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A CSÁKBERÉNYI ERDŐK MULTJÁBÓLX 

Dr. Vadász Géza

A csákberényi erdők mainál jóval nagyobb kiterjedésére 1495-ből áll 
rendelkezésre az első adat, amikor is a csákberényi jobbágyok kivágták a 
székesfehérvári keresztesek Barch-i erdejének nagy részét, és a kivágott 
fát clhordták. Az azóta eltűnt helység Magyaralmástól D-re, Igar pusztá
tól K-re feküdt, és kelet felől Borbála-puszta határolta.^ Ezeken a te- 
rületeken ma csupán mezőgazdasági művelés folyik.

1521-ből fennmaradt Kanizsai László javainak urbáriuma, amelynek
alapján első izben tudjuk felmérni a már 3oo éve fennálló község gazdasa—

2 / , , .........gi-népességi viszonyait. A robot egy része a csókakői vár körüli szol
gálatból állott: karácsonyra 1 szekér fát kellett befuvarozni a vár szá
mára, aratáskor pedig 1 napig szénát kaszálni, azt begyűjteni, és a vár
hoz szállítani.

A török megszállás idején pusztává vált falu 1667-es ujratelepitése-
3 / „kor gróf Nádasdy Ferenc engedélyező levele szerint a makkos erdők bér

lété az öreg sertésektől huszad, vagy mindegyiktől 25 dénár. Török föl
desuruk, Hadsy Mumy fehérvári helytartó számára telkenként két kocsi fát 
és két szekér szénát kellett beszállítaniuk.

A török kiűzése után, a XVIII. század elején arról értesülünk a for
rásokból, hogy 52 barmukat az erdőkben és azokon kivül egyaránt legeltet- 

. 4 /
hetik. Ugyanekkor maradtak fenn az első adatok az irtásföldek megjele
néséről .Főként Budára, Győrbe és Komáromba járnak áruikkal, mivel a Fehér
várral folytatott kereskedést gátolta, hogy a város mód nélkül taxálta a 
falusi szegénységet a fára és állatokra kivetett magas vámokkal.^

1723-ból már adatszerűén tudjuk, hogy földesura számára Csákberény 
762 Ft jövedelmet hozott, s ebből a szénával és fával kapcsolatos munkák
ból lo3 Ft jutott.

A csákberényi határt a falu jobbágysága hódította el a Vértes DNy-i 
lejtőit borito erdőségektől. Már az 172o-as összeírás kimutat 14 magyar 
hold nagyságú irtásföldet a jobbágyok birtokában. A falu határának művélhe- 
tove tétéin kemény, fáradságos munkával az egész század folyamán tartott, 
x Elhangzott az 1985. dec. lo.-i szakosztályülésen.
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A község beltérületéhéz K felől csatlakozó Rigós kertet a falu plébánosa 
1752-től exstirpáltatta, irtatta ki tetemes költséggel, és 176o körül már 
gyümölcsfák diszlettek a Rigóban.^

A XVIII. század folyamán a község plébánosa 18 öl fát kap a grófi er
dőből. Vágásáról és behordásáról a katolikus és kálvinista lakosság közö
sen gondoskodik.E rendelkezést gróf Lamberg Ferenc Antal földesur alapít
ványi rendelete^ tartalmazza, amely a helyi protestáns lakosság felhá
borodását és ellenállását váltotta ki.

Az 176o-as évektől kezdve az uradalom eltiltotta jobbágyait fajárandó-«
ságuk átvételétől, sőt még azt is meggátolta, hogy a pusztavámi erdőkben

8 /vásárolt fájukat hazaszállíthassák. A község határának kiterjesztése, a 
művelhető területek növelése időközben állandóan folyik.A fennmaradt irtá
si engedélyek alapján párat név szerint is ismerünk azok közül, akik a ber
kek irtásában részt vettek, és munkájukkal megteremtették a csákberényi 
határt. 1772-ben Török Mihály kapott szabadságot arra, hogy az Orondi sző
lők alja nevű dűlőben "egy darab berket kiirthasson, kilenced és egyéb 
praestatiok /szolgáltatások/ alatt firól-fira szabadon birhasson, és senki 
tőle el ne vehesse, egyedül a földesúri just tartván fönt."^°^ Ugyanitt 
irtott ki két darab berket Pánczél Ferenc, a falu kovácsa. Kovács György a 
Bodajki ut melléke nevű dűlőben, Simon János és Baki István pedig a Csipőfa 
diverticulumban tették művelhetővé az erdős területeket.

A Mária Terézia-féle úrbérrendezés -1768-előtt az 176o-as évekig a 
földesur kiadta jobbágyainak az épület - és tűzifát a község határában ta
lálható erdőkből, de kivetett a községre 3o rajnai Ft pénzszolgáltatást an
nak fejeben, hogy megengedte nekik az eladásra szánt fa Fehérvárra vitelét.

Az egy évszázadig tartó nagyszabású exstirpálás, erdőirtás eredménye
ként 1858-ra 161o hold földdel több került a helybeli jobbágyság birtoká
ba, hasznalatara. E földek után telkenként — amely 24 magyar hold szántó
ból, 12 szekérre való rétből és 1 hold beltelekből állott - többek között 
azzal a szolgaltatassal tartoztak földesuruknak, hogy 7 3/8 öl tűzre való 
fát kellett kivágni és beszállítani.

Amig 1768-ban a jobbágyoknak ingyenes épület- és tüzifailletmény 
/faizás, lignatio/ járt, 1858-ra már nincs a volt jobbágyoknak épület- 
faizásuk. Tűzifailletményük a következőképpen alakult: 1854-ig 1 egész 
telek után 4 szekér fát kaptak, a kisebb birtokosok ennek arányában.Ennek
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kiadási módja a következő volt: az uraság kivágatta az ölfanak valókat, 
majd ennek ágaiból, és a megmaradt vékonyabb szálfákból kikapta mindenki 
a fent emlitett mennyiséget telkének arányában. Ezért az egésztelkesek 1, 
a féltelkesek fél, a negyedtelkesek 1/4 öl fát tartoztak kivágni és azt 
a határban oda hordani, ahová az uraság kijelölte, 1854-től a telkesek 
failletményét rőzsére változtatták úgy, hogy birtokuk arányában 1 egész 
telek után 2oo, féltelek után loo, 1/4 telek után pedig 5o kéve rozsét 
adtak ki a korábbi szolgáltatásokért. Végül rendelkeztek még a telkesek 
minden évben 3 napig tartó száraz ág-szedési joggal, ez azonban 1856-ban 
megszűnt. Az uraság ügyvédje 1859-ben erről a következőket jegyzi meg:
"Tudjuk,hogy alig fizette ki a fáradságot, mert először: csak a lehullott 
és rothadt fákat volt szabad összeszedni; másodszor: a gyakorlat mutatja, 
hogy igen könnyen elvihette kiki az egynapi szedegetés eredményét, és vé
gül harmadszor: csak néhánynak jutott abból, mivel alig ment el szedeget
ni a tizedik, huszadik. Ez tehát - a szedegetésbeli napszámot nem is szá- 
mitva - egy telekre 1/4 öl hasábnál többre nem vehető. Amit a felperes 
község eddig faizás gyanánt nyert, nagyobbrészben nem volt egyéb, mint a 
felszedegetett száraz gallyak, a kidőlt redves szálfák, itt-ott ágak és tőkék." 
A házas zsellérek szintén részesültek az évi 3 napi száraz ág-szedésben, 
amiért 1847-ig fél öl fát tartoztak vágni; 1847-től kezdve pedig 1858-ig a 
vágás helyett 1 váltó Ft-ot fizettek.

Ténylegesen azonban a csákberényi jobbágyság a neki törvény szerint 
jaro tűzifát sem kapta meg mindig az uradalomtól. 1797 januárjában kérik 
a megyétől, hogy mivel már néhány éve nem kapnak ingyen sem tűzi-, sem 
pedig epületfat, töröljek az utana jaro adót. Ugyanezzel a problémával ost
romolják a megyét Í814-ben is, valamint 1829-ben, amikor elmondják, hogy 
épületfát csak úgy ad nekik a földesur,. ha annak árát kifizetik. A fake
reskedés után is kivetették rájuk az adót, noha ezen jogukkal egyáltalán 
nem élnek. 1834-ben ugyanezt kérelmezik.

A csákberényi jobbágyság téli foglalkozása évszázadokon át a favágás 
volt, valamint fuvarral szoktak némi pénzt keresni.Az erdei haszonvételek 
közé tartozott még a mészégetés. Már 1797-ben egy régi mészégető mellett 
futott a Horog völgyben vezető határut.

A csákberenyi határ irtás utján történő művelhetővé tétele folyamato
san tartott a XIX. század huszas évekig. Végezték ezt a fáradságos munkát
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az Orondi, Csípői, Forráskuti, Kanászkuti, Kápolnai dűlőkben egyaránt. Az 
irtásokat a jobbágyság kezdetben ingyen használta, később szerződés mellett 
haszonbérletes földekként tartotta birtokában. Az első kontraktus 1828-ból 
maradt fenn, és 1834 decemberéig volt érvényben. Eszerint a jobbágyok föl
desurukhoz, gróf Lamberg Rudolf főhadnagyhoz kérelmet nyújtottak be, hogy 
az Orondi pusztában és a csákberényi határban birt irtványok használatá
ban továbbra is megmaradhassanak. A gróf hangsúlyozza: lfÁmbár hatalmamban 
állott volna az irtásföldeket a magam mivelésére forditani, azonban tapasz- 
talám azt, hogy jobbágyaim az irtásföldekből gyarapodnak, és gazdaságukat 
azoknak szorgos miveléséből elősegitik.M E meggondolás alapján 6 esztendő
re náluk hagyja az irtásföldeket a következő feltételek mellett: minden
egyes pozsonyi mérő alá való földtől /ez kb. 6oo négyszögöl/ a szokott 
dézsma adásán és behordásán kivül 1 nap kézi robottal és 18 krajcár föld
bérrel tartozik a használója.A jobbágyok vallomásukban elmondják, hogy kez
detben csupán 4 garas volt a földbér, majd fokozatosan 6 , később lo garas
ra emelte a földesur. A szerződés szerint az uradalomnak joga van a robotot
Csákberényben, vagy a tőle jó két óra járásnyira fekvő Kisfalud pusztán meg- 

,12/követelni. 1834-ből származó adat bizonyítja, hogy élt is ezen jogával, 
ölfát szállíttatott jobbágyaival Kisfaludra. A kontraktus lejártakor a la
kosok az 1833-as rendkívül rossz termésre hivatkozva kérték a fizetendő 
bér leszállítását. Lamberg csupán egy évre hosszabbítja meg a jobbágyaival 
kötött szerződést - mint irja - fferántuk vonzó atyáskodó indulatból és haj
landóságból", azonban változatlan feltételek mellett. Amikor pedig 1835. 
december 31-én ez kontraktus is lejárt, hiába hivatkoztak jobbágyai tehe
tetlen szegénységükre, valamint arra, hogy gyenge minőségű földjeik mellett 
eddig is csak az orondi termékenyebb földek segítették őket a jobbágyi sor
sukkal járó sok adózás kielégítésében és szolgálataik teljesítésében. Hasz
talanul kerték, hogy a kérdéses földeket továbbra is olyan feltételekkel 
hagyja kezükön, mint amilyenekkel irtást végző nagyatyáiknak átadta azokat.
A földesur többé nem újította meg a szerződést, hanem anélkül, hogy erről 
értesítette volna őket, törvényellenesen és önkényesen elvette földjeiket.
Az uradalom jogtalanul járt el, mivel nem azon a módon vette kezéhez tu
lajdonát, amint azt a törvény meghatározta. Ugyanis az 1836. évi törvények 
megalkotása előtt ideiglenesen törvény erejével biró urbér 2 . pontjának 2 . 
paragrafusa kimondja: "Ha a jobbágyoknak irtásai vannak, azokat a földesur
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tőlük el ne vehesse, csupán akkor, ha azokra fordított munkájukat előzőleg 
a vármegye által igazságosan megbecsíilteti, és az igy megállapított árat 
készpénzben megadja.11 A jobbágyok elmondtak a vármegyéhez irt 1837. évi fo 
lyamodványukban, hogy az irtásbér megadására megkérték ugyan a földesurat, de 
minden siker nélkül. Az uradalom tehát törvénysértést követett el, amikor 
szegény jobbágyait önhatalmúlag kivetkőztette irtásföldjeik birtokából, ér
zékenyen megkárosította őket, mivel abba az allapotba jutottak, hogy se 
földjük, se pénzük. Megélhetésük ugrásszerűen nehezebbé vált annál is inkább, 
mivel jobbágytelekhez tartozó földjeik a 2 . osztályba éppen hogy csak bele
illenek .

Említett folyamodványukban a csákberényiek azt is közlik, hogy az ura
dalom fel akarja cserélni a Sőréd és Orond pusztával határos telekhez tarto
zó földjeiket a helységhez közelebb fekvő, de rosszabb minőségű földjeivel.
Ők azonban nem szándékoznak a cserébe beleegyezni, mivel azt magukra nézve 
károsnak tartják. Lamberg nem mondott le szándékáról, és célját az 1858-as 
határrendezés alkalmával keresztülvitte. A folyamodók végül kérik a megyét, 
hogy menesszen küldöttséget a községbe, határozza meg sok fáradsággal irtott 
földjeik bérét, és juttassa őket annak birtokába.

A csákberényi jobbágyközség földesura ellen inditott irtásbért követelő 
pere 11 évig /1837-1848/ elhúzódott. Ennek folyamán az uradalom ugyan elv
ben nem ellenezte az irtásbér kifizetését, azonban az általa 184o-ben elké
szítetett összeirás és megbecsültetés igen hátrányos volt, csupán hozzáve
tőleges, szemmérték után vezették be az irtáskönyvbe az adatokat. A felpe
res jobbágyságot képviselő Udvardi Cserna Károly megyei tiszti ügyész tisz
teletre méltó ügybuzgalommal átnézte és beperesitette védencei un. kiskönyve
it, amelyekbe hajdan az uradalom beirta a nevezett által irtványképpen hasz
nált földet. Ezek alapján kiderült, hogy az uradalmi összeirás 354 pozsonyi 
mérőröldet elmellőzött, amikor 194o pm-ben állapitotta meg a megváltandó 
irtvanyok mennyiségét. Nem elégedett meg tehát azzal, hogy önkényesen és 
önhatalmúlag kivetette jobbágyait irtásföldjeik hosszas és csendes birtok
lásából, hanem meg akarta rövidíteni őket még az által is, hogy kevesebb föld 
után fizeti nekik a törvényes irtásbért. Az említett összeirás szerint az 
irtás munkáját 137 család végezte. Egy-egy család birtokában 1-8 darabban he
lyezkednek el az irtvanyok, és kiterjedésük 1—65 pm. családonként. Közülük 
hat esetben két, egy kenyéren élő testvér volt az irtó. A 15 magyar holdon
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felüli irtásfölddel rendelkező családok a következők voltak: Rajna huszár, 
Tóth, Németh, Kiss, Lengyel, Kováts, Baki, Pánczél, Pakodi, Pataki, Hor
váth, Sepsi, Rátz, Palotai, Bokodi, Kabai, Bakonyi, Lengyel, Móri, Naszvadi. 
Az irtásföldek a következő dűlőkben helyezkedtek el: Orond pusztán 1423 pm.; 
Keréktisztán 169 pm, a Csipői dűlőben 348 pozsonyi mérőföld.

Végül az uriszéken lefolytatott hosszas viták után megegyeztek az ir
tásföldek 2294 pozsonyi mérőföld nagyságában és abban, hogy a 4. osztály
ba sorolják azokat. A probléma horderejét mutatja, hogy 1147 magyar hold- 
nyi kiterjedésű szántóterület kisajátítására törekszik az uradalom!

Az irtásbér mennyiségét az 1771-ben kelt kegyes parancsolat egyértel
műen rendezte, és a 4 .osztálybeli irtványok esetében holdanként 2 Ft-ban 
állapította meg. Mivel akkor a rendes folyó pénz ezüst volt, természete
sen ezt a pénznemet értette alatta. Az uradalom azonban devalválni akar
ván a kifizetendő összeget, a per idején forgásban lévő kisebb értékű pa
pírpénzben, váltó forintban kérte megitéltetni az irtásbért. Indoklásul 
felhozta, hogy csupán tüskebokroktól kellett kitisztogatni a kérdéses földe
ket, és munkájukat könnyitette, hogy murvával vegyitett vagy kévéssé agyag
gal kevert fekete földdel volt dolguk.A törekvés méltánytalansága nyilván
való, mert ha az uradalom állitása igaz lenne is — ami alig képzelhető el 
a község határának helyzete alapján, hiszen Csákberény mind a mai napig 
erdők között fekszik - akkor is lehetetlen lett volna 1 hold földet 2 vál
tó forintért használható állapotba hozni. A tiszti ügyész úgy Ítélte meg 
a helyzetet, hogy ha a jobbágyok ezüstben kapják is meg irtásbérüket: "akkor 
is úgyszólván veszett fejszéjük nyelét nyerendik vissza." A jobbágyok kö
vetelése annál is inkább törvényes és igazságos volt, mivel az uradalom is 
ezüst pénzben szedte tőlük mindazon fizetéseket, amelyekkel jobbágyai urbér 
szerint neki tartoztak, például a füstpénzt.

Az uradalom a per folytatása alatt sem tartózkodott a további fogla
lásoktól. öreg Bentsik János, Fövenyi Gergely és kanász Bokodi János je
lentette, hogy 1836-ban előzőleg csak a jobbágyi szolgáltatásokról szóló 
könyvecskéiket szedette el tőlük, majd önkényesen elfoglalta a Szarkaberki 
dűlőnek az almási erdőnél fekvő mintegy 6 hold kiterjedésű szántóföldből álló 
részét, amit Dézserta névvel illettek.Az elnevezés a latin "deserta" szó 
népiesitett változta, ami annyit tesz: elhagyott, gazda nélküli föld, és a 
korábbi állapotokra utalhat.
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Az 1845. november 16-án született úriszéki Ítélet szerint mindenegyes 
pozsonyi mérőföldért 1 pengő Ft jár.Az uradalomnak tehát ezüst pénzben kel
lett a 2294 pm. irtásföldet magához váltania.Az Ítéletet a megyei törvény
szék jóváhagyta, és felterjesztette a Helytartótanácshoz.

Az Úrbéri Bizottság a pert annak érdemleges tárgyalása előtt a Szám
vevő Hivatalhoz utalta át, amely jelentésében megállapította, hogy az ura
dalmi becsű az irtásra fordított munka mennyiségét és minőségét nem vette

13/kellőképpen figyelembe, és felhívott ennek pótlására. A per végül ura
dalmi fellebbezés folytán a Királyi Tábla elé került, amely vizsgálat után 
helybenhagyta a megyei törvényszéki Ítéletet, és végrehajtás végett áttet-

14/te az ügyet az alispáni bírósághoz.
Az irtásbért követelő per. tehát gróf Lamberg Rudolf elmarasztalásával 

ért véget, azonban végrehajtását a közbejött forradalom és szabadsagharc 
miatt 1851 februárjáig elhalasztották.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején már április elején 
olyan hirek érkeztek Csákberényből Fejér megye Ideiglenes Választmányához, 
hogy a lakosok közt "féktelenségek támadtak." Április lo-én az uradalom ne
vében Hub István fővadász ujabb jelentést küld, amelyből kiderül, hogy a 
helybeli lakosok az uradalmi erdőkben "a vadakat féktelenül lövöldözik, és 
önkényesen hordják a fát." Annak a gánti embernek pedig, akit az uradalom 
a tüzelőfa elhordására rendelt, kocsiját szétzúzták, marháit eleregették.
Az elrendelt tiszti vizsgálat megállapította, hogy a híreket felnagyítva 
továbbították. Az egybehívott lakosság megígérte, hogy közülük senki sem 
fog az uraság erdeiben vadászni, azonban: tulajdon vetéseiket és szőle-
iket ezután sem fogják engedni a vadak által bitangolni." Április 24-én 
azonban ennek ellenére rajtakapták őket a "tilos puskázáson", sőt ellen
szegültek a megzálogolásnak. Az igy támadt verekedésben az uradalmi vadá
szok néhányukat tetemesen megsebesítették. A véresen faluba érkezők látvá
nyától felindult csákberényiek keményfa dorongokkal rátörtek a fővadász la
kására, majd annak távollétében elhozták négy fegyverét és ott talált zá
logaikat .A rejtőzködő vadászokat keresve betódultak az uradalmi kastélyba, 
es követeltek gróf Lamberg Rudolftól a jágerok kiadását. Földesuruk végül 
lecsillapította őket, és kezeskedett róla, hogy az általuk keresettek nem 
tartózkodnak nála. Az uradalmi feljelentésre tüstént megyei küldöttség ér
kezett a faluba a rend es béke helyreállítására. Minthogy azonban nagy volt



-36-

a felháborodás, a Székesfehérváron állomásozó katonaságból egy századot ké
szenlétben tartottak arra az esetre, ha békés eszközökkel nem sikerül a 
népet lecsillapítani. A küldöttség útját siker koronázta: a vizsgálat lefoly
tatása után a tiltott vadászatot folytatók, a vadászlakot és kastélyt meg
támadok, valamint a vérengző jágerok közül a főszerepet játszókat bevitték
a megyei börtönbe.

A tiltott vadászat azonban tovább folyt, es május 16—an ismét össze— 
ütközésre vezetett. A fővadász a kápolnai uradalmi ellenőrrel az erdőn ke
resztül hazafelé utazott, amikot két orwadaszt látták elszaladni, akik ott
hagytak egy lelőtt fácánkakast. Alig ért haza Hub, amikor a négy vadász:
Moska János, Harsa, András, Klein Ferenc és Naszvadi Mihály fegyveresen be
nyomult a házába, és követelte az elejtett vadat. Közlesere, hogy a facan 
a kastélyban van, átvonultak oda, és el is érték, hogy kiadtak nekik. Sé
relmezte a földesur azt is, hogy az uradalom fiatal erdeiben legeltetve sok 
kárt okoznak.

Május végén megjelent egy hadnagy vizsgálatot tartani, a bűnösöket pedig 
megbüntetni. A panaszosok által elmondottakat jegyzükönyvbe vették. Ennek 
alapján junius 7-én megjelent egy megyei hajdú és a fővadászt elfogta, be
száll itotta a fehérvári börtönbe a jegyzővel és tanitóval egyetemben, aki
ket osztrák-barátsággal vádoltak.

A szabadságharc leverése után a megtorlást az uradalom gazdasági esz
közökkel inditotta meg. Felbecsültette és per utján behajtatta a lakosság 
által 1848/49 folyamán okozott károkat.A becsüsök által összeállított jegy
zékek szerint összesen 9593 db szálfát hordtak el a csákberényiek az Orond 
pusztai, Kisbükk, Csonkabükk, Papirtás, Cservágás és Fiatalos dűlőkből. A 
fizetendő összeghez hozzászámították a perköltséget, valamint azt a kárt, 
amelyet a felrakodási idő alatti legeltetéssel okoztak. Az érintett 164 egyén 
fejenként átlagban lo-2o-3o Ft-ot fizetett, de akadt köztük, aki ennél jóval 
többet: Németh András 144 Ft-ot, Fehér Udvari Mihály 68 Ft-ot, Pakodi István 
86-ot. A fizetések készpénzzel és a nekik járó irtásbér betudásával történ
tek. Hiába fejeződött be tehát a csákberényiek irtásbért követelő pere 1846- 
ban gróf Lamberg Rudolf elmarasztalásával, mivel a tisztelt uraság úgy ki- 
fillérezte őket, hogy sokan közülük még felülfizetni is kényszerültek.Amikor 
pedig a község ezt az 1859-es határrendezés idején az uradalom szemére hagy
ta, Heller István ügyvéd, az uraság meghatalmazottja igy válaszolt: "A volt
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jobbágyok 1848-ban mérhetetlen sok kárt tévén az urasági erdőkben, ezen 
biróilag megitélt erdei kár végrehajtás utjáni megvétele alkalmával birói- 
lag számíttatott be irtásbérük. S igy nagyon természetes, hogy 1 vagy 2 Ft 
irtásbérrel 5 vagy 6 Ft erdei kárt kifizetniük nem lehetett, és igy irtás
bérükre felül is kellett fizetniük."

Az erdei károkkal kapcsolatos eljárást Kiss járásbiró magának tartotta 
fenn, mint jól jövedelmező munkát. A korrupt hivatalnokot később a magyar- 
almásiak is feljelentették, mivel 12oo Ft-tal többet akart a községen be
hajtani, mint amennyit erdei kár cimén az uradalom követelt. Működése öt napot 
vett igénybe, ennek ellenére 25 napra számittatta fel a 4 Ft-os, alperes 
község*által fizetendő napidijat "kettőzött működését tekintve." A kész
pénzzel fizetőktől átlagban 2 Ft 3o krajcárral többet zsarolt ki az Ítélet
ben foglaltatottnál. Mindezek miatt végül is vád alá helyezték.

1856-ban megkezdődött a község nevében gróf Lamberg Rudolf földesur 
ellen az úrbéri szabályozási-tagositási-legelőelkülönitési és erdei haszon
vétel-rendezési per. Célja az volt, hogy a volt jobbágyi birtokot a volt 
földesúri birtoktol elkülönítve tagositsa, és igy a jobbágy és földesur kö
zötti viszonyt véglegesen rendezze. Ekkor a földesúri erdő kiterjedése 3486 
hold volt. A 8 évig elhúzódó határrendezési eljárás folyamán többek között 
eltértek a vélemények a kiadandó erdőrész nagyságát és helyét illetően is.
Az uradalom szerint az 1 egész telekre jutó faizási haszonvétel 2,5 öl volt, 
a község viszont 7 ölben állapította meg, és ennek megfelelő erdőrész elkü
lönítését kérte az öreghegyi szőlőknél kezdődő un. Fiatalos vágásból. Az el
térő számítások egyik oka az volt, hogy az uradalom szerint a jobbágyság a 
század elejétől fogva nem rendelkezett éfmletfa-járandósággal. Ezzel az ér
veléssel egyetérthetünk, de hozzá kell tennünk, hogy az uradalom jogelle
nesen tagadta meg tőlük a nekik törvényesen járó javadalmat, ráadásul a me
gye megkövetelte az utána járó pénzbeli adót is, mint arról a rovatos össze
irás tanúskodik, egészen 1848-ig:

182o-ban: 195 Ft-ot
1847-ben: 2o7 Ft-ot.

A földesur meghatalmazottja ellenbeszédében a kérdésre vonatkozólag kifej- 
ti: "Felperes község keserveit kiönti gondolva.hogy igy majd valakit könyö- 
rületességre bir. Ám az 1853. évi III. 2-i pátens azt parancsolja, hogy kiki 
azt, amit bir - akár elég neki, akár nem - a rendelkezés által különválaszt
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va megkaphassa.M A jobbágyság véleménye szerint az uraság őket helyileg is 
"kiforgácsolni" törekszik erdei illetőségükből, mivel erdőrészüket a Ka- 
nászkuti és Kápolnai kertekre dűlő erdőkből, valamint a Szentegyház nevű 
térségből akarja kihasítani, amely kősziklás és terméketlen.

A jobbágyság kezén lévő irtásföldek megvalthatasat mindkét fel a ma
ga számára kéri megitéltetni. Arról a 82 holdnyi földről van szó, amely 215 
darabban fekszik a Szentegyhazi, Kanaszkuti es Kápolnái dűlőkben. A 181 
volt jobbágy fejenként 12o négyszögöltől 1 hold 112o négyszögölig terjedő 
parcellákat bir, és irtásföldjeik csak tévedésből maradtak ki az 1848-ban 
Ítélettel befejezett irtásbért követelő perből. Panaszképpen felhozzák a 
volt jobbágyok azt is, hogy 1847-ben előbb kiskönyvecskéiket vette el 
tőlük az uradalom, amelybe szolgálataik teljesiteset irtak, majd Csipoi 
és Szarkaberki dűlőben fekvő irtásföldjeiket is. Végül Fejér megye Alis- 
páni Bírósága a következő Ítéletet hozta: a jobbágyság volt faizasi ha
szonélvezete fejében az erdőbecsü alapján kiadtak 147 hold erdőt az un. 
Fiatalos erdőből. A helyszínt illetően tehát a volt, jobbágyok kívánsága 
szerint jártak el, a mennyiséget illetőleg pedig a földesur kívánsága sze
rint. Az irtásföldeket az uraság válthatta meg, kifizetvén értük holdan
ként a 4 Ft irtásbért.

A határrendezés és tagosítás folytán elszenvedett hátrányok és igaz
ságtalanságok sokáig foglalkoztatták a csákberényi közvéleményt. Még 1893- 
ban is amiatt zúgolódtak, hogy a tagosztály alkalmával a faizás fejében 
járó erdőilletőség kiadásánál az uradalom megkárosította őket.^^ Az ed
digiekben ismertetett gazdasági helyzet mint kiindulópont szükségszerűen 
vonta maga után a községnek a század második felében bekövetkezett elsze
gényedését. Szántóik elégtelen voltán úgy próbáltak segíteni, hogy miután 
a községi telkes gazdák közös erdejét két dűlőben kihasították, és birtok- 
aránylag felosztották, az uj tulajdonosok kiirtották azokat. Még inkább, 
rre kényszerültek a zsellérek, hiszen többségük a belső telken kivül mind
össze 15-3o négyszögöl nagyságú káposztásföldét birt. Az 1868. év kezde
tén kiirtották a "Zsellérek erdő része" nevű dűlőt, fejenként 142-285 
négyszögöl szántót nyerve ily módon, amelybe kukoricát, krumplit, vala
mint mohart vetettek.

Az uradalom közforgalom céljából létesített 1893-ban egy közutat, 
amely a község K-i szélétől Gántra vezetett az uradalmi erdőn át. Ez volt 
az un. linia. Gróf Lamberg Ferencné erdei birtokán át a nánai erdőre és
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onni't 1olytalól agosau ttokod községe vitt az a közlekedési ut, amelyet a 
kö/... lakossága is használhatott 1865-ig. Ekkor a csákberényiek sérelmére 
az uradalom az utat lezáratta. 1885-ben a község az alispántól kéri, hogy 
nyissák meg ismét a szegény lakosság számára, mivel számos család keres
hette meg favágással a kenyerét a nánai erdőben. Ezen az utón ugyanis két 
óra alatt el lehetett érni Bokod községet, mig Mór, Ondód /Pusztavám/ érin
tésével most 4-5 órát vesz igénybe az ut a nagy kerülő miatt.A Csákberény- 
ből Fehérvárra fával közlekedő fuvarosok viszont az un.Hegyháti utat hasz
nálták, amely a magyaralmási határ érintésével vezetett célja felé, és 
1892-ben ezt a közdűlőutat közlekedési, vicinális úttá nyilvánították a köz
ség lakóinak kérésére.

Az uradalmi erdészet a XX. század elején a következő konvenciós cselé
deket alkalmazta: 1 erdőmester és 6 erdész; uradalmi vadász, 9 erdőkerülő 
és 1 c s e l é d . M i v e l  pedig a nyulat és vaddisznót valósággal tenyészti az 
uradalom a község határában, határozattal kötelezi a község az uradalmat, hogy 
téritse meg az Orondon, a Páskumban /latin eredetű elnevezés: "pascuum" = 
legelő/ és az Öreghegyen okozott vadkárokat.A község vadászterületét évi 
8oo koronáért vette bérbe az uradalom.

1918/19 folyamán a szomszéd falvak népe már szinte teljesen kilőtte a 
Vértesből a vadat; állitólag mindössze 9 db szarvas maradt. Néhányan Csák- 
berényből is kimentek az erdőre vadászgatni titokban. Mig Gánton erdőt ir
tottak és a méterfát kocsin vitték Fehérvárra eladni, addig a sokat tapasz
talt és óvatos csákberényiek azt mondogatták, hogy nem jó vége lesz ennek:
"1848-ban is igy volt, akkor is hordták a fát, sőt a kastélyt is el akarták

18 /bontani apáink, de drágán meg is fizették."
A Tanácsköztársaság idején szocializálták az uradalmat, a gróf intéző

lett.
A község mindenkori jegyzője általában az uradalom érdekeit védte, mi

vel tőle függött gazdaságilag. Haszonélvezett ugyanis egy házikertet kegy
adományként /grationale/, és minden évben kért és kapott 15 méter dorongfát.
De a választásokon is felhasználta gazdasági hatalmát az uradalom: az 1926- 
os választások idején az uradalmi faosztás előtt kidobolták, hogy csak az 
kap fát, aki Zichy grófra adta le szavazatát.

A két világháború között az Actio Catholica helyi működésének egyik fő 
célkitűzése arra irányult, hogy elsősorban a katolikus lakosokat juttassa 
munkához. Működésének eredményeként az uradalmi alkalmazottak száma és val-
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lási megoszlása a. következokeppen alakult abban a közsegben, amelynek 60 
%-a református volt:

191o: 13 erdészeti alkalmazott közül 1 ref. és 12. kát.
192o: 1 ref. és 12 kát.
193o: 24 alkalmazott közül 4 ref. és 2o kát.
1935: 4 ref. és 2o kát.

A katolikus és református lakosság közötti ellentét szitása alkalmas 
eszköz volt arra, hogy elterelje figyelmüket problémáik igazi okaiból.

Gróf Merán Fülöp nagy adósságai csökkentésére 1934-ben engedélyt kapott, 
hogy 3 év alatt 15.000 ürméterfát kitermeltessen. A munkálatok elvégzését 
kiadta Kőnig zsidónak, aki Heves, Borsod megyékből 25o embert toborzott.
Ezek méterenként 80 fillérért és 1 db szalonnáért vállalták az erdőirtást. 
Egész télen át sátrakban laktak fenn a Csonka- és Kis Bükkben, amelyeket 
teljesen letaroltak.Csákvárról és Gántról is érkeztek ölfavágók, de a csák
berényiek kevesellték a bért, és egyelőre nem vállalták, 1 pengőt kértek. A 
fa szállítására kisvasutat építettek, és 1935-ben már a helyi lakosság is 
bekapcsolódott a munkába.Az embertelen körülmények között élő vendégmunká
sok sorait 1936 szeptemberében vérhasjárvány ritkította, emely a község la
kóira is átterjedt. Nyolc haláleset, számos kórházba vitel történt, sok sú
lyos esettel. A betegség elterjedésének oka a közegészségügyi rendelkezések 
elhanyagolása. Ekkor még sok községi háznál hiányzik az árnyékszék, s a 
szeptemberi melegben elszaporodó legyek terjesztették a fertőzést. A lakos
ság nem szerezte be a légyfogókat, nem lévén 4 fillérje erre a célra, a dok
tort sem hivták azonnal, mivel a rendelés 2,4o-be került, de nem tudtak 
5-6 pengőt fizetni a patikusnak sem. Az utolsó 18o favágó 1937 februárjában 
távozott véglegesen a faluból.

A II. világháború alatt az uradalom uj piacra talált a Móri Bányatár
saságban és a gánti bauxitbányában, amelyeknek nagy mennyiségű bányafát adott 
el.

A lakosság a leventék hadbavonulását elrendelő paranccsal egyöntetűen 
szembehelyezkedett. A behivasi parancsnak nem engedelmeskedők egy része fel
vonult a környező erdőkbe, es felvette a kapcsolatot az ejtőernyős szovjet 
pártizanokkal. A razziázó német és nyilas alakulatokkal szembeszálltak, és 
nehanyan meg is sebesültek. Rejtekhelyüket a nép később Partizán horhály-nak
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nevezte el, és mind a mai napig igy tartja számon.
A volt uradalmi erdőbirtokot 1945. julius 16—an allanii kezelesbe vet

ték. Az erdei legelőket is beleszámítva 3.o84 kát. holdat tett ki a volt 
gróf Merán-féle erdőbirtok csákberényi része. Kezelője az Államkincstár 
Erdészeti Üzeme lett.

J e g y z e t e k

1. Magyar Országos Levéltár /a továbbiakban: 0 L/, Dl. lo6687.
2. 0 L, Dl. 37oo7, Folio 349.35o
3. 0 L, E sectio, Protocollum inscriptionum, 5. kötet
4. O L ,  U e t C  Fasc. 37. No. 17.
5. Orsz. Széchenyi Könyvtár, kézirattár, Föl. Hung. 56/1. 1753.
6 . Székesfehérvári Püspöki Levéltár /a továbbiakban: Sz P L/, Plébániai 

fasciculus 1751. No. 4513
7. Fejér megyei Levéltár /a továbbiakban: FML/, Acta locorum Csákberény, 

Fasc. 28. No. 124/1761.
8 . FML, Közgyűlési jegyzőkönyv, 1765. VII. 23.
9. 0 L C 59 Dep. urbariale, Comitatus Albensis

10. FML Acta locorum 1772. XII. 22.
11. FML Acta Locorum, Csákberény. Fasciculus 3. No.: 342/1814. Gyűlések 

irományai.
12. FML Acta locorum, Csákberény. A továbbiakban eltekintek e gyakran hasz

nált forrás idézésétől.
13.0 L C sectio 59. Dep. urbariale, Fons: 351. Positio: 1.
14. FML Úrbéri törvényszék, Csákberény.
15. FML Úrbéri törvényszék, Csákberény.
16. FML Községi képviselőtestületi jegyzőkönyv, II.. kötet.
17. VADÁSZ Géza: Csákberény története, Székesfehérvár, 1982.
18. Csákberényi Rk. Plébánia Hivatal, História domus.


