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A TATA-GESZTESI URADALOM ERDŐGAZDÁLKODÁSA A XIX. SZÁZAD ELEJÉN*"
Dr. Csőre Pál

Az Eszterházy család grófi ágának birtokai a Vértes keleti
és a Gerecse nyugati részein tex dltelc el /eltekintve most a Pá—
pa-ugodi birtokoktól/. Az uradalom gazdálkodására vonatkozó ada
tok az Országos Levéltárban a XVIII. század közepétől vannak. A
terület jó földrajzi fekvése - a Dunához és az ország középpont
jához, 111. a fővároshoz viszonylagos közelsége — és a jelentős
erdőállomány lehetővé tette, hogy a kor színvonalán álló erdőgaz
dálkodást alakíthassanak itt ki. A Vértes és környéke a magyar
történelem évszázadai folyamán mindig mint hires vadászterület
és mint hatalmas, nevezetes erdőség volt ismeretes. Oláh Milclós
igy omliti: "Sylva vastissima et in tota Hungaria nominatissima
Verthea."
A múlt század eleje a magyar erdőgazdálkodás történetében egyéb
ként is nevezetes időszak. Ebben az időben kezdik megszívlelni
az erdészek figyelmeztető szavait, akik látván az erdők siral
mas állapotát az erdőkkel való törődésre és a szakszerű erdőgaz
dálkodásra hívják fel a figyelmet. így például a Tudományos Gyűj
temény 1827. évfolyamában jelent meg Hrabovszky D. "Néhány leve
lek a Balatonról és a Balaton mellyékről" cimü ismertetése, a—
melyben nagyon szomorú képet fest e vidékek erdeiről és az er
dők pusztításáról.
Gaty István, aki 1830-1849 a tatai uradalomban szolgált, igy ir
az említett folyóiratban 1831-ben megjelent "Erdőmivelési érte
kezés" cimü cikkében:
X

Elhangzott az 1987.március 19-1 szakosztályülésen.
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"A minthogy a belső háborúságok, Rákóozi Ferenc estével megszűn
vén a szegény nemzet

magát nyomorúságából kipihenvén .., a

nemzeti iparlcodás, a törvények fogyatkozása miatt, sok száz e—
zer legjobb erdőket elpusztított, feldolgozott, elégetett és
prédáit, szántóföldnek és rétnek kiirtott, mellyel az unokáknak,
kivált a mezőföldön kipótolhatatlan fa szükséget, sok helyen re
pülő homok forrásokat, hegyesebb vidékeken pedig föld mosásokat,
föld szaggatásokat, hirtelen áradásokat, viz pusztításokat, sző
lőhegyek szaporodását; s ezzel a torkosság, s részegeskedés ne
velkedését, s ezzel temérdek erköltstelenségeket és boldogtalan
ságokat s nyomorúságokat hagyott hátra, melly eset a Nomzetnek
characterét is nem kevéssé allyasitotta."
Később a Magyar Gazda hasábjain Verner Sebestyén, a nagy
váradi püspökség uradalmi erdőmestere "Korszerű figyelmeztetés
el'
z

erdők veszedelmére s közelgő romlására" cinunel irt sorai i—

gyekeznek felrázni a közvéleményt, elsősorban a földbirtokoso
kat a pazarló, nemtörődöm gazdálkodás következményeire. Hasonló
célú iras Kiing Jánosé, amely a "Kifejtése a honi cser erdők
okszerű kezelésalapjánal" cimet viseli, Liebich erdőtanácsos
/Pr aga/ külföldi példákra támaszkodva igyekszik jó tanácsokat
adni "Mit kell Magyai’honnak erdőségeire nézve tenni?"
/Magyar Gazda 1844,26.sz./
Ebben az időben nagyon sokfelé a sárjex-dő gazdálkodás, divott, tekintet nélkül arra, hogy az erdők sarjadzó képessege
már nagyon sokfelé teljesen leromlott. "Törpeerdő nevelés ál
talános atváltoztatasarol középerdőire" cimmel jelenik incg az
említett folyóiratban Herfurth erdőmestex* javaslata 1847-ben.
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A legérdekesebb azonban a jelen tanulmány szempontjából Gáty
Istvánnak "Hazai erdészetünk múltja, jelene és jövője" cimü esz
mefuttatása, amely szintén a Magyar Gazda hasábjain látott nap
világot 1842-ben, Gáty István mint a tatai uradalom "erdei in
zsellére 11 tudását és szorgalmát ebben a gazdaságban igyekezett
kamat oztatni.
Arra nézve, hogy milyenek voltak a tatai és csákvári erdők
ebben az időben, tehát a múlt század első felében, képet kapha
tunk az egykori erdőleirásokból /Forstbeschreibung/, amelyek tu
lajdonképpen az akkori viszonyokhoz szükséges üzemtervek voltak.
Ezek szerint a tatai uradalom 33*771 holdat kitevő tiszta erdő
területét legnagyobb részt tölgy és cser erdők borították. Az
erdőterületnek mintegy 20 %-a. volt szálerdő és 1 $-a bokorerdő,
amit Gáty "csöpétének" nevezett. A többi részen sárjerdőgazdál—
kodás folyt. A gesztesi /később a díszes uradalmi központtá ki
fejlesztett Csákvárról csákvárinak nevezett/ részeken valamivel
több, de hasonló összetételű erdőállomány volt. Bár a terület
adatok elég bizonytalanok, és az idők folyamán változtak is, a
XIX, század elején legnagyobb valószínűsége a következő adatsor
nak van:
Tata / 1813 /

44.724 hold összes, 33.771 hold tiszta erdőterület

Gesztes / 1817 / 47.888

"

39.541

"

Együtt:

"

73.312

"

92.618

'i

Az Eszterházy uradalmakban ebben az időben általában 1200
□ öles holdakkal számoltak, de az erdőkre inkább az 1000 □ öles
mértéket alkalmazták. Átszámítva tehát kataszteri holdakra 57.300,
illetve 45.800 leli- 1 kapunk. Egy 1812-ből számiasó adat szerint a
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két uradalom egész területe összesen 191*^12 hold /vagyis
120.000 Ida/, amiből az következik, hogy az erdő az összes terü
letnek mintegy felét tette ki. Az uradalom Komárom és Fejér me
gyékben terült el, de voltak részei Győr megyében is. A nyugati
és délnyugati részen a birtok nagy összefüggő tömbjétől külön
álló területek is tartoztak hozzá /pl. Ászár, Tápszentmiklós,
Magyar-Almás/. A birtokok 3 mezővárosra, 33 községre és 28 pusz
tára terjedtek ki. Szomszéd volt délen a vadászati viszonyiról
ismert és híres Lamberg birtok, északkeleten pedig a gróf Sán
dor család uradalma.
Kállay István /"A magyarországi nagybirtok kormányzata 17111848"/ szerint 160.000 hold /1200 Döles/ volt a saját kezelésű

terület /ami megfelel szintén 120.000 lth-nak/ és mintegy 80.000
hold volt az úrbéres terület.
Mindkét uradalom erdészkerületekre, az akkori elnevezés sze
rint Revier—ekre volt felosztva. Ezek száma az idők folyamán vál
tozott, de a tárgyalt időszakban Gesztesen eleinte 1 0 , Tatán pe
dig 12 Reviert mutatnak ki. Ezekben az erdő— és vadgazdálkodást
a Revier Jager végezték. Mindkét uradalom erdőgazdálkodását az
erdőmester, az akkor használt vegyes összetételű szóval: Forstmestor irányította. Az irányításban fontos szerepet játszottak
az Oberjáger—ok, akikből mindkét területen egy-egy működött /a
környei a tatai uradalomban, az oroszlányi pedig a gesztesiben/.
Segítségükre voltak még a bánhidai és a bokodi erdőlovaglók
bejáró erdészek /akiket néha "erdőlovag"—nak is neveztek/, akik
nek a száma néha három, négy volt. Az erdőmester részt vett az
uradalom gazdasági ügyeit tárgyaló, hetenként tartott tiszti
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széki üléseken, amelyekét felváltva Tatán illetve Gesztesen tar
tottak a régens vagy a prefektus /jószágigazgató/ vezetése alatt.
Rondszerint jelen volt az illetékes Oberjáger is.
A vadászok nemcsak a vadászati, hanem az erdészeti teendő
ket is elvégezték. A két fővadásznak tulajdonképpen sokkal több
erdészeti teendője volt, mint vadászati. A gazdálkodás szervezé
sében fontos szerepet játszó számvevő /exactor/ is résztvett er
dészeti /pl. favágatási/ ügyek intézésében,
A személyzeti beosztás és elnevezések 1849 után megváltoz
tak. 1855 -ben 92 erdészeti alkalmazottat soroltak fel és a követ
kező beosztásokat említik: Forstmester, Unterförster, ¥aldjung,
Fasanjager, ¥aldbereiter, Revierförster, ¥aldhüter, végül külön
még Ijelxc^ing. Az Unterf örster létszáma 24, a Revierf Örs toré 21
és a TJaldhüteré 27 volt, Szabad György /A tatai és gesztesi
Sszterházy uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés gazdál
kodásra, Bp.1957./ szerint az "Erdészeti tisztség" 1856 -ban 85
főt számlált, a.z uradalom összes alkalmazottainak létszáma ugyan
akkor 409 fő volt.
Az átlagos növedéket is figyelembevevő favágás tervezést
már a század első éveiből származó kimutatásokban találunk.
Ezek az erdőt "schlagbare Holz" és"Schonungen" szerint felmérve
mutatják ki, hogy mekkora a fatömeg, milyen vágásfordulóval le
llet számolni és mennyi lehet ezek szerint az évente kitermelhe
tő fatömeg. Az 1806—ból származó "Ausweiss 11 a tatai uradalomban
12 Reviert sorol fel, amelyben 17,240 hold a "schlagbare IIolz"

és 7809 hold a "Schonung". Előbbiek élőfakészlete 291,692 öl ha
sáb és 92.872 öl dorong, a"Schonung"-okban pedig 153.675 öl ha
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sáb és 41.598 öl dorong található, illetve nyerhető. Az évi át
lagos növedélcet 2,8 százalékosnak kalkulálják és átlagosan 80
éves vágási1ordulót állapítanak meg. Az I 813 .évből származó
"Forstbeschreibung" a tatai uradalomban már sokkal pontosabb,
részletesebb és "modernebb". Ezeket már a mai fogalmak szerint
is űzernterveknek tekinthetjük. Nem csak az erdő területét, fatömegét irják le, hanem megállapítva fafajonként, illetve erdőrészenként a vágásfordulót, az évente kitermelhető fatömeget, a
vadállományt, a mellékhasználatokat, az erdészeti és vadászati
berendezéseket stb. Itt az erdőket a következőképpen osztályoz
zák: tölgy szálerdő; bükk szálerdő; tölgy /és cser/ sarjerdő;
tölgy rezervátum; bükk rezorvátuia; bokor /csöpéte/ erdő, nyir
erdő. A terület 3/4 rét-sót sarjerdők foglalják el. A tölgy szál
erdőnél 200, a baleknél 130 és 12 0 , a sarjerdőknél 50 , néha 80 ,
a bolor erdőknél 12 és 16 év volt a vágáeforduló. A lábon álló
fatömeget 465 ezer hasáb és 14-7 cser öl dorong fára becsülték.
Ezen kivül 10.642 öl mennyiségű épületfát és 22.000 öl tuskót
vettek számításba. /Az épülotfa mennyiségét is öl számra beccülté;:, ncr t a Klaíter volt az általános i^értél-zegycég, amelyben a
í aanyagot tervezték és elszámolták,/

A gallyfát viszont ebben

az időben teljesen figyelmen kivül hagyták pedig évente százez
res nagyságrendű volt annak a kötegnek /"kötés"-nok/ a mennyisé
ge, amelyet a jobbágyok tüzelőszükségletére, kerités készítésre
es ogyéo célokra használtak. A vágásra érett sarjerdő területe
meghaladta a 17 ezer holdat. Egyébként az évi vágható famennyi
séget az átlagnövedék figyelembe vételével 11.2 8 2 öl hasáb és
3677 öl dorong fában állapították meg. A gesztesi x'észon, 18 15 -
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bői való kimutatás szerint több mint 33 ezer hold, főleg cser
fából álló sarjerdő összes lábon álló fatömege 377 ezer öl /ha
sáb és dorong fa/, valamint 80,500 darab épület- és szerszámfá—
na!: alkalmas fatörzs található. Az évi fahasználatot 11,285 öl
faanyagban állapítják meg. Itt 2,75 ^-os növedélckel számolnak.
Mindezek csak a sárjerdőkre vonatkoznak. Ezek adták az uradalom
egyik fő jövedelem forrásának, a tüzifaértékesitésnek az alapját,
A számítások alapját próbafák döntése és feldolgozása adta
meg. Ezek után joggal kérdezhetjük, hogy a valóságban mennyi fa
anyagot termeltek az uradalomban? Az előző évtizedeket, tehát a
XVIII, század második felét még a ténylegesen felmerülő szükség
letekre való termelés jellemezte, A favágatási tervek - ilyenek
már sokkal korábban, a XVIII. század közepén is voltak — össze
állításakor számbavettélc az urasági szükségletet /kastélyok fű
tésére tűzifa, javításokra épületfa, angollcex't gondozására szer
számnyelek, stb./, a szolgálmányok kielégítését és a helyi szük
ségleteket /tűzifa, épületfa, stb./. Ezt osztották ki az egyes.
Revier—ekre illetve az egyes erdőrészekre mint kitermelendő meny—
nyiséget. Kikor a szőnyi és a dunaalmési rakodókat kiépítették
és megkezdődött a tűzifa Budára való szállítása és értékesítése,
akkor ez lett a legnagyobb tétel. Már korábban is volt azonban
valamelyes távolsági értékesítés, amely szintén felfejlődött.
Akkor a szállitás Komáromba történt, ahol ugyancsak jó keletje
volt a faanyagnak. Az 1 8 13 . évi Forstbeschreibung-ban a "Servituten" rovatban 2151 öl tűzifa szerepel, amely zömmel a falusi
plébánosok, iskolamesterek és jegyzők fáját jelentette. Ezek az
adatok azonban mindig csak a vastag anyagra vonatkoztak.
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A rőzse-, vagy vessző- máskor tüske termelés lsen nagymérvű volt,
bár est idővel igyekeztek a dorong javára csökkenteni. A száma
dásokból az derül ki, hogy 100 lcéve rőzse tett ki egy öl fát.
Tatán a tényleges fatermelés az 1807—l8ll,évek átlagában évi
1 2 . 1 1 1 öl volt, szemben az 1813 -ban megállapított évi 14.959 öl

üzomtervi mennyiséggel. Gesztesen viszont az 1812/13-1826/27.
években /lh év alatt/ 6600 öl hasábbal és 28.300 öl doronggal
többet termeltek az előírtnál, ami évi 2 és fél ezer öles több
letnek felel meg. Az 1807-1830. évek /Zk év/ viszonylatában egy másik kimutatás szerint - 1973 öl hasáb és 7221 öl dorong
fával kevesebbet termeltek ki, mint amennyit szabály szerint le
hetett volna. /Meg kell itt azonban jegyeznünk, hogy az össze
hasonlítások nem mindig ugyanazon az alapon történtek. Néha be
kalkulálták a távolabbi területek, mint pl. a területileg Külön
álló Tő.pszentmiklós adatait, néha nem. Egyik összehasonlításban
szerepel az épületfa is esetleg, a másikban talán nem, stb./
1852-ben I.IO8.533 öl élőfatömeggel számolva 25.9^9 ölben álla

pítják meg az évente termelhető hasáb és dorong fa mennyiségét
és ezen kívül még 8235 öl rozsé termelésével is számolnak. Az
uradalom mindig nagy súlyt helyezett arra, hogy a vágásokból a
fakitemelési idény végén minden kitermelt faanyagot elszállít
sanak.

1813.
"ITemcly tatai gazdak ennek előtte 2 ., 3 esztendőkkel Köi’tvélyes—
ben megvett és annak idején az erdőbül ki nem takarított tuskó
xt-ina.^ haza hozataláért künyörögvén... Oberjáger és Valdbcroitor
urak /t.i. gazdálkodjanak úgy/ ezen vétkes mulasztásért az bűn—
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tetőseket vagy robotban vagy töblöszözéssel elvehessék és úgy
aztán megrendeltethessen, hogy az található fakbul lei és meny
nyit viliessen el, minekutána mások az instánsok és a jágerság
által is mások neveztetnek tulajdonosoknak."
Mindezek az adatok azt mutatják, hogy voltak ugyan lcisebbnagyobb eltérések az egyes években a kitermelt famennyiség vo
natkozásában az üzemtervi előírásoktól, lényegében azonban az
élőfakészletnek megfelelő gazdálkodás folyt a múlt század első
felében a kettős uradalomban.
Nagy megterhelést jelentett az erdőgazdálkodásra az erdei
legeltetés. 1813 -ban a tatai részben 5348 szarvasmarha, 2888 ló,
7462 birka és 3386 db sertés összesen több mint 19 ezer számos
állat legelt, makkolt az erdőkben. Noha a legeltetésből valame
lyes pénzbevétele is volt az uradalomnak, korszerű módon kény
telen volt azt az erdőfelujulás érdekében a fakitermelésre szánt
erdőrészeknek a kitermelés megkezdése előtt és a vágás után meg
határozott ideig tilalom alá vetésével korlátozni. Ezek az előés utótilosok csak úgy voltak a gyakorlatban is kérésztülvihe
tők, hogy a területet előzőleg megfelelő árkokkal /ették körül,
hogy a szomszédban legelő állatok oda be ne tévedjenek, illető
leg hogy titokban oda marhát vagy más állatot be ne hajtsanak.
1821 -ben például előirják, hogy legalább 5 láb széles és 4 láb

mély árokkal kell körülvenni az alsó—gallai irtást. Ennek az ir
tásnak teljes területe 1 5 1 .1 9 3 O öl, árkok, dűlők levonása után,
144.000 öl.
1823-ban Csákváron az azévi vágások oltalmára 1060 öl,
Magyar Almáson 955 öl hosszúságú árkokat szükséges ásatni. Az
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előtilosok 1828-ban az egész uradalomban több mint 2000 holdat
tettek ki. Magyar Almáson a tilos erdőt, amelyet az előző év
bon a "nagy szükség" miatt felszabadítottak, 1802 -ben ismét ti
lalom alá veszik.
Ebben az időben még hamuzsirfőz é s is folyt néhol az erdők
ben. Mindkét taradalomban volt két hamuzsirfőző ház, amelyek zsi
dóiméi: volta’" bérbeadva. Úgy vélekednek erről a szánról, hogy
ezek megélnek egymás mellett. A Singer nevű bérlő 17°0—ben 150
öl fát vesz meg e célra a tarjáni erdőből, 1802 —ben 160 ölet.
Néha szó esik szénégetésről is. 1808-ban elrendelik a hi
degkúti bükkerdő kivágását és a kitermelt fánttlc szenesitésre for
dítását. Előbb azonban a bognárok válogathatják ki a szántukra
szükséges anyagot itt. Gyakran olvashatunk az tirádáion iratai
ban rr.é ?zét;etésrCl. ügy látszik ezzel több baj volt, mint a szénégetéssel. 1797-ben -negállapit ják, hogy Száron egy nészkemence
13 C mérő meszet ad, amelyért 19 forintot fizetnek. Ugyanitt a

következő évben 30 d—t állapítanak meg 1 mérő mécsért. 1306—bán
viszont már 140 forintot kér az uradalom egy mészégető kemencére
való fáért. Szigorúan meghagyják az Oberjáger-nak, hogy vigyáz
zon, nehogy a mészégetők marhái az erdőkben kárt okozzanak.
l8ll-ben már - a faárak emelkedése miatt — 300 forintot kell
fizetniök egy kemencéért Körtvélyesen. Valószínűleg saját keze
lésben is lizemeltettett az uradalom mészkemencéket, mert egy
-.fa

-J g p

■»

-**

1815 -ben kelt elhatározás szerint a mészégetőknek fizettet bért
75-ről 120 forintra emelik, a természetben adott buzamennyisé—

gon kivül # Az oroszlányi mészégetőnek \igyanakkor 15 forinton
adják a fa ölét ás o 1 forintért köteles a mész n:érőjét eladni
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as xtraságnak. A mészégető kérésére viszont még ugyanebben az év
bon az árat leszállítják akként, liogy a cser

1 4, a tölgyfa ára

pedig 12 forint lasz ölenként. 1820-ban ismét osökkennek az árak, ekkor 9 forint a fa, 40-45 a mész. 1845-ben a gesztesi mész
égetők 350 öl, a felsőgallaiak 250 öl fát kapnak mészégetésre.
1 8 11 -ben említenek kőszénnel való mészégetést,

A gubacs gyűjtésre az uradalom adott engedélyt és vette át
niérő számra a gubacsot a szedőktől. 1821 -ben 3^04 kg gubacs gyűlt
bo, amelynek 1/3 része szerződés szerint a gyűjtést végeztető
vállalkozóé volt. Az 1825.évi szerződés szerint az uraságot 3/5
rész illeti meg, 2/5 rész a vállalkozóé, aki köteles saját költ
ségén gyüjtetni, behordatni és forgattatni. Később a vállalkozó
kat kikapcsolták, 1835 -ben 1 köböl gubacs felszedéséért a főva
dász 4 váltó forintot igért. Sok baj volt amiatt, hogy a guba
csot lopták. A szedők igyekeztek az uradalmat megkerülve a guba
csot idegeneknek értékesíteni. I8l4-ben például 3 bokodi ember
35 zsákkal adott igy el külsőknek.

A makkot részben a vadaskerti vad részére, részben erdősí
tés coljára szedették, de sertések erdőben maklcoltatásával is
hasznosították. 1820—bán 1 mérő makk árát 1 ,5 0 forintban álla
pítják meg. Ugyanakkor a makkoltatást meghatározott dij és hoz
zá íuakkszedési kötelezettség ellenében engedik meg; a tatai ura
dalomban 89O Ft és 77 mérő makk szedése, a gesztesiben 680 Ft
cs 90 mérő raüde felszedése az előírás. 1821 -ben az egyik tiszti
széki ülésen elhangzik, hogy a tatai uradalomban 64, a gesztesi—
ben 100 mérő makkra van szükség az erdősítés céljára. Ezt a meny—
nyiséget előbb be kell gyűjteni s csak aztán lehet a makkszedést
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"kiárendálni". Ez alkalommal mérőjéért 12-20 garast szabnak meg
aszerint, melyik községgel hogyan lehet megalkudni.
Cserzőkéreg termelésről ritkán esik szó. Az egyik adat sze
rint 1773 -ban végeztetett az uradalom ilyen munkát vállalkozóval
kötött szerződés alapján.
Irtásra például 1769 -ben jelölt ki a földesur a községek
közelében réteket. Az irtást csak kivételes esetekben engedték
meg, bár ilyen kérelemmel nem egyszer fordxiltak a községek a ve
zetéshez. 1803-ban Császár község lakói irtottak ki engedéllyel
kh hold erdőt, amelyet két év alatt kellett körülárkolnlok. A

területet művelésre kiosztották az uradalom rendelése szerint.
Kapott belőle a korcsmárosné és a biifkás is /12 illetőleg 30
mérő alá való földet/. 6 évi adómentességet kaptak, de xitána
mérőnként 1 forintot kellett fizetni öle.
A már említett alsógallai irtást oly feltét ,'llel engedélye
zik, hogy abból a jobbágyokon kivül a plébános, a nótárius és
az is! olamester, sőt a mészáros és egy Jungjáger is kap egy—egy
földrészletet. Az erdőt 3 év alatt kell kiirtani, a kitermelt
fát az uraság kapja és a jobbágyok tartoznak a faanyagot feldol
gozva Tatára vagy Almásra beszállítani. A tuskót és az ágakat
megkapjak. Kötelesek az irtásterületet körülárko.lni. Meghatároz
zak, hogy 1822-től 1833-it? évente hova mit kell vetniük

Ezekben

az esetekben tulajdonképpen a köztoshasználat egy fajtájáról van
szó, ar.tit gyalcran alkalmaztak, 1812 —ben a mészégetőket kötelezik
arra, hogy meghatározott területet irtsanak.
A kitermelt faanyag értékesítése árak és mennyiségek szerint
vultozo volt. Általában fedezte az uradalom szükségletét, néha
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maradt is a fakitermelési idény végén. Az év második és harraadik negyedében a helyi értékesítés szerény keretek között moz
gott. Hagyon kedvező piacot jelentett az uradalomnak az a kö
rülmény, hogy a század elején, dunaparti faraktárak kiépítésé
vel megkezdte a tűzifa budai értékesítését. A lignorum distractor-ok és a fővadászok, néha a ¥aldbereiterek jelentéseiből ér
tesültek a fa iránti keresletről és ennek alapján szabta meg az
uradalom a fa árát.
Az "erdei jövedelmek" cim alatt nyilvántartott összegek a
tárgyalt időszakban 20—40.000 ft között mozogtak. Ebben benne
volt a helyi faértékesités, a mellékhasználatokért — ide értve
a vadászatot — befolyt összegek is. Ezen kivül voltak a farak—
tári eladások Uj Szőnyben és Almáson valamint — s ez volt a leg
nagyobb tétel - Budán. Utóbbi helyen 1815 -ben 44.485 ft, l 8 l8ban már 68.170 ft folyt be faeladásból. Az értékesített mennyi
ség évenként meglehetősen változatos képet mutat. I 8 l 7-ben 2238
öl, lo21-ben 3356 öl, 1826 -ban pedig 4l48 öl. Később a számada
tok bizonyos mérvű csökkenésre mutatnak. így 1842-ben már csak
2395, 1846—bán 1669 öl szerepel a számadásokban. Ez azonban nem
jelentette azt, hogy az uradalom erdőgazdasági bevételei csök
kentek volna, mert a budai értékesítés csökkenését ellensúlyoz
ták a tatai, almási stb, faeladásokból befolyó összegek.
Az épületfát általában helyileg értékesítették, de volt
néha nagyobb tétel távolsági is. 1819 . A komáromi erdősítésekre
szállítottak 2610 db fatörzset, amelynek értéke 5232 Ft, a fu
varköltség pedig 5369 Ft.
Az uradalomnak Bánhidán volt fűrészfeome. Ez a század ele—
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jén épülhetett, mert 1810 -ben mint az újonnan létesített desz
kametszőt emlegetik. 1815 -ben említik a tóvárosi dogztcametszőt,
ahol néhány fa "megromlott”. Ezért egy részét fel kell vágatni,
más részét a "Baufervalter" mint haszontalan darabokat illendő
áron "licitáltassa el". A gazdálkodásban nem játszott számotte
vő szerepet, arra sincs tehát adat, hogy mennyi faanyagot dol
goztak fel itt ebben az időben.
A vadászat mindig szoros összefüggésben volt az erdészet
tel. Jelentősége sem volt csekély az uradalomban. Ezt azonban
nem a gazdálkodásban elfoglalt helyzete, súlya idézte elő, ha
nem az Eszterházy grófoknak is, mint a korabeli földesurak leg
többjének szórakozást, élvezetet jelentett a vadászat, a vadas
kert. Az erdészettel nemcsak a kezelő személyzet volt közös,
hanem a vadászatra fordított kiadásokat és az abból származó
bevételeket is az erdészet keretében tárgyalták. A"Revierproventen" magába foglalta a helyi faeladást, de a vadbőr és vad
hús értékesítést is. Utóbbi összegek 1820—1840 években 5000 és
10.000 forint között mozogtak, A vadászatra fordított kiadáso
kat nem lehet az erdészetiektől elválasztani. A személyzet kö
zös volt, igy a vadászatra eső részt nem lehet különválasztani.
Egyedül a lődij, mit minden évben pontosan kimutattak, terheli
kizárólag a vadászatot. Ez a"lövő pénz" /Schussgeld/ í’tr'.i szeiu—
mól nézve jelentéktelen volt. Gesztesen például 1800-ban még
mindössze 187,95 forintot tett ki összesen egy év alatt. lo 23 ban már 1139 ft-ot kaptak a vadászok, de ez kimagasló év, mert
az I 825 -I 85 O évok átlaga 3-900 forint között van. A tatai xiradalonibcxn is ilyen nagyságrendű volt a vad lelövéséért és nyil-
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ván zsigereléséért, talán szállításáért is fizetett összeg.
/A Tata-gesztesi taradalom vadgazdálkodásának történetéről ta
nulmányom jelent meg a NIMRÓD folyóirat 1986 márciusi számának
mellékletében./
A fizetések és munkabérek jelentős része természetbenielcből állt. A készpénz fizetésekben — mai szemmel nézve — óriási
különbségek voltak, 1830-ban Barcza Ádám uradalmi igazgató /diroctor/ 10.400 ft évi fizetést kapott. A rangban utána követke
ző praefeotus /Gliyczy Ignác/ már csak 4.000—t. Az ügyészi és
számvevői hivatal vezetője 1.500 ft évi fizetést élvezett. Volt
kot földmérő. Az egyik a rendes földmérő /ebben az évben L>itznor János/ 715 forintot kapott, a másik aki a r, "erdői tisztség”
sorába tartozott, Gáty István viszont csak 600 ft-ot. Természe
tesen ezek még mind kiugróan magas fizetések voltak a többi va
dász és erdész személyzethez képest. A vadászok, akikből ebben
az évben 19 szolgált, általában 53 ft 77 ”x" fizetést kaptak de
egyik-másik öregebb, tapasztaltabb 8 2 , 100 sőt IjO forintot is.
Az erdei lovaglók /3 fő/ 115-192, a két fővadász pedi.

szemé

lyenként 225 ft-ot, A 18 vadászlegénynek többségében 3 6 , néme
lyiknek csak 12 forint járt és a 27 erdőkerülő is hasonló készponzf izetcsben részesült. A négy pagony őrző egységesen 40 forin
tos évi fizetést kapott.
Ami a termeszotbeni juttatásokat illeti, azoicra nézve jel
lemző, hogy 1823-ban Dunzelt Jánosnak, mikor alvadásszá léptet
ték elő, a következő természetbenieket állapították meg: 2 akó
bor, 4 akó sör, 4 öl hasáb, 4 öl dorong tűzifa, 4 mérő búza,
24 m.rozs, 2 m.kukorica, 1 m.burgonya /"kolompér"/, l/2 ra.kerti
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föld, 2 telién tartás, l/2 öl széna*
A csákvári tiszttartó l8l3-ban a következő fizetést kapta: kész
pénz: **00 ft, 2k akó bor, 12 akó söx*, 2 db két esztendős és 2
db egy esztendős sertéstartás, 30 öl |tüzifa, 6 mér5 konyha élés,
20 m #buza, 60 m # kétszeres, 15 ra*árpá, 100 m.zab, 3 öl széna,
kOO fej káposzta*

Egy tarjáni csősznek l 8 ll-ben igy állapitják meg járandóságait:
16 ft kp* , 3 öl progli fa /dorong tűzifa/, 1 m # eleség, 6 mérő

tiszta búza, 12 m #rozs, k m*árpa és l/2 öl szalma,
A vadászok viszonylag jól kerestek* Fix készpénz fizetésü
kön és természetbeni járandóságukon kivül kaptak lődijat, vala
mint az orwadászok, fatolvajok elfogásáért külön díjazást* így
például 1817 -ben négy bogoméri ember elfogásáért a jágerság 52
forint jutalmat kapott* Ez a munka természetesen elég veszélyes
lehetett, mert egy alkalommal az egyik fovadászról azt irják,
hogy a fatolvajok olyan "keményen” megverték, hogy elvesztette
szemevilágát *
Az erdei tisztásokon termett szénát is elosztották a vadá
szok között* 1810 -ben fejenként 1-3 boglya széna jutott ogy-egy
vadásznak* Kaptak még évente bizonyos mennyiségű sört jutalom
ként, különösen ha nem volt rájuk panasz* /Ilyen indoklással
kapják meg például l8 l 6-ban a szokásos sördeputátumukat is*/
Az uradalmi jágerság erdei kárpénz és zálogpénzbol élvezett ju
talma az I 83 O-33 években átlagosan 5 2 3 6 , l8^2-H'-ben 5706 ft
volt* Az u*n* hajtópénz sem lehetett jelentéktelen*

"A Bay— x Jáger három izben is az agostyáni vágásból h— h tardo—
si marhat hajtott be* Az első kettőért, mivel kár nem keletkezett,
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a hajtópénzt a jágernek Ítélik, a harmadikban, mivel 12 fa haj
tást lerágtak, a kár megtérítését és a hajtópénz fejében befolyt
14 Ft-ból 7 Ft-ot az uraságnak tartanak vissza.
1819.: A nánai jáger behajtott egy koosit, amit a móri Gőmel Já
nos nyug.pincemester fiától vett el, aki "egy puskaosinálo le
génnyel egy szarvas bor jut lőtt és többször :iá

"mint tolvaj

puskás" tapasztaltatott,.." Ezért 30 Ft jutalmat kap és 5 Ft lótax-tási pénzt.
A fizikai munkáért viszonylag alacsony béreltet fizettek. A
fakitermelési munkabér a XVIII, században általánosan 30

volt

ölenként. 1810-ben Bánhidán a favágásnak bérét 1,5° Ft-ba álla
pítják meg. A következő években az árak és a bérek egyaránt emelkednok. így 1815 -ben a kőhányás 1 erdőben "1 öl fának vágásátul 2 ,3 0 , ezen fának a bokodi kertben való száll:.tásátul 3,40,
a nánai erdőben vágattandó 1 öltül 2 ,10 " stb. jár a favágóknak,
I 8 l 6-ban már az egész uradalomra egységesen állapítják meg, hogy
a revierbeli fa vágásáért, hasáb fa után 2,50, pr5.gli fáért pe
dig 1,20 Ft—ot fizetnek, külső revierekben viszont 3 .—Ft ill,
1,40 a bér, A különbözetet nyilván az okozta, hogy a "külső
revier"-be a favágóiénak messzebb kellett gyalogolniok lakhelyűié
től, Tájékoztatásul érdemes megemlíteni, hogy a nyári napszám
bért az uradalom 1802 -ben 15 d—vei felemelte, vagyis a napi 12
órát jelentő munkáért ettől kezdve 95 d-t fizetett, 1803 -ban
1000 szőlőkaró készítéséért Csáleváron 8,50 Ft-ot fizettek.
A fuvarbérelc nagyon változatosak voltak, amit nemcsak a
konjunktúra, hanem a szállítási távolság is nagyban befolyásolt,
Ag öifá hordás béré ííagyi^niándyéí- U.j szőnyig cserfánál
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4 Ft. ftölgy és bükkfánál 3,60 Ft. Ezt leérik.
Koz maiaknak és gesztesieknelc az ölfaliordá.s bérét igy állapit jak
meg: "vágásbul egy öli fa vitelért Csákvárra /cser/
"

2,50 Ft

prigli fa

1,20

vágásbul a Kőhányási szénégetőre 1 öli bükk

0,60

Gessztesieknelt a Bükből Szákra 1 öli után

2,40

a kőhányási szénégetőre

1 ,00"

1813.: Dömösi Tabi István hajós gazdával úgy állapodik meg az
uradalom, hogy Almásról Budára tűzifát ölenkint 2 forintért
szállitja.
I8l6. : "Iiogy a Distriotusokban a Nagyobb Erdei Fáknak hordása
eránt a Cubic mérték annál bizonyosabban kiszámíttathasson — a
tarjányi Districtusba 4, a Tataiba 3, a Eotsiba 2 Críbic számlá
lásnál: könyvek adattat tak által Ispány Uraknak, hogy az Nótáriu
soknak kiocztassanak... amennyiben pedig szükségénél: ne;:: volná
nak, hozzák vissza."
Természetesen nem minden erdőga.zűasági munkát végeztettek pénz—

borért. A század elején a fa nagyobb részét m é g a községek job
bágyainak robot munkájával termelték ki és fuvar ostcu- el. Később
a robot raunka hányada állandóan csökken és ezeket a feladatokat
az uradalom kénytelen pénzbérért végeztetni. Jellemző, hogy mig
1813 -han favágatásra 7 692 forintot fizettek, addig 1844— ben

4

5

-:ár

Ft— ot fordítottak erre a célra. Még többet mond talán az,

hogy az lCl 3 .évi favágatási költség az összes kiadás oknak 0,8
át, az lC44.évi viszont 3,8

át tette ki,

I 0I3 , ‘troda llémet Mihálynénak az ura a tavai! f a vágásban i.iegszakadvan meghalálozott.. . két neveletlen gy ormokéi vannak
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/őzért/ a liázok után tartozó terheiktöUL felszabadittatní ese
deznek, ,,"
1816 a Makk-i erdőben a birkák a makkot nagyrészt felették, A birkás a kár pótlására önként felajánlott 50 Ft—ot,
181^ "Tapasztalván, hogy az ölfavágás repartitiokban több tehe
tetlen és nyomorult Emberek is az Elöljáróknál: kénye szerint hu
zattatnak belé,,*"
A bérele és a fizetések nagyságát az árak nagyságával lehet
és kell összehasonlítani. Itt

egyrészt érdekesek a faárak, más

részt az alapvető létfenntartási cikkek árai. Az árak természe
tesen nagyon magasak voltak azokhoz a bérekhez és •‘'"izetésekhez
képest, amelyeket készpénzben kaptak a tisztviselők, méginkább
a munkások. Amellett az árak is állandóan emelkedtek /csak a
tüzifaárakban volt időnként ingadozás a kelendőségnek megfele
lően/ , Kár 1803 —bán is áremelésekről olvasunk. A tarjáni ispán
ná:- meghagyják, hogy a fát ölenként 6 Ft-nál olcsóbban no adja.
Kivételt cíoipán a helybeliekkel lehet tenni, ak„

“ Ft-ért kap

hatják, Ugyanakkor a dubaalmási raktárban >,50; Budán 10,50 Ft
a ^a ára ölenként. Ebben az időben egy szál épületfa,
vágva”

!-:aga

tehát tövön 2,—Ft. Az arakat természetesen a kereslet

es a rendelkezésre álló famennyiség alapján állapították meg.
Tél elején emelték, tél végén leszállították azokat. 1820-ban
november 15 -től felemelték a faárakat Budán: a cser tűzifa öle
o!:kor 13,50 Ft lett. 1832 . december 15-től ugyanez már 1 6 .— Ft—
ba kerül. Az arakat a budai famester javaslatára határozták meg,
így l8Jj5-ben már 22,—Ft Budán, 17,—Ft Ujszőnyben a csorhasáb
tűzifa ára ölenként.
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Az egyéb javak áraival való összehasonlítás érdekében nézzünk
most néhány adatot 1836 -ból,
1813 .december U . : Az uj bor árát iooénként 10 krajcárban álla

pit jále meg. Ekkor 2 ökör ára 33^» ©SY "öreg” sertésé 32.25 Ft.,
egy h akós boros hordóé 3 »60 , ©gy "öreg" fejsze ára pedig 4,25
Ft volt. Tyúkot 1 forintért, kacsát 3»50 ért adtak, illetve
ennyire értékelték.
Az erdők felújításáról és pótlásáról az tirádáiom messzeme
nően gondoskodott. Elsősorban a természetes felujulást igyekez
tek előmozdítani és ezért az erdőket kitermelés előtt és után
legeltetés! tilalom alá vették. Ennek megfelelően beszéltek előés utótilosokról. A községek gyakran fordultak kérelemmel az
uradalomhoz, hogy egyik vagy másik erdőrészt szabadítsa fel a
tilalom alól és engedje meg, hogy ott állatait legeltethessék.
Magyar-Almás község például l 8l 6-ban azt kéri, hogy az u.n.
"Égett Pagony" nevű "Vorschonung"—bán tegyen kivételt és szaba
dítsa fel azt a területet a tilalom alól. Ha nem volt elég a
természetes u julat, akkor azt legtöbbször makkve-t é s utján pó
tolták

A tatai terület 1813 —bán készült

üzemtervébcn mintegy

300 hold erdősítése szerepel a "Tfaldverbesserung" cim alatt.

Ehhez 357 mérő makk és 900 db csemete szükséges. As 1821. évben
az egyik tisztiszéki ülésen elhangzik, hogy a tatai uradalomban
6 h , a gesztesiben 100 mérő maidéra van szükség erdőművelésre és

ezt a mennyiséget kell előbb begyüjtetni, csak azután szabad a
makkot "kiarendálni". Mérőjéért 12— 20 garast szabnak meg, asze
rint, melyik községgel hogyan lehet megalkudni. 1828 -ban viszont
azt jelenti az oroszlányi fővadász, hogy "a vágások általában jó
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állapotban vannak, kivéve azokat, melyek ennek előtte 3-4 esz
tendőkkel tétettek, ezek hasonlóképpen egész tisztára kivágva,
a fák pedig már igen régiek lévén, azok tőbül nem hajtanak, s
igy azokban nevendék plánták nem teremnek, mellynek következé
sében az üres helyeket főleg makkal bé ültetni szükséges..,
moly végre 80 mérő makk kivántatni fog. Egyéb éránt az árendálló Zsidók contractussoknak értelme szerént mint egy 30 mérő mak
kot esztendőnként szedni és elvetni tartoznak,.. " 1840-ben Geszteson 457 mérő makkot gyűjtenek be, amelyből 200 mérőre valót
a csákvári vadaskertbe a vad etetésére szánnak- 32 mérőnyit a
kőhányási "hintés-"ekre, 225 -t pedig erdősítésre.
1815 -ben ©gy tisztiszéki ülésen az ©rdőmester beterjeszti

az "erdőkben teendő cultivationak pldnumát mind a két uradal
makra nézve, melly is az illető Ober Jágeroknak kiadatott..."
1833 -ban jelenti a lcörnyei fővadász, hogy a remizek kiigazítá

sához 10.000 szál ültetvény szükséges. Elrendelik, hogy ezelcet
a b&nhidai és felsőgallai erdőkből kell kiadni. Ugyanebben az
évben Bakony-Szontlászlóról akarnak "ültetni való fiatal vörös
fenyó /a "vörös fenyő" itt valószínűleg nem a Larix decidua—t
jelentette hanem az erdei fenyőt. A fafaj elnevezések helyenként
erősen változtak./ fákat darabonként két váltó krajcárért" be
szerezni a "kis vadászatra kijegyzett Remiseknek kiültetésekre."
l°37-ben erdősítésre /"tíald Culturen und Verbesserungen"/ 105
merő tölgy és 30 móró csermakk, 28 lovas és 438 gyalog napszámot
irányoznak elő a tatai uradalomban. 1839 -ben az oroszlányi fővadasz szerint 562 m. makk szükséges erdősítésre, ezenkívül a
csalvvari vadaskert szükséglete 450 mérő. A gesztesi uradalom
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erdősítéseire 98 igás és 1334 gyalog napszámot irányoznak elő
az 1839/40. erdősítésekre, A közölt adatokból jól kivehető az
emelkedő tendencia, vagyis az uradalom mindig több és több anya
got és munkát fordit az erdőfelújítására, A csemete nevelésre
már 1807-ben létesítenek "fa oskolát", az egyiket Tóvároson, a
másikat Bánhidán, Az erre a célra kijelölt erdőket árokkal ke—
ritik körül. Valószínű azonban, hogy az itt nevelt fák jó ré
szét a osákvári angolkertbe /"Hortus Anglious"/ szállították.
Már l801-ben 30 féle exota fafajról szóló kimutatás található
az iratok között, amelyek mind ezt a valószínűleg csodálatosan
szép kertet díszítették a hazai fafajokon kivül. Legalább is er
re következtethetünk nemosak a sokféle dísznövényből, hanem ab
ból is hogy a következő évben 8000 Ft értékű kézi és fuvarmunlcát használnak fel a kert építésére, szépítésére. Ebben az idő
ben létesült egy helybeli faiskola amelyet a konyhakert mel-lett
építettek ki 5 hold terjedelemben.

