végre az Uraság a sertéseket többször meg
vizsgáltathatja s meg olvashatja.

2. Szabad lesz az egész Nagy Erdei makkoltatás, illy 
rendeli, hogy elsőben az Alsó Nagy Erdőn a makkot fel kell 
etetni, melly ha fogyatékon van, az Uraság Fő Tisztjének 
jelentetvén meg vizsgáltatik, s attul kell az engedelmet el 
várni a fölső erdőre való hajtás iránt. Ha pedig ezen rend
tartás ellen a Helység kanásza véttene: akkor minden irga
lom nélkül le vezettetik a marha a makkrul és többé rá nem 
botsáttatik. A Tilosokon kivül mindenütt szabad lesz a két 
Nagy Erdőn a makk, ás addig, mig benne tartani fog.

3« A makkbér felét, minek előtte a marha a makkra 
mégyen, az Iványi Cassába be kell fizetni, és ha be nem fi
zettetik, úgy tekintetik a marha, mint ha be se lenne makk
ra bárelve; másik felét pedig akkor, mikor a sertés a felső 
erdőre mégyen.

4. Mivel az Uraságnak ültetni való makkra szüksége 
van, s addig nem lehet várni a sertésekkel, mig az fel sze
dett étik, ezen okbul mind a Helység marháinak könnyebbségé
re, mind az Uraság jobb voltára nézve a ICövesdi szántó föl- 
dektül fogva egész a Lesvári vágásig, amint a Kövesdrül 
Lesvárra menő ut mégyen, a Lózsi, Börgőczi és Röjtöki hatá
rokra düllő erdő darab szüntelen tilosban fog tartatni, mely- 
lyet aki meg szeg, azt a 2.-ik punctumban tett büntetés érni 
fogja.

5. Az Uraság iványi sertés seregének, úgy a Tiszt 
Urak és Uraság cselédjei conventiós marhájának szabad lesz 
a makkoltatás
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6. Hogy a makkra bérlett sertések járása el ne szo
ruljon: a Kövesdi, Lövői, Ujkéri és Iványi Communitások er
dejében lévő makk is ezen el adásban értetődik.

7. Minden darab öreg sertésről vagy süldőrül fog fi
zettetni két krajczár, ideji malacztul pedig annak fele.

Mellynek erejére adatik ezen Contractus olly erősí
téssel, hogy az azt meg nem tartókat az Uraság maga hatal
mával a megirott mód szerint büntethesse.

Ivány, 20«-dik Sept., Anno 1802. - Bárány Péter" /15/»
A makkoltatások ideje Szent Mihály naptól fogva nagy

részt Szent Miklós napig, kisebb esetekben pedig Karácsony 
napig tartott. Azaz a sertéseket szeptember 29*-én hajtot
ták ki és december 6.-ig, illetve karácsonyig maradtak kint 
az erdőn függően a makk mennyiségitől. Volt év, amikor tö
redék-makkra is kiadták az erdőt, mint pl. 1808.-ban: a kö
vesdi erdőre kiengedték a kövesdi jobbágyok sertéseit Szent 
György napig, azaz április 24*-ig, december 17*-i kezdéssel. 
Valószínű, hogy a töredék-makkra való engedés csak a különö
sen jó makktermő években fordult elő /16/.

A makkoltatási bér sertések és süldők esetében általá
ban 40— 30 krajcár, malacok esetében pedig 20— 40 krajcár 
volt egy-egy kihajtott állat után. Az un. töredék-makkra tör
ténő makkbér általában az 1/6 része volt az azévi rendes 
makkbérnek /1 7/»

Meg kell jegyezni, hogy különösen rossz makktermés e- 
setén a makkoltatási bér az emlitett béreknek 15— 20-szorosa 
is volt, mint pl. 1807.-ben, amikor sertések után 12 forint, 
süldő után 8 forint, malac után pedig 6 forint volt a makkol
tatási bér /18/. Lehet azonban az is, hogy e hihetetlenül ma
gas makkoltatási bérek a megállapodásokon felüli makkoltatá- 
sok után fizetett makkbérek lehettek, mivel ezek általában 
jóval magasabbak voltak az eredetieknél. Kétségtelen azonban,
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hogy az akkori ás hasonló évek szak makktérmésé nyilvánva
lóan közrejátszott a magas bérben. (Figyelembe kell venni 
a háborús keresletet és pénzromlást is. - Szerk.)

Annak érzékeltetésére, hogy a 20— 50 krajcár évi 
makkoltatási bér milyen összeget képviselt a tárgyalt kor
ban, lássunk egy-két tájékoztató árat az akkori időszakból:

Búza 3>O0— 3»30 Ft/q, rozs 2,00— 2,30 Ft/q, csutás 
kukorica 40 kr/q, só 50 kr/q, vaj 7»40 Ft/q, marhahús 7»10 
Ft/q, bor 5*20— 6,00 Ft/hl, napszám 12— 13 kr/nap. Megjegy
zendő, hogy akkor egy forint nem 100, hanem csak 60 kraj
cárral volt egyenlő.

A makkoltatási bérek befizetési ideje eléggé változó 
volt koronként; mindenesetre az alábbi esetek egyike for
dult elő:

a) Befizetés két részletben: az első rész Szent Te
réz napkor (október 15•)» a második rész pedig Szent András 
napkor (november 30.);

b) Befizetés két részletben: az első rész Szent Te
réz napkor (október 1 5*)> a másik rész pedig december 1»- 
én;

c) Befizetés egy összegben, Szent Miklós napkor 
(december 6.) /19/«

A legtöbb évben két részletben kellett befizetni a 
makkbért, még pedig október l5*-én az első, és december 
1.-én a második részletet. A töredék-makkra történő befi
zetés ugyanakkor egy összegben történt, február 1.-én.

A makkoltatások 1737* előtt dézsma ellenében tör
téntek: a jobbágyok huszadot, a vidékiek (idegenek) pedig 
tizedet adtak. A dézsmát pénzért meg lehetett váltani, igy 
pl. 17 3 3*-bán egy bárányt 10 dénárért, azaz 6 krajcárért 
válthattak meg /20/.

5900



- 40 -

A Nagyerdőt illető erdei jövedelem az Uradalom összes 
jövedelmeinek mintegy 20%-át tette ki. A megtalálható ada
tok birtokában összeállítottam és egy részletesebb tanulmá
nyomban kimutattam, hogy az erdei jövedelmen belül milyen 
súlyban szerepelt a fabér, a fübér (legeltetési bérek), a 
makkbér és az egyéb erdei jövedelmek (gubacs, vadgyümölcs 
stb.). A tárgyalt korszak egyes évi jövedelmeinek ezen ki
mutatása —  terjedelmes volta miatt —  nem férne bele az 
ezen tanulmány kereteibe. így csak a kapott átlagadatokat 
közlöm, melyek éves átlagban a következők voltak:

Fabér 3 032 Ft., azaz 24 %,
Fübér (legeltetési bérek) 5 688 Ft., azaz 46 %,
Makkbér ........ .............. 2 834 Ft., azaz 22 %,
Egyéb erdei jövedelmek ........  1 032 Ft., azaz 8 %,

Erdei jövedelem összesen: 12 786 Ft., 100 %.

Nagy általánosságban tehát az mondható el, hogy a 
Nagyerdei jövedelemnek a tárgyalt korszakban mintegy 20%-át 
tették ki a makkbérekből befolyt jövedelmek, mig 50%~át a 
fübérek (nyári és őszi legeltetések), 25%-át a fabérek és 
5%-át az egyéb erdei jövedelmek tették ki.
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