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A RENDSZERES ERDŐGAZDÁLKODÁS KIALAKULÁSA A TATAI-GESZTESI URA-
DALOHBANX

Dr. Csőre Pál

Az erdő által nyújtott javak felhasználása egyidős az emberiséggel. Eb
be a felhasználásba rendszerességet azonban csak alig 1-2 évszázada kezd
tünk belevinni. A rendszeresség gondolata felmerült ugyan már sokkal régeb
ben, de megvalósulására sokáig csak szórványosan került sor. A faanyag volt 
leginkább az, amelynek kitermelésében valamilyen rendszeres alkalmazásának 
szükségességét az ember felismerte. A gondolat akkor merült fel először, 
amikor valahol a mértéktelen és rendszertelen felhasználás következtében fa
hiány lépett fel. Ilyen Magyarországon a Felvidéken jelentkezett először, 
ahol a bányászat és a kohászat érdekében hatalmas erdők kerültek fejsze alá. 
Ezért Zsigmond király adott ki rendeletet^, az itten, abban az időben fel
tárt egyik bánya használatával kapcsolatban a rendszeres fakitermelésre.

Nem tudjuk, hogy ezt a rendeletet végrehajtották-e egyáltalán, de ha
alkalmazásra került is gazdasági jelentősége nagyon csekély lehetett. Való-
szinű azonban, hogy a felvidéki bányák környékén nagyon siralmasan néztek
ki az erdők a XVI. században. A rendszertelen fakitermelés következményeit
a gátlástalan legeltetés még csak fokozta. A kirendelt királyi biztosok

2 /1563-ban kelt jelentéséből alkothatunk képet minderről. Ennek alapján 
készült a Constitutio Maximiliana néven ismert erdőrendtartás.

Magyarországon a XVI-XVII. században az erdőgazdálkodás nem fejlődhe
tett tovább, aminek az akkori - közismert - állapotok voltak az okai. A tö
rök kiszoritása után még további évtizedeknek kellett eltelniök ahhoz,hogy 
az erdőgazdálkodásban is valamelyes előrehaladás mutatkozzék. A XVIII. szá
zad első felében alakulnak, erősödnek azok az uradalmak, amelyekben ilyen
ről egyáltalán szó lehet.

A XVIII. szazad vegen jelentős változások állnak be az európai erdő
gazdálkodás fejlődésében. A tartamos erdőgazdálkodás biztositása érdekében 
elkészülnék az első üzemtervek. Ezen a téren a német államok járnak elől.

x Elhangzott az 1984. jun. 14-i szakosztályülésen.
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Az itten bekövetkezett fejlődés már csak azért is figyelmet érdemel, mert
ez volt leginkább hatással a magyar erdőgazdálkodásra. Szászország 44 Re-
vierjére 1763-ban és 1765-ben készül "geometrikus” felmérés és erdőleirás

3/alapján "nachhaltige Forsteinrichtung". Poroszországban is már 1767-ben
4/rendelkezésre áll egy ilyen munka. Spessartban az első üzemtervek 177o- 

ben lépnek hatályba.5  ̂ A Rajnavidéken 1813-ban vezetik be az üzemterv sze
rinti erdőgazdálkodást. Ennek a rendszernek nagy hatása volt egész Francia- 
országban.^ Az erdőgazdálkodás uj szakaszának kifejlődése nagy részben 
G.L. Hartig nevéhez fűződik, akinek tanai nálunk is követőkre találtak.

Magyarországon a XIX. század folyamán indult meg a rendszeres, üzem
terv szerinti erdőgazdálkodás. Az egyes uradalmakban ezt különböző időpon
tokhoz kapcsolhatjuk, de az elsők között találjuk a tatai-gesztesi uradal
mat. A diósgyőri kincstári uradalomban már 1815-től vannak német nyelvű üzem
tervek. A Garam menti kincstári erdőkre 1858-ban készülnek el a rendsze-

8 /rés erdőgazdálkodási üzemtervek. A farkasgyepüi nyugati erdők első üzem-
9 /tervi térképei 182o-ból származnak. A Hanságban a rendszeres erdőgazdál

kodás csak az 18oo-as évek közepén vette k e z d e t é t . A z  első röjtökmuzsaji 
üzemterv 1891-ben készült.

A rendszeresség a XVIII. században még csupán azt jelentette, hogy éven
te megtervezték a kitermelendő famennyiséget. Ez az uradalom szükségletéhez
igazodott, eladásra csak kevés helyen termeltek. így volt ez akkor a tatai-

12 /gesztesi Eszterházy uradalomban is.
A Vértes és a Gerecse hegységek egy részét magábafoglaló két uradalom

- a gesztesi és a tatai - kialakulása különböző időben történt. Az előbbit 
gróf Eszterházy Miklós nádor /1582-1645/ íiázasság utján szerezte /1624-ben 
nőül vette Nyári Krisztinát/. TATA viszont vétel utján kerül Eszterházy 
József /országbiró, horvát bán - 1682-1748/ birtokába 1727-ben. A két ura
dalmat hol külön, hol együttesen kezelték.Az erdőkre, fakitermelésre vonat
kozó adatok viszont mindig külön szerepelnek. Az itt folytatott gazdálkodás 
törtenetere vonatkozolag az utóbbi időben két munka jelent meg: Szabad György 
A tatai és gesztesi Eszterházy-uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés 

gazdálkodásra", Bp. 1957. és Für Lájos "A csákvári uradalom a tőkés gazdál
kodás utján. 187o-1944.", B p . 1969. Levéltári anyag a gazdálkodásról jobbára 
csak a XVIII. század második felétől áll rendelkezésre. E század végéig ez 
az anyag azonban elég hézagos ahhoz, hogy pontos képet kapjunk belőle. Vo
natkozik ez az erdőgazdálkodásra is. Témánk szempontjából használható adat-
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sorok a XIX. század elejéről találhatók.
A kettős uradalom erdőgazdálkodásának szemügyrevétele azért is indo

kolt, mert itt a kor színvonalába, sőt mondhatnánk az élvonalába tartozó 
erdőgazdálkodás f o l y t , ^  Az Eszterházy birtok erdőgazdálkodását mar 
1762-ben elismeréssel emliti Komárom megyének a Helytartótanácshoz küldött, 
a megye területén lévő erdők állapotáról fizóló beszámolója. Mig a
XVIII. század végén a favág.itási tervek az uradalom szükséglétét vettek 
alapul és ennek megfelelően tervezték meg a kivagásra kerülő fa mennyisé
gét, a XIX. század elején már az erdők területi és állományi felmérése-I /: / ^
alapján készülnek üzemtervek. 1763—bán a favágatasi terv ertelrneben a
gesztesi és a tatai revierekberi 11637 1/4 klafter fát kell kitermelni. Eb— 
bői 1298 KI. a lelkészek és tanítók kegyúri járandósága. A teljes mennyi
ségnek több mint fele tölgy és cser, három es t é l  ezer Ki a bükk es majd 
ezer KI a vegyes /egyéb/ faanyag. Mivel itt a XVIII.-XIX. században a faki
termelésben a hangsúly a tűzifán volt,minden, még a lábon álló faanyagot 
is /dorong és hasáb/ ölekben /Klafter/ számították. /I KI hasáb megfelelt 
8 6 , 1 KI dorong 7o köbláb tömör tartalomnak. 1 m3 viszont 31 köblábbal 

/17/ egyenlő./
Az erdőterület pontos felmérését a XIX. század első éveiben végezték 

el. 18o6-1857 közötti időben sokszor találkozunk területadatokkal. Alig 
van két adat, amely egyezne. Ez azonban nem okvetlenül az egyes felmérések 
pontatlanságának, hanem több egyéb körülménynek a következménye. Először 
is a birtok területe és területi beosztása többször változott. Erdőhöz .szá- 
mitották kopár és terméketlen területeket, az erdei utakat és tisztásokat. 
Ezzel szemben a "reiner Waldboden" vagyis a tiszta erdőterület áll, de ez a 
megkülönböztetés nem minden adatnál jut kifejezésre. A területmérték a hold 
/Joch/ és az öl /ez is Klafter/. Az előbbi eleinte looo, később 12ooQöl ter
jedelmű.

1812-ből származó adat szerint a tatai és gesztesi uradalom egész terü
lete 191.812 hold /vagyis mintegy 12o.ooo kh/. Az erdők területét a tatai 
revierekben 1813-ban, a gesztesiekben 1817-ben munkálták ki részletesen. 
Ezekből az évekből származnak és ezeken az adatokon alapulnak az első üzem
tervek. Eszerint a tatai rész 13 Revier-jében 33,771, a gesztesiekben /2o 
revier/ 4o,3o8 hold volt a tiszta erdőterület. A kettő együtt 74,o79 holdat 
tesz ki. Az 1852-ben kimutatott 34,o55, illetőleg 27,685 hold együtt 61,74o
- ekkor mar 12oo négyszögöles - holdat ad, ami 7 4 ,ooo looo négyszögöles

13/
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holdnak felel meg. Az összes erdőterület - amelybe a kopár területek, utak, 
erdei tisztások, stb. is benne vannak — 1813—bán 96,162 hold.

Az 1813 évi tatai üzemtervek18  ̂ értékeléséhez a következőket kell tud
nunk: A felméréseket és becsléseket - amelyek e munkálatoknak alapul szol
gáltak, - az évszázad első évtizedében végezték. Az erdőket az alábbi kate
góriákba sorolták. "Eichen'Hochwald" /tölgy és cser szálerdő/. "Buchen 
Hochwald" bükk szálerdő, "Eichen Reservate" /rezervált tölgy erdők/, "Eichen 
Schlagholz" /tölgy és cser sarjerdő/, "Buschholz", "Birkenwald". A "Buschhplz" 
a csöpéte-/-bokros/ erdő volt.

Az állományok zöme /31 ezer hold/ Eichen Schlagholz. A vágásfordulót 
a tölgy szálerdőnél 2oo, a bükk szálerdőnél 12o—15o, a sarjerdőknel 5o—8 0 , 
a csöpéte erdőnél 6-12 évben állapították meg.

Az erdők fatömegét 449,111 öl hasáb- és 147,131 öl dorong fára becsül
ték. Ez azt jelentette, hogy a tölgy szálerdő lo-24, a bükk lo-3o, a tölgy 
és cser sarjerdők lo— 22 öl élőfakészlettel rendelkeztek holdanként.A szál
erdőkből csak egyes törzseket termeltek ki, tehát szálalást végeztek, a tü- 
zifatermelés zömét a sarjerdők adták. A növedéknek megfelelően évenként 
11,182 öl hasáb és 3677 öl dorong kitermelését irányozták elő.

Vizsgáljuk most meg a "Schlagholz11 kategóriába tartozó erdők adatait 
részletesebben /lásd: 1. sz. táblázatot/. A holdankénti fatömeg itt átlago
san 13,3 öl. Ez loo m3/ha-nak felel meg, ami nem egészen a fele a faterme
lési táblákban sarjeredetű cseresekre a III. fatermési osztályban megadott 

19/mennyiségnek. Erre a következtetésre úgy jutunk el, hogy az 18o8, évi 
felmérés alapján kiszámitjük milyen fakészletnek kellene lennie az egyes 
korosztály kategóriák szerint a tatai részen található mintegy 25,ooo hol
das "Schlagholz" erdők területén. Az 5o év feletti állomány területe 12998, 
a 2o-5o éveseké 417o, a 2o év alattiaké 78o9 hold. A számitás természetesen 
csak hozzávetőleges, mert az 18o8.és az 1813*évi adatok nem teljesen egyez
nek és az erdők korát sem ismerjük pontosan. Ezekben az erdőkben 1813-ban
11,282 öl hasáb és 3677 öl dorongot kitevő éves fakitermelést állapitottak 
meg, ami az élőfakészlet 3,5, illetve 3,6 százalékát jelenti. Magyarorszá
gon ma a cser sarjerdők élőfakészletének 3,2 %-át, a cser mageredetű erdők 
élőfakészletének 3,4 %-át irják elő mint éves véghasználati és gyéritési 
kitermelendő fatömeget

Az átlagos évi növedéket loo /néha looo/ "Klafter"-ra adják meg. Ez a 
"Klafter" /öl/ azonban itt nem területmérték, hanem fatömeg. Egyes Revier-
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ekben az "ausgemittelte Zuwachs jáTirlich" 1,5-3,2 Klafter pro loo Klafter.
Az évente vágható famennyiség a meglévő fatömeg 3,6 %-a az egész tatai ura
dalomban /l. táblázatot/, ami több, mint az egyes Revier-eknél kimutatott 
átlag A 3,6 % viszont megfelel a mai /197o/ magyarországi átlagnak.

Az erdők állapotára kedvezőtlen hatást gyakorolt a nagymértékű legeltetés.
Ebben/1813-ban/az időben a 13 tatái- Revierben 19o84 db szarvasmarha,ló,birka 
és sertés legelt /lásd: 2. sz. táblázatot/. Kártevésüket azáltal igyekeztek 
csökkenteni, hogy az ujulat védelme érdekében 8-2o évi tilalom alatt tar
tották az erdőt. Megkülönböztettek elő- és utótilosokat aszerint, hogy a fa- 
kitermelés előtt, vagy után voltak az erdők ebben a helyzetben.

Fontos szerepet játszott az erdőgazdálkodás keretében a vadászat. Az 
erdőgazdálkodást is a két /oroszlányi, illetve környei/ fővadász irányítot
ta. 1813-ban azonban már voltak külön erdészek /Forster/ a Revierjager mellett 
/lásd: 3. sz. táblázatot/. Az üzemtervek tartalmazták a vadállományra és az 
éves vadlelövésre vonatkozó adatokat is /lásd: 4. sz. táblázatot/. Az urada
lom vadgazdálkodása sok érdekességet tartalmaz, de ennek részletezése meg
haladná e tanulmány kereteit. Itt csak annyit jegyzek meg, hogy a múlt szá
zad első felében nem volt tultartott vadállomány sem Tatán, sem Gesztesen.
186o után azonban a szarvas tenyésztésére és vadászatára nagy súlyt fektet
tek és az állományt a korábbinak kb. tízszeresére fejlesztették.

Tatára került mint "erdei inzsellér" 183o-ban Gáti István mérnök, aki 
igyekezett az erdőgazdálkodásnak nemcsak színvonalát, hanem jövedelmezősé
gét is emelni. Korábban az uradalomban alkalmazott vadászok és erdészek 
többsége német volt. Ezen a nyelven készültek az erdőkről, fakitermelésről 
szóló jelentések és tervek. Gáti magyar nyelven irt és igyekezett a német 
szakkifejezések helyett magyarokat bevezetni.A"Hochwald" helyett az "avas 
erdő", a Schlagholz" helyett az "alant erdei vágások", végül a !*Buschholz" 
helyebe a "csöpéte erdő" elnevezést akarta meghonositani.

Az avas erdőről a következőket irja:
"Ha az Avas Erdőkben általán fogva oly nemes fák találtatnak, melyek 

mind fajokra, mind gyümölts termésekre nézve a 9 lehető legnagyobb hasznokat 
adjak, úgy azzal biztathattyak a 9 Birtokost; ezen három nemén a 9 mivelő vá
gásnak u.m. setét vágás /Dunkelschlag/, Világos Vágás /Licht Schlag/ és 
Kopasz Vágás /Kahl Schlag/ által menvén a szükséges tilalmak mellett, az 
Avas Erdőket minden további fáradság nélkül a ’ legjobb állapotba lehet he
lyeztetni, de mivel utána Tölgy Avasaink tele volnának Cserfákkal és Magyal
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fákkal, Bükk avasaink gyertyán fával, látni való, hogy ezen közönséges módja 
a ’ Vágások-tevésének nem biztosithattya a 9 jövendőséget a 9 legnagyobb ha
szonnal. Azért az Erdő mesteri hivatalnak rendelésit úgy kell tenni, hogy 
a 9 Tölgy Avasokban jövendőre tsak gubats Tölgy fák maradjanak.•• Az alant 
erdei vágásokéról pedig igy vélekedik: ME két uradalmi Erdőségekben az 
uralkodó Fa neme Csertölgy lévén, más felül pedig a vidéknek, hol a 9 Dunai 
kereskedés oltsó épület és szerszám fát szolgáltat, szüksége leginkább tü- 
zellő fában állván a 9 bölts fő Kormány által az Erdőknek nagyobb része alant 
Erdőknek rendeltetett 4o és 5o esztendei Turnussal. Ennél fogva minthogy eb
ből a 9 jövedelem is legnagyobb, ezen alant Erdei Vágások kivánnyák meg a* 
legnagyobb figyelmet annyival is inkább, mivel rövid Turnusaikra, Elő és 
Utol Tilosaikra nézve, ezek támadják meg leginkább a 9 közönséges legelteté
sek hasznait. Tudni való dolog, hogy a 60-80 esztendős Cser Erdőknél, hogy 
azok mint alant Erdők használtathassanak és a jövendőségnek is Erdőt nevel
jenek, legalább is 5 Esztendei előtilos és 15 esztendei utol tilos szüksé
ges, ez tészen öszvesen 2o esztendei vágást ennél fogva a hol, a Turnus 4o 
Esztendő egészen fele, ahol 5o Esztendő, 2/5 része az Erdei legeltetésnek 
megszűnik11. A legeltetés elmaradása miatt - fejtegeti tovább Gáti, - a föl- 
desurnak és a jobbágyoknak egyaránt kára származik. Ezért az előtilost meg 
kell szüntetni és a sarjról nevelést makk vetéssel pótolni. Az utótilos ide
jét pedig azzal lehet leröviditeni, hogy makk helyett facsemetéket ültétnek 
a kivágott fák helyére. Kimutatja, hogy ez a gazdaságosabb. Magyarországon 
az állattartásnak nagyobb a gazdasági jelentősége, mint más iparosodottabb 
államokban, mint pl. "Burkus Ország, holott inkább kézi müvekből és keres
kedésből él az emberiség... mégis országos törvényeik szerint az Erdei Tér
nek tsak egy hatod részét tilthatják meg a legeltetéstől..."

Gátinak az erdei legeltetésről vallott nézetei ma már meghaladottak, 
de abban az időben az állattartásban még nélkülözhetetlennek látszott az 
erdei legeltetés. Gáti pedig elsősorban a jövedelmezőséget tartotta szem 
előtt. Ezért ellenszenvesek neki "a költséges és buta Vadászatok” különfé
le nemei is /Spreng Jagd, Parforce Jagd, stb./ és csak a Pürsch és a Treib 
Jagd /a cserkészés és a hajtó vadászat/ olyan, amelyet fenn lehet tartani. 
Nem a szarvas és a vadászat, hanem az erdőművelés a cél. Ezzel összhangban 
a jágereket erdészekké kell átképezni. Gáti elgondolásai azonban aligha 
valósultak meg teljesen.Tatai működését 1848-ig kisérhetjük nyomon.21/
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Az uradalom az erdők mesterséges felújítására is gondolt. Waldver- 
besserung" cim alatt tervezte meg a szükséges erdősítést. Ez többnyire 
tölgy és cser makkal történt ebben az időben. A kereken 3oo holdat /mint
egy 84 ha/ kitevő erdősítés nem jelentős. De ha figyelembe vesszük a ter
mészetes felujulást - amelyet a már említett f,tilos,f-ok elősegítettek - 
nyilván elégséges volt az erdőállomány fenntartására. Ekkora erdósitesre 
357 pozsonyi mérő makkot, illetve magot és 9oo csemetét használtak fel, 
a költségek pedig 877.o7 forintot tettek ki.

Az üzemtervezés és az énnek megfelelően végrehajtott fakitermeles 
/még ha egyes években attól el is tértek/, biztosította az uradalom salá
ra a tartamos erdőgazdálkodást. A század második felében is nagyjából 
ugyanennyi faanyagot termeltek évente. Ez is bizonyítja, hogy már a X jX- 
század elején olyan tervszerű erdőgazdálkodást alakítottak ki, amely ezt 
hetővé tette és amit joggal nevezhetünk a maga korában élenjárónak.
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dálkodása /In: Az erdőgazdálkodás története Magyarországon Bp. 1975. - 
a továbbiakban: Erdőgazdálkodás./

8 . TOMCSÁNYI GYULA: A garammenti kincstári erdőkben alkalmazott szállítási 
rendszer ismertetése. Besztercebánya 1894.

9. MÉSZÁROS GYULA: A Farkasgyepü környéki erdők története /In Erdőgazdál
kodás 2 1 2 .1 ./
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10. BALSAY L. - HALUPA L. - KOMJÁTHY F.: Adatok a hansági erdők történeté
hez /U.o.424. 1. /

11. KOMLÓS GÉZA: Adatok a röjtökmuzsaji Nagyerdő történetéhez /U.o.316.1./
12. A XIX. század első felében fejlődött ki az Eszterházy uradalom faérte- 

kesitése, amely Uj-Szőay és Dunaalmás farakodóinak kiépitése folytán a 
dunai szállitás, illetőleg a budai fapiac megnyilását jelentette szá
mára .

13. Az Országos Levéltárban őrzött anyagból vettem az e tanulmány alapjául 
szolgáló adatok zömét. /A Dunántul erdőgazdálkodásának történetéhez 
Tagányi i.m.-ben alig van adat.Szabad Gy. és Für L. i.m.-én kivül né
hány helytörténeti munkában találunk néhol utalásokat az erdőgazdál
kodásra. Ilyen helytörténeti munkák: Rohrbacher M: Tata város történe
te. Tata 1888., Krasztina L.: Csákvár története. Csákvár 1932.
Szokoly E.: Taáp-Szent-Miklós község története. Győr 19o5. - Az utóbbi 
időben egyes dunántuli birtokok erdőgazdálkodásának történetét feldol
gozták. /L. pl. a 6 . jegyzetnél hivatkozott tanulmánykötet egyes dol
gozatait/ .

14. Erre utal SZABAD Gy. is i.m. 98.1.
15. TAGÁNYI K. i.m. II.k.62.sz.
16. FÜR L. szerint a csákvári uradalomban üzemtervek az 1863-72 években még 

nem voltak /i.m. 23o.l./
17. Gáti István /szerepéről a továbbiakban/ számitásai alapján.
18. OL. P. 211-XIII.
19. SOPP LÁSZLÓ: Fatömégszárnitási táblázatok. Bp. 1974. 3o5.1.
20. Erdőleltár Bp. 197o.II.k. 14o.1.ill.III.k.5ol.1.
21. Gáti I. /178o-1859/ nézeteit a Tudományos Gyűjtemény 1831/ és a Magyar 

Gazda /1842/ hasábjain fejtette ki. Gátiról, aki 1848-ban a. MTA Erdé
szeti Bizottsaganak elnöke lett, később megfeledkeztek.Az Erdészeti 
Vadászati Faipari Lexikon /Bp. 1964./ nem is emliti nevét.
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Tölgy és cser sarjerdők a tatai 
uradalomban 1813.

1 .sz.táblázat

A Revier 
száma, neve egész

Terület  ̂
vágható

Összes
hasáb

fatömeg
dorong

évente vágható 
hasáb dorong

41 .Nikolau 18ol,7 826,1 11,lo3 4174 616 186
2 .Baja^ 2638,6 1137,5 15,761 4649 655 2o7

3.Szöllős5 4266,8 2479,2 43,243 11984 Í660 477
4.Tolnau 2o87,9 979,1 22,197 6657 778 237
5 .Tarján 3517,9 215o,9 4 o ,399 13o63 1434 465
ö.Száár 4497,7 2469,4 46,451 13934 1687 512
7.0ber Galla 2126,1 1397,o 28,6o9 7376 93o 248
8 .Bánhid 4354,7 2223,7 46,451 13834 17o4 499
9 .Környe 698,6 464,o 6,722 3697 219 129

lo.Sömle^ 1323,9 71o,6 15,464 4389 519 157
ll.Dad 869,o 332,7 7,391 2633 264 lo7
1 2 .Kapberek8 1477,3 992,8 15,263 7454 4o8 199
13.Körtvélyes 1345,o loo3,7 15,663 6331 4o8 254

Összesen: 31oo5,2 17166,7 314,717 lool75 11282 3677

Megjegyzések:

1. A területi adatok looo Klafter terjedelmű holdakban /Joch/ vannak megad
va. Az eredeti anyagban Joch és Klafter /utóbbiak még törtekben is/ sze
repelnek. A Klafterokat én számitottam át - tizedestörtként - Joch-okra. 
Tizedes törteket az uradalmi számadásokban ebben az időben nem használ
tak. - A területet az 18ol-18o5 években mérték fel.

2. "schlagbar", vagyis ami nem állt "Schonung" alatt.

3. Az adatok ölekben /Klafter/ - A rozsét figyelmen kivül hagyták. Az ál
lománybecslést az 18o4-18o5. években végezték el és 18o7-ben revidiál-
ták az adatokat.
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4. Ma: Dunaszentmiklós; ide tartozott Szomód is.
5. Ma: Baj; ide tartozott Agostyán /"Augustiner Hotter"/
6 . Ide tartozott Alsó Galla is.
7. Ma: Zsemlye
8 . Körtvélyespuszta mellett.

2 .sz.táblázat

Erdei szolgalmak /SERVITUTEN/

Tűzifa, hasáb 
dorong

1369 1/2 öl 
782 1/2 öl

Legeltetés

szarvasmarha 5348 db
ló 2888 db
birka 7462 db 

3386 dbsertés

összesen: 19o84 db
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3.sz.táblázat

S z e m é l y z e t

Rév. Ober jager Revier-
jager Jung-jager Forstner Waldbereiter S.

1 . - 1 1 1 -
2 . - 1 - 2 -
3. - 1 1 1 -
4. - 1 1

5. - 1 1 1 -
6 . - 1 1 1 -
7. - 1 2

8. - - 1 1 1

9. 1 - 1 1 -
lo. - 1 1

1 1 . - - - 1 -
1 2 . - 1 - 1 -
13. - 1 - 1 -

S. 1 lo 6 15 1 33

Megjegyzések: Oberjáger /fővadász/ mindegyik uradalomban egy volt. A gesz
tesi fővadász Oroszlányban székelt. A Waldbereiter /'erdőlovagló? felügyelő, 
vagy ellenőr volt. Jungjager = vadászagyakornők.
S. = summa /összesen/.
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4.sz.táblázat

V a d á s z a t

Vadállomány: szarvas 123 db
vaddisznó 7 db
őz 16o db

Vadlelövés /1813/ szarvas 32 db
vaddisznó 2 db
őz 67 db
nyúl 156 db
fogoly 19 db


