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ADATOK A TIHANYI APÁTSÁG ERDŐGAZDÁLKODÁSÁHOZX 
Dr. Fíilöp Éva Mária

1982-ben a Szántódpusztai Tudományos Bizottság felkérésé
re levéltári kutatásokat kezdtem Szántódpuszta kapitalizmus ko
ri agrártörténetének feltárására, A Balaton déli partján, Ti— 
liannyal át ellenben fekvő puszta a Tihanyi Bencés Apátság somogyi 
bii’t okkerületének volt tartozéka, s épségben fennmaradt lakó- és 
gazdasági épületei hazánk kiemelkedő jelentőségű agrárműemléké
vé teszik.

Az apátságra vonatkozó anyagokat az országos gyűjtőkörű 
/Magyar Országos Levéltár/, a helyi /Somogy, Veszprém és Zala 
megyei/ levéltárakban és a bencés rend Bencés Főapátság! Levél
tárában /Pannonhalma/ találhatjuk. Bár feladatom jellegéből kö
vetkezően a Szántódpusztára vonatkozó anyagok álltak vizsgáló
dásaim középpontjában, de természetesen az apátság egész uradal
máról és a bencés rend központi gazdasági szervein keresztül 
Pannonhalmáról felügyelt egész gazdálkodásáról képet kellett al
kotnom.

Mivel elhatároztam a Tihanyi Apátság uradalma gazdálkodásá
nak ugyancsak a jelzett, 1848-tól 19^5-ig terjedő korszakban foly
tatott gyakorlatának feltárását, ez további kutatásokat tesz majd 
szükségessé, E tervezett munka során lehetséges lesz az apátság 
erdőgazdálkodása történetének részletes megrajzolása is, jelen 
dolgozatomban viszont csak az eddig foltárt- és a forrásjegyzék
ben feltüntetett - anyagokra támaszkodva szólok az uradalom mü- 
X Elhangzott az 1987,március 19—i szakosztályül5sen,
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velési ágai közt jelentős szerepet játszó erdészetről.
A török hódítás korszakát lezáró felszabadító harcok után 

a Tihanyi Apátság birtokaiért a benoés rend altenburgi apátsá
ga fizette meg a fegyverváltságot. Tekintve azonban a birtok 
tőlük lévő távolságát és a nyelvi nehézségeket, 1716—bán Muoh 
$laozid altenburgi apát a győri káptalan előtt Tihanyt és bir
tokait húszezer aranyforintért átengedte a pannonhalmi apátság
nak,

A Tihanyi Apátság birtokai a Balaton északi partján Veszp
rém és Zala megyékben, s a déli parton, Somogyban terültek el. 
Előbbiekhez Tihany, Aszófő, Pülöpi, Kisszőlős, Örvényes, Tósolc, 
valamint Balatonfüred, a somogyi részben Szántód, ICapoly, Tó
köz és Jaba pusztáit, Zamárdi, Endréd és Teleki tartoztak.

Az uradalom XVIII, század eleji újjászervezésekor a Bala
ton déli partján felevő apátsági birtokok gazdasági és igazga
tási központja Endréd lett, mivel a régi török vár felhasználá
sával itt volt lehetőség urasági lakóépület és gazdasági épüle
tek kialakítására. Az 1760-ban létrehozott somogyi jószágkor
mányzóság élére állított Bán Oszvald adminisztrátor /jószágkor— 
mányzó/ endrédi plébános volt, s az uradalom további története 
során is gyakorta töltötték be ezt a posztot az endrédi plébá
nosok,

1768 után a jószágkormányzóság Endrédről az uradalom köz
pont jálioz, Tihanyihoz a réven át csatlakozó Szántódra költözött 
át. Ezzel kezdetét vette az a folyamat, amelynek során Endréd 
fokozatosan megszűnt a somogyi oldal központja lenni, s ezt a 
szerepet — a Lécs Ágoston /l740—1760/ apát által megkezdett
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építkezések folytatásával, a major kiépítésével - Szántódpuszta 
vette át,

1848 után - a nagybirtokok feudális kori hármas funkcióján 
belül - a közigazgatás és jogszolgáltatás szerepének fokozatos 
csökkenésével párhuzamosan előtérbe került a gazdálkodás jelen
tősége, A jobbágyaitól járó termény- és pénzszolgáltatást, s in
gyen munkaerőt elvesztő nagybirtokok csak területük egy részén 
alakítottak ki saját kezelésükben lévő tőkés jellegű termelő 
üzemeket, özek mellett pedig a birtokok jelentős hányadán tőkés 
bérleteket hoztak létre és a hagyományos gazdasági ágak mellett 
megnőtt az erdőgazdálkodás szerepe.

Tihanyi Apátság gazdálkodását vizsgálva, a bérletek közt 
as ugynövezett kisebb királyi haszonvételekhez kapcsolódóak vol
ta?: jo?-ontősck, vagyis a kocsmák, pálinkaházak, malmok, mészár- 
zőkck bérlete. E regálébérletek foként az 1860-as években ir

tás-földek árenclálásával kapcsolódtak össze, azonban a saját ke-* 
Kelésben tartott földek mellett a bérbeadott területek nagysár^ 
igen kis ladnyadot tett ki. Nagy szerepe volt viszont a gazd^-j,.^ 
gi ágak közt az erdőgazdaságnak, s ez egyrészt a nagybii-tbkok 
már említett runkaerő-problémáival függött össze, másrészt az 
apátsági birtokoknak nagyobb része az erdőségeiről hir^s Soinogy- 
ban feküdt, A megye éghajlata és talaja egyaránt kedvezett az 
erdőknek,

A Tihanyi Apátság uradalmának állapotát igen részletesen 
rögzítette az az iSő^-ben kéöSÜlt jegyzőkönyv, amely© t a jószág
kormányzó, ICopeozky Vidor memoranduma hatágá^a a í'omonostöri 
konvent által kiküldött bizottság készíteti;, Áíá endrédi plébánti o s
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Kopeczky Vidort 1863-ban állították az apátság javai kezelésé
nek élére, s nemcsak az 1848-at követő uj gazdasági körülmények
kel kellett megküzdenie, hanem személyi mulasztásokkal is,

A Tihanyi Apátság gazdasága fejlesztésében meghatározó sze
repe volt a bencés rend központi gazdasági szerveinek. Az 1802— 
ben — a szerzetesrendek 1786,évi szekularizációja után, amikor 
is a bencés birtokok a Vallásalap kezelésébe kerültek — a ren
det jogaiba ismét visszaállító oklevél a pannonhalmi főapátokra 
ruházta a főapátság és a fiókapátságok — Bakonybél, Celldömöllc, 
Tihany és Zalaapáti - birtokai kezelésének felelősségét, A gaz
daságok fejlesztése összhangban állott azzal, hogy a rendre ne
hezedő terhekből a fiókapátságok vállalni tudják a rájuk eső 
részt, A Központi Gazdasági Tanács mellett a múlt században, 
1880-ig a tisztiszéki ülések, majd a tiszti értekezletek jelen
tették a Tihanyi Apátság helyi gazdasági irányításának legfon
tosabb szervét.

Az említett memorandum hatására a pannonhalmi jószágkor Hiány
zó vezetésével létrehozott biaottság az egyéb gazdasági ágak mel
lett külön foglalkozott az apátsági erdők állapotával is, melyek 
területe a következő arányban részesedett az egyes gazdaságok 
művelési ágaiban:
Somogyi .jósz ágkerület

százalékosösszes terület erdő arány
Szántód-Tólcöz 35O8 hold l4ll hold 40,22 £
Jaba 31218l2/l200 « l6406°°/l200 " 52,55 £
Kapoly 27122*25/1200 n H 65 ,, 42,95 Í*
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Zalai jószágkerület
összes terület erdő , hold százalékos

arány
Aszófő 400
Szőlős 400

1893 hold 1542 " 81.45
Tó sok 700

Fülüpi 42
Füröd 5679°°/l200 " 312 ff 54.95 %

Az örvényes! 80 hold erdő per alatt állott.
A jegyzőkönyvben rögzítették az erdők állapotát. Sornogyban a 
szántódi és az endrédi erdők közül az előbbi teljes területén, 
az utóbbi nagy részén igen ritka és elöregedett volt, vágatni 
és ültetni kellett őket. Az endrédi Czinege-erdő az irtással 
megszűnt. Folytatni kellett a jabai erdő ültetését. A kapolyi 
erdők jó állapotban voltait, hasonlóan a zalai part fülöpi erde
jéhez. Megfelelő volt az aszófői, örvényes! és füredi erdők ke
zelése, viszont a tósoki pusztult, mert a község legelőnek hasz
nálta , s ezért itt siettetni kellett a tagosítást, A kisszőlős! 
haraszterdő tieztitást, további nevelést igényelt, Tihanyban az 
erdő a legelő elkülönítésekor megszűnt.

A Tihanyi Apátság XVII—XIX. századi történetét vizsgálva 
Magyar• Eszter — ugyancsak a Szántódpusztai. Tudományos Bizottság 
felkérésére irt munkájában — kimutatta, liogy az apátsági erdő
gazdálkodásban döntő változás a Vallásalap birtoklása idején kö
vetkezett be. Ezekben az években az apátsági erdőkben erdőmester 
os izerülok alkottak az erdészeti személyzetet. A gondosan fel
mért és leirt erdőkben meghatározták a vágásokat, gondoskodtak 
a mesterséges utánpótlásról, pontos szánadásokat vezettek a fa
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mennyiségről. A XIX. század elején, a birtoknak a bencés rend 
tulajdonába történt visszaadása után, a gubaosszedés, maklcolta— 
tás és erdei legeltetés területén ismét megjelent a bérlet, a 
már többször emlitett - és a jobbágyi*elszabaditás után természe
tesen más okból jelentkező - munkaerő-szűkösség miatt.

Ugyancsak Magyar Eszter közli emlitett könyvében a Tihanyi 
Apátság uradalmának 1813. évi, első instrukcióját, amely rész
letesen foglalkozott az erdőőrök feladataival és az erdőgazdaság 
vezetésével, s a szerző megfogalmazását idézve ez a "tervszerű 
vágások szerinti rendszeres fakitermelés... uj jelenség az ura—

7.dalom életében". Bár az emlitett instrukció szerint minden je
lentős erdőterülettel rendelkező faluban és pusztán kellett er
dőőröknek lenniük, ezt nem sikerülhetett teljes mértékben meg
valósítani. Amikor ugyanis 1843-ban Csapody Pál táblabiró vette 
bérbe az endrédi vadászatot, a szerződés pontjai között szere
pelt az is, hogy az endrédi erdőx-e saját embereivel vigyáz tat. 
Előrelépést jelent viszont az erdőgazdálkodásban, hogy 1846—bán 
a fővadásznak minden uradalmi erdőben faiskolát kellett felállí
tania, s 1S43 végén meghatározták az évenkénti rendes vágás te
rületét: Szántód 25, Endréd 34, Jaba 20, Kapoly 30 hold. 1849 
decemberében Krisztián Pius jószégkormányzó Jelinek Pált nevez
te j.:í uradalmi fővadásszá, s lakását ettől kezdve Endréden je
lölték ki. Ez egyúttal a somogyi birtoktest erdészeti központ
jának kialakulását jelentette.

Jelinek fővadász negyedévi illetménye 45 forint, 25 font 
só, 4 mérő búza, 6 mérő rozs, 40 mérő csutás kukorica, 6.2 mérő 
zab volt. Szabó Péter, Valdniger Márton és Farkas Márton erdészek
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egyenként 6 font húst, 9.30 forintot, 6 font sót, 1.4 mérő bú
zát, 6 mérő rozst és r.ogyed mérő köleskását kaptak.

Az uj fővadászt kinevezésekor azzal bizták meg, hogy ké
szítse el az erdők rendezési tervét. Jelinek még kinevezését 
megelőzően terjesztette elő azt a javaslatai, melynek értelmé
ben az erdők könnyebb nevelése végett azokon az erdőrészeken, a- 
hol a kivénhedt fák tuskóról hajtásra alkalmatlanok voltak, a 
rendes vágás alá kerülő darabokat 2 évvel a vagas olott tilalom 
alá vették, ősszel pedig a "természetes tenyésztés" tekintetéből 
aláturatták a sertésekkel.

Az erdészeti számadásokban szerepelnie kellett, hogy mely 
határban hány hold erdő van, mennyit vágattak belőlük, mennyi 
az ölfa mennyisége, mekkora rész pagonyoztatott? Az erdők kimé— 
lése céljából felfüggesztették azt a határozatot, moly szex'int 
1859-től a cselédség Somogyban is ölfát kapott: az erdészek, 
hajdúk és szekeres béresek 2, a családos béresek 1,5, a nőtlen 
béresek 1, a birlcásolc 8 ölet.

Az ölfát pénzért vagy harmadrészben vágatták, 1857—bon 1 
öl kivágásáért 48 krajcárt fizettek. Az erdei haszonvételekhez 
tartozott még az árendába adott gubaosszedés: ez az IS52—1857 
közti 6 évre 1700 forint jövedelmet hozott az \iradal ómnak, A 
tűzi- és épületfa mellett az erdőkből került ki a szőlől^arókhoz 
és részben a gazdasági eszközölthöz szükséges szerszámfa is.

A Tihanyi Apátság javainak 1865,évi felmérése során föl
tárt hiányosságok pótlása Simon Zsigmond tihanyi apátra /I865— 
1891/ várt. Mellette a gazdasági ügyek irányításában 1866-cól, 
Kopoczky Vidor jószágkormányzónak az endrédi lelkészségre tör—
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tént visszavonulása óta Vaszary Egyed volt kapolyi lelkész ál
lott,

A vizsgálatot követően kétségkívül történtek erőfeszítések 
az uradalom ügyeinek rendezésére, először is az irányítást a 
tisztikar kötelességeinek szabályozása és az ügyvitel terén, 
1868, január elsejével Czirklpach Károly szántód! ispánt inté
ző szánitartóvá nevezték ki, a többi somogyi tiszt felett való 
rendelkezés jogával, Czirklpach ezáltal rangban a Tihanyban 
székelő kormányzó után következett, s Szántód igy egyértelműen 
a somogyi birtokkerület központja lett.

Az erdészet élére 1868 novemberében Tanos Pál főerdész ke
rült, A faállomány pótlásával kapcsolatban az iratokban már 
1346-ban eralitik az erdőmester felügyelete alá helyezett fais
kolát, bár az apátság erdeiben a befásitás még nem állott arány
ban a kitermeléssel. Az apát ezért a tisztások befásitását aján
lotta, s különösen az igénytelen és értéktelenebb, de gyorsan 
növő akácot tartotta alkalmasnak e célra.

Az ölfát a fiatal erdőkből termelték ki, főként a sűrűbb 
részek ritkításával, s a legeltetést itt tilalmazták. Állatok 
csak az öreg erdőt járhatták — hiszen ennek faállományában már 
nem tehettek kárt — és vágni itt csak a kiöregedett, s a szer— 
számfának való fálcát lehetett. Az ölfavágás dija módosult: kez
detben a pénzbeli fizetség mellé fát is kaptak a vágók, később 
ezt a famennyiséget — az esett ágakat — csak kaszás napszámok 
fejében kaphatták meg, l368~ban, amikor az erdőmester azzal a 
kéréssel fordult a tisztiszékhez, hogy a vágás alá kijelölt 20 
hold erdőn miként egyezkedhet az ölfavágás dija iránt, a válasz
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szerint: "A lehet6 legolcsóbban, azonban öliért nyolcvan kraj
cáron fölül ne Ígérjen, ezen fölül egy kevés fát Ígérhet,n 
Ez évben az erdő tisztításából kikerült fát is kaszás napszámok 
vállalása fejében adták el. Az ölfának a szántódi révbe szállí
tása kizárólag majorsági erővel nem volt megoldható. Növelte a 
gondokat, hogy az utak miatt a szállítás Vaszary jószágkormány— 
zó javaslatára Szent Györgytől Szent Mihályig folyt, s igy egy
beesett a mezőgazdasági munkák zömével, Ölfajárandóságukat a 
cselédek és révészele nem adhatták el, a felesleget be kellett 
jelenteniök, s ezt az uradalom visszavásárolta, Tanos főerdész 
javaslatára l88l-ben az aratók már nem ölfát, hanem gömbfát 
kaptak, minden 2 pár negyed ölet,

A bérlet ele közül az erdei irtások a holdanként járó kész— 
pénzfizetés mellett esetenként azzal is hasznot hajtottak az 
apátságnak, hogy a szerződésben a terület befásitása is szere
pelt, 1871—ben Ney Feronc és Veisz Antal a bérbevett 205 hold 
erdei irtás után a bérlet 3 éve alatt holdanként 7 forintot fi
zetett és az utolsó évben az apátságtól kapott makkal tartoztak 
beültetni a területet,

A réteken és a szántóföldön termett takarmányok mellett az 
erdei legeltetés sem tűnt el teljesen. Az állattenyésztés és 
az erdészet gyakori ellentéte is erre vezethető vissza: a le
geltetést kívánó állattartás és az erdő faállományát védő erdé
szet általanosnak mondható súrlódásából eredt. Az 1885—ben ki
nevezett uj jószágkoi'inányzó, Bors Mihály azt panaszolta, hogy 
az erdőtörvényig a szabad erdei legeltetés nem volt korlátozva, 
legelő volt bőven és "előtilos, utótilos, ujültetés" fogalmak
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ismeretlenek voltak,
A múlt század végén az erdészetet Borsos István vezette, 

akit főerdészből erdőmesterré léptettek elő I89I—ben /ez fize
tésének az ispáni szintről kasznárira való emelését is jelen
tette/, Konvenciója mellett a faeladások után évi 5 százalék 
jutalmat is kapott. Borsosnak az apátságba kerülése óta ponto
san betartották az 1879#évi erdőtörvény előírásait és az erdei 
üzemtervet. Gondot forditott az utánpótlást nevelő faiskola ápo
lására: kapáltak, a csemetéket többször öntözték. Az ültetett 
fák közt folytatódott az alcáo térhódítása: 1911-ben a felszán
tott faiskolát akácmaggal ültették be.

Bors Mihály jószágkormányzó felmérette az erdőkben azokat 
a területeket, melyeken az üzemtervi előirás szerint legeltetni 
lehetett. Ez 275 hold volt, s ebből a sürü záródás miatt 130 
holdon flinövés nem volt. /A maradók 145 holdnyi területből a 
legjobb minőségű 18 holdat a következő évben erdősítésre szán— 
ták,/ Ezzel szemben az erdészeti személyzet jószága mintegy 33 
tehénszámot tett lei /1896-ban az endrédi erdőőri lakban 13 fő 
lakott, állatállományuk 13 db tehén és 79 db sertés volt — h 
sertést véve egy tehén szántába, ez összesen 33 db tehénszámnak 
felelt Rog/. Egy tehén erdei legeltetésére 10 holdat számítva, 
a meglévő 1^5 hold helyett 330-ra. lett volna szükség. Az end- 
redi ordeszefci személyzet allatai mellett az endrédi plébános 
és I-ánfcortanito 15 db tehene is az erdei legelőre járt ki, A 
iőr.oat Borsos István jelentése nyomán úgy határozott, hogy ez 
utooijia!: állataikat a község legelőjére hajtsák, s utánuk a 
;özségnek legolőbért fizessenekT -
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1896 áprilisában Bors Mihály jószágkormányzó ismét össze
foglalta az erdei legeltetés helyzetét a főapát számára. Esze
rint Endréden a hátralékos erdősítések befejezésével legeltet
hető terület lesz 300 hold. ebből 270 hold 0.8—0.9 zárlatu, te
hát fünövés alig van rajta, 30 hold 0.3 zárlatu, legeltetésre 
alkalmas. Volt még 19 hold tisztás, amely az erdőőrök állatai
nak szolgált állandó legelőül. A jabai erdőn is szorult viszo
nyok voltak legelő dolgában, kényszerűségből a 34 holdas berki 
rétet - melynél pedig 256.86 forint kataszteri tiszta jövedel
met vettek alapul az adózáshoz - kijelölték állandó legelőül a 
szarvasmarháit számára, A szántódi erdőt a szántódi gazdaság bé
relte az erdészettől.

1914-ben Pallós Kajetán somogyi jószágkormányzót az addig 
a központi, szentmártoni gazdasághoz tartozó Ö3.bőn és Balaton- 
füreden tavékenykedő Gallik Oszvald követte hivatalában. A für— 
dőintézet irányítása mellett a bencés rend Központi Gazdasági 
Tanácsának is tagja volt, igy a rendi gazdasági ügyekről nagy 
áttekintéssel rendelkezett. Nehéz feladat várt rá: az első vi
lágháború evőiben kellett biztosítania a gazdaságok üzemelését.

A háború súlyos munkaerő-problémákhoz vezetett az apátság 
gazdaságaiban: a tiszti személyzet, a cselédség és az időszaki 
mun.'asô c tekintetűben egyaránt. Somogyban az erdészet irányítá
sa átmenetileg a szántódi gazdaság hatáskörébe került. Gallik 
0savaid Boroso vJeno, a szantodi intéző felmentése ügyében irt 
kérelmében elmondja, hogy az intéző katonai behívása esetén 
"Non csak a szántódi gazdaság marad... tiszt nélkül, hanem az 
erdoszot dolgai is vezetés nélkül maradnak", hiszen Trauni János



-  85 -

endrédi erdőmérnöknak már be kellett vonulnia.
A behivott csolédek és alkalmazottak családjának a boncős 

uradalmakban továbbra is kiadták a járandóságot, majd 1915* ja
nuár elsejétől, amikor a családok állami segélyezése megkezdő
dött, a járandóságot felfüggesztették, de az uradalmi lakásból 
nem tették ki őket. Az endrédi erdészlakban 1911—ben 13 fő la
kott, de az erdészeti személyzet létszámának a liáborus évek a— 
latti alakulásáról nincsenek pontos adataink.

Az apátság éveken át a budapesti Heinrich Ferenccel kötött 
vadászbérleti szerződést a somogyi javakra, s a bérletet 1914— 
ben is meghosszabitották. A bérlő a Tihanyi Apátság szántódi, 
endrédi és jabai erdőterületén, valamint a szántódi mezőgazda- 
sági területen és a Szántódpusztához tartozó Balatonon vadász
hatott, Az égylittes erdőterület 3200 kh, a mezőgazdasági rész 
1^731 a Balaton szóban forgó része 6305 kh volt, az éves haszon
bér ’óaczoQo ötezer korona, A bérlő csak lőfegyverről vadásrha- 
tott és a bérleti idő leteltével az apró vad-állománynak a térü
lőitől arányban állónak kellett lennie. A lelőtt szarvasokból 
osak as agancs illette a bérlőt, az' állat az apátsági erdőgaz
daságé maradt.

A Tihanyi Apátság birtokairól a két világháború közti idő
szakra vonatkozó forrásaink a legteljesebbek. Sajnos, az erdő
gazdaságnál nem állnak rendelkezésünkre a mezőgazdaságnál ál
landósult rovatu havijelentések, itt főként a Főapát! Iratok 
Tára irategyüttese és a benoés rend egészének gazdasági tevé
kenységét összefoglaló főszámvevői jelentések szolgálhatnak ala
pul v í z  sgálódásainlchoz .
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Az 1922. évi kormányzói számadás szerint a Tihanyi Apát
ság összesen 16.961 kh 866 négyszögölet kitevő földbirtokán be
lül a Somogylcerületi Jószágkormányzósághoz Szántód, Tóköz, Ja- 
ba és Kapoly, valamint a szántódi pincegazdaság és erdőgazdaság 
tartoztak. Ezen belül az erdőgazdaság a következő részekből ál
lott az 1920-as években:

Erdőréaz Erdő Terméketlen Szántó Ház,kert Évi vágás
neve kh kh kh kh kh

J aba— 
Szántód 2390.6 9 30.4 4.8 24.6
Endréd 421.1 - 10 9 14
Kapoly 695.3 0.6 - 0.6 14
Pócai 174.6 - - - 2
Jabahát—
barkóéi 313.9 — — — 7.8

Összesen 3995.4 9.6 44.4 14.4 62.4

Kapolyon volt még emellett 1.18 kh tisztás.
Ugyancsak a huszas évekből maradtak fenn a Tihanyi Apát-

*
ság erdeiről az egyes üzemosztályokat feltüntető térképek. Ezek 
szerint 5 üzemosztályben történt az erdők kezelése, ezekről ösz- 
szesitett és az I., XI. és V. számú üzemosztályokról külön—kü
lön is részletezett 4 darab térképvázlat található a Pannonhalmi 
Boncés Főapátsági Levéltár Gazdasági Levéltárában:
I. Jaba-Szántódi Üzemosztály 
A/ Szántódi erdő

,6.434 ..dl— 1331.8 kh az endrédi, 1103 leli a zamárdi község ha
tárában,
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faállomány- tölgy, akác, erdei fenyő, kőrissel vegyes szál. 
erdő,

vágásforduló- 80 év.
Alkalmazottak— egy főerdőőr és négy erdőőr az őrzési és rak

tározási teendők végzésére, a főerdőőr és egy 
erdőőr az erdő Tótokiláp nevű telepén, egy másik 
erdőőr a jabai erdőőri lakban és ketten Balaton- 
endréden laknak,

B/ Jabai erdő
II, Endrédi Legelőerdő
440,1 kh- Endréd község határában,

faállomány- cserrel, hárssal, kőrissel, dióval vegyes tölgy
erdő,

vágásforduló- 80 éves
Alkalmazottak- két erdőőr, egyikük a Tótokilápon, másikuk 

Endréden lakik,
A legelőerdő—üzemmódot 3 éve szüntették be, a jaba-szántódi 
üzemosztályhoz fogják csatolni,

III, Jabahát—Barkó 
313.9 kh

faállomány- szálerdő 
vágásforduló— 40 éves 
legelő üzemmódban

IV, Kaooly
686,o kh— Kapoly község határában /az összesített erdőtérkép

szerint 697,72 kh/ 
faállomány- cser, gyertyán, kisebb mértékben akác, tölgy,
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hárs, helyenként erdei és fekete fenyő 
vágásf orduló— 50 éves
Allcalmazottak- az őrzést és a raktározási munkálatokra tör

ténő felügyelést egy, az erdővel határos mező- 
gazdaság területén fekvő tégláslakban lakó er
dőőr végzi, aki egyben az ezzel az erdővel ösz- 
szefüggő pócai erdőt is őrzi.

Sárjerdő üzemmódban
V. Pócai Üzentosztály 
174.7 kh— Kapoly község határában,

faállomány- cserrel vegyes tölgyszálerdő, gyertyán és hárs, 
vágásforduló— 80 év.
A térképeken feltüntetett erdőterületek /összesen 4050.3 

kh/ 54.9 kh—dal több erdőterületet mutatnak ki, mint az előbbi
ekben ismertetett, ugyancsak az 1920-as évekből ve.ló kimutatás 
/a térképeket a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei követ
kező, megjelenés alatt álló kötetében tervezem közölni/.

somogyi erdészeti alkalmazottak /ha állt rendelkezésünk
re adat, alkalmaz ás i évüket pontosan feltüntetve/ a következők 
voltai; századunk elején:
Trava János erdőmérnök 1912. január, Balatonendréd
Dr,Molnár Elek orvos 1908
Hegyi János segédtiszt 1919
Szatmári Ignác főerdőőr l88l
erdősnérnök, 6 fő
segéderdőőr 1917
kanász 1912. április 24.
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tiszti kocsis
• / itigas "
érd orrún ká sok 
összesen: 20 fő

Az erdészeti segédszemélyzet és az erdőgazdálkodásnál al
kalmazott egyéb munkások közül az apátság tulajdonában lévő la
kásban lakott Hegyi József erdészeti irnok, Szatmári Ignác fő— 
erdőőr, Bona Imre, Sötét András és Bácsi Ferenc erdőőrök, vala
mint Vidovics Károly tiszti kocsis, Bodri Károly, Györe József, 
Györe István és Szatmári Gyula /utóbbi a főerdőőr fia volt/ er
dei munkások* Kettő kivételével e lakások szoba—konyhából áll
tak: azonban a balatonendrédi irnoki lakás és a barkói erdőőri 
ház két szobával rendelkezett#

193 —̂ hen, Kelemen Krizosztom főapát idején uj rendelkezés 
született a bencés rend gazda- és erdőtisztjeinek járandóságá
ról. Eszerint a főiskolát végzett, okleveles erdőtiszteket 1 *
év pi'óbaszolgálat leteltével, saját Írásbeli kérelmük kedvező 
elbírálása után véglegesítették. A kezdő segédtiszti besorolást 
ez esetben a helyettes erdőmérnöki fokozatba való lépés követte. 
Az erdőtisztek besorolását 5 osztály 13 fokozata szerint hatá
roztál: meg:

Osztály Fokozat ldőta.rtam/év Beosztás
v. 3 2 segédex-dőor

2 2
i 3 h.erdőmérnök
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Fokozat Időtartam/év Beosztás

H <í • 3 3 erdőmérnök
2 3 it

1 3 ff

III. 3 3 főerdőmérnök
2 3 tt

1 3 ff

•
HH

2 3 érd őf e 1 ügy el ő
1 3

i. 2 3 ff

1 40 éves szol- ff

gálátig
E bosorolásoknak megfelelően a fizetések igy alakultak:

Osztály/fokozat Évi törzsfizetés Iroda- Havi élelmezés
illeték

V/3 1520 P 40 p 70 P kp + 60
V/2 1760 P ff 90 P ff

V/l 2000 P 110 P ff

IV/3 2620 P 480 P -
T.V/2 2820 P -
IV/1 3020 P -

111/3 3200 P 600 P -
111/2 3500 P -

III/1 3700 P -

11/2 3S8O P 720 P —

II/1 4080 P —

1/2 4280 P —

1/1 ff
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Mindehhez különféle pótlékok /lakás, fűtés, világítás, 
családi pótlék, 2 gyermek után tanittatásukra ösztöndijak, va
lami it kert, tejjárandóság, baromfitartás/ járultak.

Az erdőknél a gazdaságok szükséglete és a konvenció kia
dása mellett a kegyúri terhek közt is jelentkezett a faszükság
iét: a hozzá tartozó endrédi, zamárdi, Icapolyi, tihanyi és tele
ki tanitók és az endrédi, zamárdi, kapolyi és aszófői plébániák 
is kaptak fát az apátságtól.

A szántódi erdőgazdaság 1941— 42—ben a balatonzainárdi, bá
lát onendrédi, kapolyi, tihanyi, aszófői, balatonszöllősi és fü
redi erdőket foglalta egybe, tehát az apátság zalai és somogyi 
birtokterületei egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkezett. Az 
erdőgazdaság területe a következőképp oszlott meg művelési ágak 
szerint:

Szántó 59 kh 260 öl
Kert 3 4l6
Rét 11 824
Szőlő
Legelő 255 691
Erdő 4892 245
Nádas _ 2j 57

Földadó alá nem eső terület_____________ 36 11 1293 "
Összesen 5258 986

A faallomany értékét 175 pengős szorzószánmai állapítot
ták meg kataszteri holdanként: 
állanl felügyelet alatt álló erdő
- szántódi erdőgazdaság, értéke: 856126.60 P
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állami felügyelet alatt nem álló erdő
- szántódi, értéke: 5371.10 P
- tóközi, " 3480.05 P
- jabai, 11 1612.97 P
- kapolyi, " ____ 769.82 P 

11233.94 P
A Szántód-Tólcöz-Tihany egyesített gazdaság és a Szántódi 

Erdőgazdaság alkalmazottainak számát vizsgálva a következő ké
pet kapjuk ugyanebben az időszakban:
Gazdaság: 86 fő Erdészet: 32 fő

282 családtag 52 családtag
368 fő 84 fő

A gazdaság és az erdészet dolgozóinak járandósága a kész
pénz— és terményjáradék arányát figyelembe véve utóbbi javára 
erős eltolódást mutat; lényegében azonos százalékos megoszlás
ban mindkét ágazat alkalmazottainál:

Készpénz Termény
Gazdaság 24712 P 10 f 102009 P 51 f

19.50 ?o 80.49 1*
Erdészet 10750 P 33725 P 27 f

2^.17 1o 75#82 £
A termény- és pénz járandó ságoknak az 1910-es évekhez vi

szonyított Iiasonló arányú megoszlása a gazdálkodási viszonyok 
bizonyos konzerválódására utal a gazdaságban* Figyelembe véve 
a. Tiuianyi Apátság uradalmának egyéb gazdasági ágait is, arra a 
következtetősre juthatunk, hogy a két világháború között, min
den alkalmazási kísérlet ellenére is, lelassvilt a gazdaság fej — 
J-oao se.



-  93 -

F o r r  á s o k

Bencés Főapátsági Levéltár, Pannonhalma- Főapáti Iratok Tára, 
Gazdasági Levéltár,
Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára— III,sz. Iratgyűjtemény, 
Veszprém megyei Levéltár— A Bencés Rend Tihanyi Apátságának i— 
ratai, Acta Dominalium et Fiscalatus Dominii, Tisztiszéki jegy
zőkönyvek,
Fülöp Éva Mária; Fejezetek a Tihanyi Apátság balatonendrédi

gazdaságának történetéből, 1716-1945, Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1986—1937, 
/Megjelenés alatt/

Fülöp Éva Mária: Szántódpuszta kapitalizmus kori agarártörténe
te, 1848-1945. Szántódi Füzetek IX, 1985.

Magyar Eszter: Szántódpuszta a török hódoltságtól a szabadság
harcig. Szántódi Füzetek VII. 1984.

Sörös Pongrác: A Tihanyi Apátság története II. A Pannonhalmi
Szent Benedek-Rend története XI,Bp., 1911.


