
MITHAY SÁNDOR 

ADATOK 
A PÁPAI GRÓF ESTERHÁZY TAMÁS URADALOM 

TÖRTÉNETÉHEZ SZÁZADUNK ELSŐ FELÉBEN 

A nagy kiterjedésű pápai gróf Esterházy Tamás 
uradalom Veszprém megyében terült el, a pápai és a 
devecseri járásban. A pápai uradalom hitbizomány 
volt, a devecseri pedig szabadrendelkezésű birtok. Is
merjük az uradalom gazdaságait, sőt még az egyes 
majorokon és pusztákon belül az épületek helyeit és 
neveit is.1 1927-től 1945-ig így elénk tárul a birtok 
képe, vezetőivel együtt.2 A pápai Gróf Esterházy Ká
roly Kastély- és Tájmúzeum tulajdonában olyan írott 
források is maradtak a II. világháború pusztításai elle
nére, amelyek az uradalom 1910 utáni birtoktörténete 
szempontjából fontosak. 

Az egykori pápai várkastély második emeletén 
1940-ben tűz ütött ki és a személyzet fiataljainak se
gítségével, az itt őrzött uradalmi levéltár anyagát si
került tűzbiztos helyre menekíteni. 1945-ben ill. utá
na a levéltár egy része mégis elpusztult, csak töredéke 
maradt meg. 

Ezek az adatok is fontosak azonban a birtoktörté
net vonatkozásában. 

I. 
Az uradalomra vonatkozó adatok 

1910-től 

Legkorábbi adataink szerint 1910-ben a pápai ura
dalom szerkezete községek szerint, az egyes bérgaz
daságokban, falvak szerinti csoportosításban a majo
rok és puszták sorrendjében a következő (1. ábra): 

A Pápai bér gazdaságban 6 major volt. Pápai ma
jor (Szigethy-ház) bérlőlak, kanászlak, cselédház, 
gazdatiszti lak, csikóistálló, szekérszín, fecskendő
ház, csikós lakás, cselédház (Vörös-lak), kocsiszín és 
mosókonyha (53., 857., 1024., 542.). 

Schweitzer-major: tehenészeti épület, cselédlak, 
jégverem, kovácsház (544., 867., 1024.). 

Pápai téglaházi épületek (2. ábra): téglamester la
kása, tégláslegények lakása, körkemence, téglavető 
szín, fűtőlakás [1. k. 193-326. és 3. kJ. 

Pápa: Kálváriái remetelak, Jókai Mór u. 63., Csó
ka-vendéglő (550.), Vasúti vendéglő (552.), Várkas
tély, Esterházy u. 1. 

Pálházi major (554.): cselédház, faragó kamra, 
fazsindelyes kocsiszín, ököristálló, szénapajta, 3 ku
koricagóré, ököristálló, cselédlak, gazdalakás, arató
konyha, új cselédlakás. 

Dörzeményi major (560.): cselédház, 2 kamra, cse
lédlakás, (1026.), birkaistálló, ököristálló (879.). 

Igali major (564.): csikóistálló, cselédház, méne
sistálló, cselédház (879.), kis lóistálló, szénapajta, is
tálló, cselédház, gépszín, tyukászlakás. Tyúkól, jég
verem, nádtetős istálló. 

Csúzi malom (568.): pintérház (1092.), új épületek 
(1065-1084.). 

Adásztevel: Simaházi major (568.), gazdasági iro
da, bérlőlakás, cselédház, kamra (1034.), (880.). 
Ököristálló, kamra, magtár és istálló, kamra és tejház, 
cselédház, lakás és istálló. 

Ugod (572., 1028.): erdőmesteri lak, istálló, pince, 
jégverem, méhház (951.), csendőrlaktanya, mellék
épületek, új lakóház (954), erdészlak, alerdészlak, fé
szer, pince (956.). Nagyvendéglő, jégverem, vágóhíd, 
vendégistálló, lakóépület, (958.), erdészlakás, irodaé
pület, mosókonyha, faház, méhház, kerekeskút, erdő
őri lak, hengeres kút. 

Iharkút (586.): kocsmaház, istálló, lábas pajta, er
dészlak, lábaspajta, erdőőri lak, laposoki erdőőri lak 
(390., 973.). Diósi major (3. ábra) cselédház, tehénis
tálló, tejház és ház, pajta, szemház, csőszlakás, cse
lédlak, cselédház, bérlőlak, istálló és kocsiszín, sze
nes kamra, jégverem, iskolaépület, kovács- és bog
nárműhely, kukoricagóré és cselédház [9. k. 369-
542.]. 

Lulcai major (598., 981.): juhakol, diósi új erdőőri 
lak, pajta (989.). 

Új major (600., 892.): cselédlak, ököristálló, birka-
akol átalakítva magtárnak (1030.), szemház, szénás
pajta, ököristálló, cselédlakás, cselédház [9. k. 161-
226.]. 

Franciavágás (602., 895., 1030.): istálló, lóistálló, 
cselédház, istálló, kukoricagóré, jégverem, tisztilak 
[9. k. 113-160.]. 

Vadkert major, Depot major (606., 898.): istálló, 
ököristálló, 2 cselédlak, tehénistálló, savanyúvizes 
kút (4. ábra). Vadkerti major (606., 901.) (5. ábra), 

I 535 



1. ábra. A pápai uradalom gazdaságai századunk első felében 
Abb 1. Die Gutswirtschaften des Pápaer Herrschaftsgutes in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts 
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2. ábraPápa, téglagyári kemence (1936;[In: 1. k. 207.]) 
Abb 2. Pápa, Ziegelofen (1936; [In: 1. k. 207.]) 



3. áöra. Ugod, Diósi major helyszínrajza (1936; [In: 9. k. 369.]) 
Abb 3. Ugod, Planzeichnung des Meierhofes in Diós (1936; [In: 9. к. 369.]) 

4. ábra. Ugod, Vadkert kastély alaprajz (1936; {In: 9. k. 29.]) 
ЛЬЬ 4. Ugod, Grandriss des Vadkert-Schlosses (1936; [In: 9. k. 29.]) 



5. ábra. Ugod, Vadkert kastély (1927; Album 46. fotó) 
Abb 5. Ugod, Vadkert-Schloß (1927; Album, Photo 46.) 

6. áöra. Ugod, Gyertyános major birkaakol (1936; [In: 9. k. 361.]) 
Abb 6. Ugod, der Meierhof Gyertyános, Schafstall (1936; [In: 9. к. 361.]) 

magtár, mosókonyha, szín, kandi [9. k. 1-78.], kocsi
szín, 2 cselédház, tehénistálló, 2 jégverem [9. k. 1-
78.]. 

Győsz major (610., 904.): cselédház, birkaakol, 
ököristálló, szemház [9. k. 79-112.]. 

Gyertyánosi major (610., 904.): juhakol (6. ábra) 
és lakás [9. k. 361-364.]. 

Gerence puszta (612.): erdőőri lak, kocsiszín, ge-
rencei erdőőri lak (614.), új erdőőri lak, gerencei ma
lom, vízimalom, pajta. 

Hubertlaki vadászház (616.): személyzeti épület, is
tálló, kocsiszín, grófi vadászlak, istállóépület, kút (979.). 

Móricházi vadászlak (618., 980.): pince. 

Ugodi erdőőri lakás (618., 1032.). 
Huszárokelői erdészeti épületek (620., 1032.): er

dészlak, erdőőri lakás, pagonyerdészlak (982., 984.). 
Bakony szűcs-Pálházi vadászlak (624., 926.). 
Róka-puszta (626.) kanászlak (968.) 
Pusztagyimót (910., 923., 1034.). 
Nagygyimót: Falugyimót major, cselédlak, gazda

lakás, ököristálló, gépház, kovácslakás, kankalékos 
kút, szivattyús kút, kanászház (908.). 

Alsómajor (630.): belső lakás, gépszín, kovács- és 
bognárműhely, 3 cselédház, iroda és istálló, ököris
tálló, kukoricagóré, jégverem, üvegház, kerti ház, 
gépszín, istálló, cselédház. 
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7. ábra. Nyárád, Hársas malom (1936; [In: 1. k. 161.]) 
Abb 7. Nyárád, Hársas-Mühle (1936; [In: 1. к . 161.]) 

8. ábra. Káptalanfai major helyszínrajza (1936; [In: 10. k. 155.]) 
Abb 8. Planzeichnung des Meierhofes in Káptalanfa (1936; [In: 10. к. 155.]) 

Felsőmajor (636., 924.): iskolaépület, ököristálló, 
cselédház, ménesistálló, kankalékos kút. 

Gyula-major (640.), (907.): cselédlakás, takar
mánypajta, kankalékos kút, cselédház. 

С sót, Járóházi bérgazdaság (640., 928.), major: 
bériólak, iroda és tisztilak, kukoricagóré, ököristálló, 
magtár, 2 cselédház, bognárműhely, 3 cselédlakás, 
csőszlakás, sütőkonyha, munkásház, istálló és szín, 
kankalékos kút, jégverem, lábaspajta, istálló és felette 
magtár, lóistálló, takarmanyos pajta és tehénistálló, 
virágház. 

Csóti major (648., 933., 1034.): cselédház, cseléd
lakás, magtár, ököristálló, cséplőpajta. 

Pápakovácsi major (652., 935., 1036.). 
Nórápi bérgazdaság: cselédlakás, juhakol, kukori

cagóré [7. k. 183-220.]. 
Nagyganna volt kocsmaház (654., 989.). 
Kup erdészlak (654.): faház, istállóépület, szín és 

pajta, (990., 1036.) tégláslakás, téglavető, 3 sípú ke
mence, szárítószín (992., 1036.). 
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9. ábra. Kisborsosgyori major helyszínrajza (1936; [In: 8. к. 41.]) 
Abb 9. Planzeichnung des Meierhofes in Kisborsosgyor (1936; [In: 8. k. 41.]) 
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10. ábra. Káptalanfa, Jenőteleki major helyszínrajza (1936; [In: 10. k. 367.]) 
Abb 10. Káptalanfa, Planzeichnung des Meierhofes in Jenőtelek (1936; [In: 10. к. 367.]) 

11. ábra. Devecser, Szék puszta helyszínrajza (1936; [In: 10. k. 463.]) 
Abb 11. Devecser, Planzeichnung der Szék-puszta (1936; [In: 10. k. 463.]) 

Kupi major (658., 937.): cselédlak, aratókonyha, 
birkaakol, szemház, ököristálló, magtár, sütőház [7. 
k. 149-182.]. 

Erdőőri lak Pölöskénél (660.): istálló és kocsiszín, 
(994.). 

Kupi gulyaistálló, gulyáslakás, szénapajta (995.). 
Nórápi major (664.): bérlőlakás, mosókonyha, is

tálló és kocsiszín, (938.), jégverem, libahízlaló, mag
tár és műhelyek, lakás, szemház, kukoricagóré és 
méhház, szekérszín, tehénistálló, víztorony, cseléd
lak, mosókonyha, 2 cselédlak, cselédház, volt molnár
lak, új épületek (1086-1087., 1089. [7. k. 1-148.]). 

Borsosgyőr: Káptalanfai major (8. ábra), Káptalan
fa-Jenőteleki major (10. ábra): kamra, istállóépület, 
istálló és kocsiszín, jégverem, vasszivattyúház, lóis
tálló (1036.). 

Kisborsosgyőri puszta (9. ábra): cselédlak, birkaa
kol, szénapajta (1009), cselédlakás (676). 

Újborsosgyőri major (676.): istállóépület, tehénis
tálló, kamra és műhely, cselédlakás, kettős magtár, új 
épület (1038., 1091.) szénatartó épület, kovácsmű
hely, lakás [8. k. 1-140.]. 

Nyárád: 2 kerekű vízimalom, istállóépület, szem
ház [5. k. 137-150.]. 
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Nyárád: Hársas malom (7. ábra), istálló (996.) [1. 
k. 151-176.]. 

Körtvélyesi malom (684.): ököristálló és juhakol. 
Varjúvölgyi major (684.): cselédlak, kandi, góré, 

ököristálló, juhakol, kukoricagóré. 
Nyíresi major (686.): juhakol, cselédház. 
Antfai puszta: birkaakol, aratókonyha. 
Mihályháza: cselédlak a faluban. 
Petendi major (690.): bérlőlak, ispánlak, magtár, 

birkaakol, lóistálló és cselédlakás, kocsiszín, (1038.), 
kovács- és bognárműhely, gép- és szekérszín, ker
tészlak és szénapajta, ököristálló, cselédház, kukori
cagóré, gépszín, cselédlak, szivattyuskut, új épület 
(1090.). 

Bakony szentiván: Szerecsenyi malom (694)., vízi
malom, új erdőőri lak [9. k. 365-368.]. 

Pápateszéri major (696): volt bérlőlakás, vízveze
ték, magtár (1050.), 3 lóistálló, személyzeti lakás, 
volt birkaakol, 2 tehénistálló, kamra, 2 cselédház, 
személyzeti lakás és kamra, szerszámkamra, jégve
rem, cselédház, üvegház, csikóistálló, gépszín, vin
cellérlak, szerszámkamra, faház. 

Teszéri erdőori lak (706.): volt lakház [9. k. 227-
348.]. 

Mehetősi major (706.): cselédlak, magtár, cseléd
ház, kandi, cselédlakás, szemház, takarmánypajta 
(946.), erdőori lak [9. k. 543-600.]. 

Teszéri vízimalom (708.), [1. k. 177-184.]. 
Zsörki major (710.): istálló, cselédlak (948.). 
Fenyőfő: erdészlak, lóistálló és kocsiszín, mosó

konyha, pajta (1040.), kerekeskut, (1000.), erdőőri 
lak. 

Kisszépalma puszta: erdőori lak, istálló (1004.). 
Zabolai vadászlak (714., 1008.). 

II. 
Az uradalomra vonatkozó adatok 

1916-tól 

A pápai uradalom 1916. évi leltárának tartalom
jegyzéke: 

Pápai várkastély 
Könyvtár 
Váristálló 
Összesítés 
Várkertészet 
Ménes 
Gazdasági felszerelés 
Várkastély leírás 
Pápai ingatlanok 
Malmok 
Pápai bérgazdaság 
Nórápi bérgazdaság 
Külső birtok 
Cselekvő vagyon 
Terhek 

Bírói letétek (797-799.) 
Előméret költségvetés (801-1014.) 
Növekedés és hiány (1021-1043.) 
Kegyúri épületek fenntartási hiányai ( 1045-1070.) 
Új épületek költségei (1081-1095.) 
Szakértői vélemény (1101-1112.) 
Somhegyi leltár ( 1134. ) 
Budapesti leltár (1141-1291.) 

Mind a két urdadalomból (devecseri, pápai) meg
maradtak az épületalaprajzok 1939-ből. Ezeket a tűz
biztonsági szempontból elkészített rajzokat az urada
lom a „Gazdák Biztosító Szövetkezeténél" (Buda
pest, IX. Üllői u. 1.) rendelte meg. A 14 kötet közül 
az 1-3. és 6-9. a pápai, a többi a devecseri gazdaság
ról szól. A pápaiak címe: „Méltóságos gróf Esterházy 
Tamás Pápa-ugodi hitbizománya", a többieké: „Mél
tóságos gróf Esterházy Tamás devecseri gazdasága." 
Az említett rajzok mm papíron láthatók, nagyságuk 
20x15 cm. A rajzot készítő (Sztamkovits (?) 1936.) 
legtöbbször alaprajzban mutatja be az építményeket. 
Megadja a főbb méreteket, a beépített terület alapépít
ményeit, a tetőzet anyagait, milyen ipart űznek benne, 
a különös szerkezeteket, milyen tűzveszélyes anyag 
van benne, mikor javították a tetőt, az épület eredeti 
értékeit, a biztosított értéket pengőben, az épület elég
hető részeit. A tetőzet faanyagait, az alépítmény ég
hető részeit, a falazat minőségeit. A lakóházak, górék 
és istállók, mosókonyhák, faház, tyúkól, árnyékszék 
is felsorolásra kerültek. Külön megemlítik a cselédhá
zakban a hajó- vagy deszkapalló meglétét, a sűrű és 
lapos tetőfedést, a néhol előforduló téglapadozatot. 

1. kötet Pápa: 
Tízesmalom, Győri u. 16. 1-18. 
Igali hatkerekű malom 19-48. 
Igali volt papíros malom 49-82, 

эк Zavari malom 83-110. 
Eperjesi kallómalom 111-136. 
Nyárádi országúti malom 137-150. 

к tartalom- Nyárádi hársas malom (7. ábra) 151-176. 
Pápateszér, szűcsi malom 177-184. 
Pápateszér, szerecsenyi malom 185-188. 

(150-428.) Pápateszér, Sági malom 189-192. 
(194-297.) Pápai téglagyár 193-326. 

(428.) 
(430-438.) 2. kötet Pápai bérházak és Somlóhegy: 
(44ÍM46.) Csáky u. 1. 1-4. 
(448-450.) Csáky u. 3. 5-12. 
(450-453.) Csáky u. 5. 13-22. 
(462-465.) Csáky u. 6. 23-30. 
(474-516.) Csáky u. 7. 31-^2. 
(516-527.) Csáky u. 8. 43-66. 
(532-657.) Csáky u. 10. 67-74. 
(658-716.) Csáky u. 12. 75-82. 
(742-772.) Csáky u. 13. 83-98. 
(781-783.) Fő u. 2. 99-106. 
(785-795.) Fő tér 16. 107-126. 
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12. ábra. Devecser, téglaégető (1936; [In: 5. k. 129.]) 
Abb 12. Devecser, Ziegelbrennerei (1936; [In: 5. k. 129.]) 

FŐ tér 7. 
Fő tér 9. 
Fő tér 15. 
Kossuth u. üzletház 
Fő tér 21. 
Corvin u. 9. 
Corvin u. 20. 
Assisi Szt. Ferenc u. 2. 
Török Bálint u. 1. 
Győri u. 22. 
Győri u. 24. 
Strandfürdő 
Esterházy u. 31. 
Fóu. 1. 
Jókai u. 69. 
Plébánia templom 
Győri u. 26. 
Somlóhegy, dobai oldal 

127-148. 
149-166. 
167-186. 
187-190. 
191-198. 
199-206. 
207-218. 
219-242. 
243-320. 
321-348. 
349-465. 
366-380. 
381-400. 
401-428. 
465^88. 
489-498. 
499-540. 
541-544. 

3. kötet Pápai malmok és a téglagyár gépészeti elő
becslése: 
Vízimalom 3_4# 
Hatkerekű malom 5_9. 
Papíros malom 9-10. 
Zavari malom 11-14. 
Eperjesi kallómalom 15-16. 
Nyárádi országúti malom 17-19. 
Nyárádi Hársas malom 20-21. 
Téglagyár 22-24. 
Kis malom 29-30. 
Metsző malom 31. 

Kolontár malom 32-33. 
Téglagyár 34. 

4. kötet Devecser, Kastély és bérházak: 
Várkastély 1-76. 
Pölöskei vendéglő 77-104. 
Járásbíróság 105-118. 
Főszolgabírói hivatal 119-150. 
Petőfi tér 7. 151-166. 
Petőfi tér 6. 167-182. 
Csendőrlaktanya 183-204. 
Széchenyi u. 1. 205-224. 
Esterházy tér 2/B 225-242. 
Rozgonyi köz 2. 247-256. 
Szt. István u. 2. 273-284. 
Szt. István u. 4. 285-288. 

5. kötet Devecser, Kertészet, malmok és téglaégető: 
Kis malom i_4. 
Nagy malom 21-52. 
Kolontári malom 53-66. 
Nemeshany, malom 67-82. 
Devecser, metszőmalom 83-90. 
Téglaégető ( 12. ábra.) 9l- l64. 

6. kötet Nagy ganna, Plébánia és melléképületei: 
Kriptatemplom 
Lakóház és melléképületei 

7. kötet Nórápi bérgazdaság: 
Nórápi major 1-122. 
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Nóráp falu 123-148. Jenőtelek major (10. ábra) 367^12. 
Kupi major 149-182. Barátfa major 413^62. 
Pápakovácsi major 183-220. Szék-puszta (11. ábra) 462-523. 

Pogánylakás puszta 425-553. 
8. kötet Borsosgyori bérgazdaság: Sertéshizlalda 554-571. 
Jószágfelügyelő lakás 1-20. Menház 572-585. 
Számtartói lak 21^*0. Kis major 586-619. 
Újborsosgyóri major 41-106. Ipartelep 620-639. 
Kisborsosgyőri major (9. ábra) 107-140. Birkás domb 640-677. 

Füzes u. 15. 678-689. 
9. kötet Mezőgazdaság: Erdő vadvéd. alagút 690-693. 
Vadkerti savanyúvíz kút 71. Lina-putri 694-697. 
Vadkert 1-78. Cserepes puszta 698-701. 
Csőszház major 79-112. Széchenyi u. 8. 702-725. 
Franciavágás 113-160. Andrássy u. 7. 726-743. 
Új major 161-226. Polgári iskola, Várist. magtár 744-777. 
Pápateszér 227-348. Pince a parkban 778-781. 
Zsörki major 349-360. Belső major 782-957. 
Gyártyámos puszta 361-364. Fóintézóség 958-1037. 
Bakonyszentiván 365-368. Kolontár község 1038-1054. 
Diós puszta 369-542. Somlóvásárhely 1046-1065. 

Somlóhegy 1066-1069. 
10. kötet Devecseri gazdaság: 
Sárosfó 1-58. 11. kötet Bérgazdaságok: 
Káptalanfai erdó 59-70. Petendi-major 
Káptalanfa 71-154. Nyíresi major 
Káptalanfai major (8. ábra) 155-238. Varjúvölgyi bérgazdaság 
Becse puszta 239-314. Varjúvölgyi major 
Szirttető puszta 293-314. 
Sándor major 315-336. 12. kötet Bérgazdaságok: 
Nemeshany község 337-366. Pápai major 

Az épület alaprajza és főbb méretet. 

13. ábra. Devecser, Várkastély részletes alaprajza (1936; [In: 4. k. 1.]) 
Abb 13. Devecser, Planzeichnung des Burgschloßes (1936; [In: 4. к. 1.]) 
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Schweitzer major 
Pálházi puszta 
Dörzemény puszta 

13. kötet Bérgazdaságok: 
Pusztagyimót, Alsó major 
Pusztagyimót, Felső major 
Pusztagyimót, Gyula major 
Nagygyimóti major 

14. kötet Bérgazdaságok: 
Igal, Simaházi major 
Igal, ménes major 
Igal, Kalló-malom 
Járóházi gazdaság 
Járóházi major 
Csóti major 

A pápai gazdasághoz tartozó fenyőfői és huszáro-
kelói épületekről nem maradtak fenn rajzok. Ki sze
retnénk emelni még azt is, hogy a Diós majorban tég
lából készült elemi iskola is állt: egy tantermes és la
kás is volt benne. A gyimóti bérgazdaságban, a Felső 
majorban, az iskola ugyanilyen elrendezésű. A pápa-
teszéri majorban postahivatal helyezkedett el, lakás
sal együtt. 

1916-ból maradt egy - falvak szerinti kimutatás - a 
szántók ill. erdők nagyságáról az uradalom egész te
rületén: 
1916-ban a szántók területe: 
Pápai határ 149,550 kh 
Adásztevel 46,036 kh 
Ugod 709,079 kh 
Iharkút 103,671 kh 
Szűcs 828,968 kh 
Csót 261,017 kh 
P.kovácsi 105,306 kh 
Kisganna 8,613 kh 
Nagyganna 35,355 kh 
B.koppány 20,956 kh 
Kup 290,855 kh 
Nóráp 118,037 kh 
Borsosgyőr 179,915 kh 
Mihályháza 134,940 kh 
Nyárád 129,039 kh 
B.szentiván 1,759 kh 
P.teszér 203,020 kh 
H.bödöge 24,050 kh 
Vaszar 10,585 kh 

Szántók összesen: 2.751,558 kh 

1916-ban az erdők területe (62) 
Ugod 5,757 kh 
Szűcs 4,135 kh 
Kup 2,043 kh 
Teszér 0,831 kh 
Fenyőfő 3,259 kh 

Iharkút 2,860 kh 
Somhegy 0,981 kh 

Erdők összesen : 19,859 kh 
Ez tehát a hitbizományi erdők területe. 

Devecserben a birtokhoz tartozott a várkastély 
(13-14. ábra), egy vendéglő, 12 bérház, 3 malom és a 
kertészet, valamint a téglaégető. 

A teljes birtokon 45 puszta illetőleg major volt. 
1916-ben az uradalomban 6 kovács és bognár, 1 gép
lakatos és 1 kádár működött. 4 sertéshizlaló, 3 sertés 
fiaztató, a ménes és a csikók. Külön ki kell emelni az 
ökörhizlalót. A hitbizomány összterülete 34,426 kh 
volt. Belsőség és szántó 14,567 kh. Pápán téglagyár, 
Kupon és Borsosgyórött téglaégető, Devecserben tég
lagyár működött (12. ábra). Az uradalom területén 
101 istálló, illetőleg akol volt. A pápai gazdaságban 
13 helyen volt ménes, a devecseriben pedig 5 helyen. 

III. 
Az uradalomra vonatkozó adatok 

1927-től 

1927-ben az uradalomban a következő gazdasági 
egységek találhatók: devecsen, káptalanfai, igali, já
róházai, nórápi valamint az ugodi és devecsen erdő
gazdaságok. 1939-ben a járóházai és a vadkerti gaz
daságon kívül felsorolták az ugodi, fenyőfői, a kupi 
és az iharkúti erdőgazdaságot, a pápai uradalom kere
tében. A devecsen gazdaság mellett a káptalanfai és a 
nemeshanyi gazdaság szerepelt, valamint a székesi 
erdőgazdaság. Az ugodi és a devecsen erdőhivatalon 
kívül felsorolták a kupi, ugodi, széki, iharkúti és káp
talanfai erdőgondnokságot. 1928-ban adták bérbe a 
járóházai és a nórápi gazdaságot.3 Ugyanebben az év
ben Szalay Dezső a vadkerti bérlő, a következő a já
róházai bérlő Grósz László (30/29.) és Schlesinger és 
Társai, mint nórápi bérlők. (15/29.). 

A mezőgazdaságban többször említik a dinnyésze-
tet, a fenyőfői, somhegyi és pápateszéri gyü
mölcsösöket és a faiskolákat. 

Pápán a kertészetben dísznövények voltak, itt 
üvegház is volt és szaporítóház.4 Ki kell emelni a vi
rágkertészetet is. Pápán az Assisi Szt. Ferenc u. 2. 
alatt raktár- és hűtőhelyiség volt; méretei: 14,25 x 7, 
15 m. Fontos volt a nemeshanyi tógazdaság is. Az 
uradalomnak Pápán elárusító üzlete működött. 

Ipari vasút (Pápa-Franciavágás-Huszárokeló-Od-
vaskő-Gerence-puszta) járt több útvonalon a Ba
konyban. Pápán „fürdőüzem" is működött. A Ba
kony erdőiből származó faanyagot a pápai és a deve
csen fatelepen árusították. Kályhacsempét is készítet
tek Pápán, az uradalmi kertészet területén található 
üzemben. 

Az uradalom épületei közül kiemelkedett nagysá
gával és szépségével a pápai várkastély, a város főte-
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Az épület látképe. 
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14. ábra. Devecser, Várkastély részletes alaprajza (1936; [In: 4. k. 3.]) 
Abb 14. Devecser, ausführlicher Grundriß des Burgschlosses (1936; [In: 4. к. 3.]) 



75. ábra. Pápa, Várkert (1927; Album 31. fotó) 
Abb 15. Pápa, Burggarten (1927; Album, Photo 31.) 

rén. Az egyemeletes épületben hetvennél több szoba 
sorakozott.5 Az első emeleten a park felé néző két 
szobában volt a könyvtár ötezernél több kötetével. 
Köztük a várkastély vendégkönyvei, az ún. birtok
könyv hat kötete és magyar, francia, német, angol, la
tin és görög nyelvű könyvek. Ezek legnagyobb rész
ben történelmi és irodalmi művek. A várleltárban a 
könyveket egyenként leltározták.6 

Az ún. ezüst szobában egy cinn-evőkészlet, szar-
vasagancsnyelű evőeszközök, magyar díszruhák és 
szerelvényei és díszkardok, gyémántok, fülönfüggők, 
karperecek és igazgyöngyök voltak az értékesebb tár

gyak. Ezek becsértéke 1916-ban 20 ezer korona volt 
(435.). 

Kiemelkedő fontosságúak és értékűek ekkor a vár
kastélyban használt és tárolt herendi porcelánok. A 
legfinomabb csészéktől kezdve a mosdótál kannákkal 
és fogkefe-tartóval, szappantartóval, a tintatartó és 
díszedények (150., 352., 364.). Az emeleti díszes ter
mekben és szobákban sok helyütt díszelgett a legkü
lönbözőbb formákban az ún. Esterházy, vörös herendi 
porcelán. Tintatartó tálcával, szelence bronz talpon, 
kisebb-nagyobb díszedények és virágos edények 
(366., 386., 390.). Mária Anna herendi porcelán ét
készlet (402.) és a legkülönbözőbb készletek (402., 
404.). Díszedények, gyertyatartók és állatalakok 
(414.). Sokféle ún. „szászhoni" porcelánszobrok, va
lamint bécsi és párizsi porcelánok (152.). Külön cso
portot képeztek a kőedények: tintáitok, korsó, lábvíz
nek való edény korsóval (160.). A kínai porcelánedé
nyek is előfordultak: vörös díszedény fatalppal, egy 
másik tál ébenfa talpazaton. 

Az első világháborúban hadifémként vörösréz tár
gyakat váltottak be. Ez alól nem vonta ki magát az 
Esterházy család sem. A várkastély készletéből 219 
db tárgy került a hadiiparba (432-436.). 

A várkastély mellett volt található a lovarda és mé
nes is. 1910-ben a 15 tenyészkanca és 20 csikó becs
értéke 130 ezer korona fölött volt. 

A nagy parkban hatalmas fák terebélyesedtek, 
amelyek körül a legszebbek a platánok voltak (15. áb
ra). 

Az épület alaprajza és főbb méretei.-

16. ábra. Pápateszér, kastély alaprajza (1936; [In: 9. k. 229.]) 
Abb 16. Pápateszér, Grundriß des Schlosses (1936; [In: 9. к. 229.]) 
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A várkertben fácánok is éltek. A parkba idegen az 
1930-as években nem léphetett be. Csak néhány ki
váltságos kapott parklátogatási engedélyt. Például: 
Szólás Honor bencés tanár és a pápai Irgalmas Nővé
rek leányiskolája sétálhattak a parkban. A várkastély 
körül három portáslakás és kis épület helyezkedett el. 
A lóistállón kívül lovászmesterlak és főkertészlak is 
állott a főépület déli oldalánál (1022.). 

1910 és 1916 között a várkastélyban a földszinti 
konyhából az emeleti ebédlőhöz ételfelvonó készült 
(464.). 

Esterházy Pál az épület egyik szárnyát a gyermek
ligának gyermeküdülő céljára ajánlotta fel. 1915-ben 
december l-ig tartózkodhattak itt gyermekek. Ezután 
Pápateszérre (16. ábra) és más községekbe telepítet
ték ki őket (6-7.). 

Az említett leltár 1910-ben készült. 6 év múlva 
(Pál gróf halála után) ellenőrizték, így rendkívül al
kalmas az összehasonlításra. 1910-ben 9 épület tarto
zott az urdalomhoz a pápai belvárosban. Hat év múl
va 20 házat mutatnak ki a leltárban az előbbiekkel 
együtt (1476-516.), (2. k.). 1910-ben a malmok szá
ma 5. Egy volt a felsővárosban. 1916-ban négy ma
lommal több szerepel [3. k., 1. k. 16-136.]. 

Az uradalom épületeivel kapcsolatban meg kell 
említeni a budapesti palotát, az Esterházy utcában. 
Ezt az épületet az 1916. évi leltár szerint Esterházy 
Pál 1870-ben vásárolta meg 80 ezer koronáért. 

A pápai épületek felsorolásánál ki kell emelni a Tí
zes-malomnál a gyógyszerészlakot (1083.). A Tízes
malom helyén lévő épületeket tűz pusztította el 
(1107.). 

1915-ben és az utána következő három év folya
mán az Esterházy nemzetségnek azok a tagjai, akik 
Pál gróf első világháborús hősi halála után váromá
nyosok lettek az uradalom vezetésében, a birtok 
ügyeiről tárgyaltak. Közvetlen hozzátartozói is részt 
vettek ezeken a megbeszéléseken, ahol jogi képvise
lők is közreműködtek Tamás gróf gyámja mellett. 
Ekkor 1917. április 22-én (1012) a tárgyalások egyik 
eredményeként fóösszesítést állítottak össze az urada
lom értékeiről: 

Várkastély és melléképületei 
Pápa városbeli épületek 
Majorok 
Erdészethez tartozó épületek 

42,628.44 К 
84,290.94 К 

172,882.85 К 
63,713.90 К 

összesen: 363,516.13 К 

Pál gróf hősi halála után, intézkedés történt az ura
dalom teljes leltározására. Ezt a veszprémi törvény
szék, mint hitbizományi hatóság rendelte el 1916. ok
tóber 4-én.7 A tárgyalások folyamán megállapították, 
hogy az uradalom bevételei nem kerültek be az ura
dalom pénztárába, hanem azokat elköltötték 1916. 
szeptember 18-án (18.). Úgy találták, hogy az urada
lom épületei rossz állapotban vannak (20-21.). Felso

rolták az allodiális vagyon hitelezőit is (22.). Megál
lapították Pál gróf nagy adósságát (23-28.). Kegyeleti 
szempontok miatt azt nem akarták világgá kürtölni. 

A családi jellegű kegyeleti tárgyak kiválasztása 
után (30.), önkéntes árverésre is gondoltak. Több tár
gyalás után arra jutottak, hogy 1917-ben a hitbizo-
mány adósa az allodiális vagyonnak 313 ezer K-val 
(45.). Özv. Esterházy Móricné a várkastély nagy há
lótermében levő és a saját tulajdonát képező berende
zési tárgyakat a hitbizománynak engedte át (1614— 
1634.). A Pál gróf idejében eladott ingatlanok eladási 
ára 39,726 К (109-1206.). A bírói terhek kész
pénzben 384,369.49 K-ra rúgtak 1918. július 19-én 
(788-799.). Értékpapírokban jelentős összeg volt. A 
pápai határból 1900 és 1915 között földeket adtak el. 
Az ugodi, iharkúti, nagygannai, csóti, pápakovácsi, 
bakonyszentiváni és pápateszéri határból is történtek 
eladások (742-771.). 

1916. évi cselekvő vagyoni összesítés becsértékei: 

Ingóságok: 
várkastélyi váristálló 
várkerti dísznövények és eszk. 
széna és takarmánykészletek 
tűzifa és tégla 
Ingatlanok: 
házbirtok 
földbirtok 

144,827.77 К 
2,787.90 К 

76,408.76 К 

2711,729.98 К 
4978,381.69 К 

Cselekvő vagyon összesen: 7946,324.73 К 

1915-ben a hitbizomány és a szabadrendelkezésű 
vagyon között a hitbizomány tiszta követelése a már 
említett 305,412.88 К (52.). 

A problémák megoldásának kísérletét jelzi az az 
ügy is, hogy a Földművelési Minisztérium engedélyé
vel (1930)8 az uradalom erdőt taroltatott a hitbizomá
nyi hatóság hozzájárulásával. A rendkívüli fahaszná-
latra, különösen a tölgyfára (54.) pontos előírások 
voltak. Jellemző a korabeli viszonyokra, hogy a vizs
gáló bizottság megállapítása szerint sok helyen már 
nem is volt erdő, de a kimutatásokban még az szere
pelt (61.). 

A minisztériumi előírás szerint az uradalom három 
fordulóban évi egyenlő részletekben termelhetett ki 
erdőket (57-59.). 

A leltár közli azt is, hogy különféle alapítványok
ban van még tőke. (786.). 

Ezek a: 1. a bécsi Esterházy József féle alapítvány, 
2. a tatai kegyesrendűek házára tett alapítvány, 3. a 
tatai Szt. Móric alapítvány, 4. a tatai kórházra tett ala
pítvány, 5. a pápai Szt. Ferenc rendűek részére tett 
alapítvány, 6. a pápai Irgalmas rendűek részére tett 
alapítvány, 7. Öllé János féle alapítvány, 8. Szevenka 
Pál-féle alapítvány, 9. Gergeli György-féle alapít
vány. 
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A leltár tízféle kegyúri terhet is felsorol: 1. A pápai 
Szt. Ferenc rendűek szerzetének, 2. A tóvári Szt. Fe
renc rendűek szerzetének, 3. A móri Szt. Ferenc ren
dűek szerzetének, 4. A bakonybéli plébánosnak, 5. A 
bakonybéli mesternek, 6. A pápai mesternek (186. 1. 
vége), 7. A tatai mesternek, 8. A somhegyi mester
nek, 9. Az iharkúti mesternek. 

Közli 37 hely természetbeni (fa) évenkénti járan
dóságát: 1. A pápai plébánosnak 102 m hasáb, 2. A 
nagygannai plébánosnak 54 m hasáb, 28 m dorong, 3. 
A nyárádi plébánosnak 54 m hasáb, 28 m dorong, 4. 
A szűcsi plébánosnak 54 m hasáb, 28 m dorong, 5. A 
csóti plébánosnak 54 m hasáb, 23 m dorong, 6. A va-
nyolai plébánosnak 6 m hasáb, 7. A teszéri plébános
nak 54 m hasáb, 28 m dorong, 8. Az ugodi plébános
nak 54 m hasáb, 28 m dorong, 9. A gyomoréi plébá
nosnak 64 m hasáb, 10. A csóti káplánnak 14 m ha
sáb, 11. A pápateszéri káplánnak 14 m hasáb, 12. Az 
ugodi káplánnak 14 m hasáb, 13. A nagygannai mes
ternek 14 m hasáb, 14 m dorong, 14. A nyárádi mes
ternek 14 m hasáb, 14 m dorong, 15. A kupi mester
nek 14 m hasáb, 14 m dorong, 16. A nórápi mester
nek 14 m hasáb, 14 m dorong, 17. A borsosgyőri 
mesternek 14 m hasáb, 14 m dorong, 18. A csóti mes
ternek 14 m hasáb, 14 m dorong, 19. A szűcsi mester
nek 14 m hasáb, 14 m dorong, 20. A nyógéri mester
nek 14 m hasáb, 14 m dorong, 21. A nagygyimóti 
mesternek 14 m hasáb, 14 m dorong, 22. A pápate
széri mesternek 14 m hasáb, 14 m dorong, 23. A 
szentiváni mesternek 14 m hasáb, 14 m dorong, 24. A 
bakonybéli mesternek 14 m hasáb, 14 m dorong, 25. 
Az ugodi mesternek 14 m hasáb, 14 m dorong, 26. A 
bébi mesternek 14 m hasáb, 14 m dorong, 27. A fe
nyőfői mesternek 14 m hasáb, 14 m dorong, 28. A 
gyomoréi mesternek 14 m hasáb, 14 m dorong, 29. A 
szerecsenyi mesternek 14 m hasáb, 14 m dorong, 30. 
A mórichidai mesternek 14 m hasáb, 14 m dorong, 
31. A pápai ferences szerzeteseknek 112 m hasáb, 32. 
A pápai irgalmasrendű szerzeteseknek 136 m hasáb, 
33. A tatai kegyesrendű szerzeteseknek 57 m hasáb, 
34. A tóvárosi ferences szerzeteseknek 57 m hasáb, 
35. A móri ferences szerzeteseknek 10 m hasáb, 36. 
A somhegyi mesternek 16 m dorong, 37. Az iharkúti 
mesternek 16 m dorong. 

6 hely évenkénti gabonajárandósága: 1. A pápai fe
renceseknek 5,13 hl búza, 3,50 hl rozs, 2. A tatai ke
gy esrendűeknek 2,62 hl búza, 7,69 hl rozs, 3. A tata
tóvárosi ferenceseknek 2,12 hl búza, 15,87 hl rozs, 4. 
A móri ferenceseknek 0,63 hl rozs, 5. A tatai kórház
nak 2,3 hl rozs, 6. A tatai mesternek 0,74 hl búza, 
1,94 hl rozs. 

Évenkénti vegyes illetményt juttat: 
1. A somhegyi mesternek egy nyári marhatartás 
2. Az iharkúti mesternek egy nyári marhatartás 
A nagygannai családi sírbolt fenntartásával járó, 

számszerűleg (79 p. 1. vége) meg nem határozható 
kiadások és az ezen sírbolt körüli teendők utáni évi 
járandóságok: 

1. A nagygannai plébánosnak 100 К készpénz, 
2,33 hl búza, 5 hl rozs, 2,33 hl árpa. 

2. A nagygannai mesternek 5 К 60 fill, készpénzt 
3. A nagygannai egyházfinak 60 К készpénzt. 
A leltárak és megmaradt iratok alapján néhány ne

vet is ismertetek az uradalom bérlői közül: 
Büki Ferencné, Dózsa Nikodém vendéglősök Pá

pán a Varga utcában. Nagy József vendéglős Pápán 
(65/39.). Pápai Pál a vasúti vendéglő bérlője (47/34.). 
Vesztróczi Sándor kocsmáros (117/40.) és Pölöskey 
István Devecserben 1934-1939-ig. Özv. Varga Jó-
zsefné devecseri üzletbérlő (67/36.). Tudunk egy ba-
konytamási bérlőtársaságról is (67/39.). A legelő bér
leteket külön nyilvántartották (52/39.). 

Pápán sok volt a lakásbérlő és üzletbérlő, akik 
1930-tól rendszeresen kaptak bérmérséklést. Meg kell 
említeni azt is, hogy 1931-ben a Pápán is működő ba
romfihizlalót felszámolták és hat cégtől a behajthatat
lan összegeket leírták (38/31.). A pápai Kaszinó bé
rösszegét is csökkentették (36/34.). A vasúti fogadó
ra, a Csóka vendéglőre, 8 malomra (eperjesi kalló, 
igali, zavari, papíros, szerecsenyi, nyárádi, borsos
győri, kupi), a diósi gazda-bérletre, a gannai és ihar
kúti földekre fizettek bérletet 1916-ban (43.). 

Kimutatás készült 1935-ben a kinnlevőségekről, 
azaz a behajthatatlan összegekről. Az uradalmi 
ügyész szerint négy nem Pápán lakó személytől nem 
kapható meg a tartozás. Az „átmeneti számlán nyil
vántartott különféle be- és kifizetésekből előálló 
egyenleg" magyar és osztrák cégeknél és hazai sze
mélyeknél, földbérleti behajthatalan hátralékosoknál 
(102/35.) tartott nyilván hátralékot. 

A birtok nagy része vadászterület volt. A vadászat 
állandó szabályozásáról, dúvadak irtásáról külön ren
delet szólt. Külön előírás készült a vadak zsigereinek 
és faggyújának felhasználására a pagonykezelő vagy 
a fóvadász jóváhagyásával (22/27.). Előírták a ha
szon- és kártékony vadakról a lődíjat is (28/28.). Az 
uradalom központi tisztikarának vadászterülete is kö
tött, a vadelosztás is szabályozott volt (30/31.). A 
nagyvadászlelésről napi jelentések készültek a deve
cseri, sárosfői és a széki vadaskertekben (23/32.). Szi
gorú előírás volt az is, hogy a pagony kezelője az 
elejtett és kimúlt szarvasbikákat köteles megmérni és 
részletesen köteles az agancsok leírásáról előírt 16 
kérdésre válaszolni (25/32.). 1932-ben a vadászást a 
saját és a bérelt vadászterületeken letiltották és szabá
lyozták az erdészeti tisztikar dúvad irtását (26/32.) is. 
Tamás gróf szerint 1933-ban a vadért darabonként 
150-300 P-ot fizettek, belövési engedélyt adott Koc-
ziha János főerdómérnöknek, Fuchs Antal fóvadász-
nak és Löw Károly pagonyerdésznek és hét erdőőr
nek, de idősebb kan lelövését nem engedélyezte 
(18/34.). A hitbizomány erdőiben 1934-ben a dúva
dak elszaporodtak és előírták a vaddisznók rendszeres 
lelövését, amelyről Fuchs Antal fóvadász, - mint fe
lelős - heti jelentést adott (17/34.). Skublics Antal a 
Pápa-ugodi uradalom hitbizományi zárgondnoka 
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egyik vadlelövési rendelete után Tamás gróf, aki a 
vadászatban alapos szakértő - ellenvéleményt fejtett 
ki újabb rendeleteiben. Leállíttatta a vaddisznók kiir
tását, elrendelte a rendszeres kilövést az erdőségek
ben és mindezekről heti jelentést kért. Fuchs Antal 
fóvadászt személyesen tette felelőssé minden mulasz
tásért (17/34.). A szarvashús megváltási árát a szám
vevőség állapította meg az értékesülési egységárak 
alapján. A járandóság megváltása évenként december 
hó folyamán történt (23/34.). 1934-ben a vadkárok 
csökkentése érdekében Tamás gróf és az új zárgond
nok, Esterházy János gróf úgy rendelkezett, hogy a 
bakonykoppányi, bakonyszücsi, a fenyőfői határ 
mentén, valamint a pápateszéri erdőn, a Vencel-szé
len és a bakonyszücsi széleken kijáró őzeket és nyu
lakat lóhette a hat vadőr, egy napidíjas erdész, két fó-
erdóór és Löw Károly pagonyerdész (99/34.). 

A pusztamiseki határban kijáró nyulakat és őzeket 
Redl Ede alerdész és ifj. Szabó János erdőór lövesse 
(114/34.). 

A személyzet vadászebei és az uradalom vadásze
beinek párosítását engedélyezték (62/35.). 

1943-ban, az újabb rendelet szerint, december 1-től 
csak a vadászbérlő, az erdészeti személyzet és Jéhn 
Béla konyhafőnök jogosult vadászni. A saját vagy bé
relt területeken vadászni tilos (180/43.). 

A devecseri ménest feloszlatták: ez két, öreg kan
cából, egy hároméves, négy kétéves, négy egyéves és 
négy idei csikóból állott. Az uradalmi igazgató úgy 
rendelkezett, hogy a „káptalanfai gazdasághoz egy-
egy öreg kanca takarmányos fogatnak osztandó be, 
egy pár pedig további rendelkezésig a devecseri gaz
daságban második tiszti fogathoz. Az éves csikókból 
mindkét gazdaság egy-egy párat vett át és nevelt fel 
tiszti lovak pótlására. Az itt nem említett összes többi 
ménesbeli ló és csikó értékesítendő. A gazdaságok
hoz beosztott anyakancákkal a szükséghez képest 
gazdasági csikónevelés folytatható" (33/29.). 

1916-ban kimutatás készült sokféle utasítással a te-
nyészkancákról és csikókról (449.), valamint a ménes 
felszereléséről (450.), a pápai, vadkerti, gyimóti, járó
házai és nórápi gazdaságban (450-^4-51.). 1939. októ
ber 17-én utasításban adják ki kocsinapló vezetést a 
tiszti fogat használatáról. Minden kocsihoz két napló 
tartozott. Azokat kéthetenként felváltva kellett a 
számvevőséghez felterjeszteni (76/39.). 

A második világháború idején a kincstár által 
igénybe vett vagy ezután igénybe veendő lovak és 
járművek ügyében az uradalom úgy rendelkezett, 
hogy a kerületvezető tiszt és az állatorvos jelenlété
ben történhetik az ügylet. Az igénybe vett lovak 
visszabocsátásakor hivatalos eljárás folytatandó le. 
Az állatorvosnak minden esetben rendelkezésre kell 
állnia. Visszaadáskor fontos az értékcsökkenés meg
állapítása. Mindenképpen szükséges jegyzőkönyv fel
vétele (147/40.). A gazdasági kerületekben tábláza
tokban előírták a lovak abrakolására való utasításokat 
is (100/40.). 

17. ábra. Gróf Esterházy Pálnak, a hitbizomány alapítójának 
sírtáblája 

Abb 17. Grabtafel des Grafen Pál Esterházy, Gründers des 
Fideikomißes 

18. ábra. Díszkapu Pápán, a várkastély előtt gróf Esterházy Pál 
esküvőjén (1908) 

Abb 18. Ehrenporte in Pápa vor dem Burgschloß zur Hochzeit des 
Grafen Pál Esterházy (1908) 

A juhászairól is havi jelentéseket írtak elő (23/29.). 
A devecseri és káptalanfai gazdaságban történt emlí
tés a juhászairól (23/29.). 

Az uradalomnak személyautója is volt. A gépko
csivezetőnek természetbeni járandóságai mellett 
pénzben évi 3043 P, téli és nyári cipő, valamint lakás 
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19. ábra. Erdészeti személyzet a várkastélynál gróf Esterházy Pál 
esküvőjén (1908) 

Abb 19. Försterpersonal vor dem Burgschloß bei der Hochzeit des 
Grafen Pál Esterházy (1908) 

20. ábra. Gróf Esterházy Pál világháborús hősi halott sírja Gannán 
(1915) 

Abb 20. Grabmal des im Weltkrieg gefallenen Grafen Pál 
Esterházy in Ganna (1915) 

járt. Föld és kert megváltására kat. holdanként 120 P-
t kapott. Az erdészeti személyautó és a teherautó ve
zetőknek heti 100 P mellett évi 5200 P volt a fizetése. 
Fontos előírás volt az is, hogy kinek jár az erdészeti 
személyautó és arról naplót kellett vezetni. Csak a 
legfontosabb ügyek intézésére használhatták 
(164/43.). A teherautókon és a személyautókon dol
gozók voltak az alkatrész beszerzéséért a felelősek 
(84/44.). 

Éppenúgy az ún. „légengörgő" (gumikerekű) lo
vaskocsiknál is a kezelő személyzet a felelős az alkat
részek beszerzéséért (85/44.). Az alkalmazottak adó
ját az uradalom fizette (13/27.). 

IV. 
Birtokosok 

A pápai uradalom kegyurai az előző század közepe 
óta (a birtokba való bejegyzéstől kezdve) az alábbiak: 

Esterházy Pál 1865-1879 
Esterházy Pál 1909-1915 
Esterházy Jenő 1916-1918 
Esterházy Tamás 1926-19459 

Pál gróf (1806-1877) az ifjabb, vagy grófi ágból, a 
tatai vonalból származik, honvédezredes; felesége 
gróf Esterházy Ilona.10 A szabadságharcban hősiesen 
szerepelt. A komáromi vár feladása után külföldre 
ment (1849-1853), onnan később kegyelmet nyerve 
hazatért. 1872. szeptember 12-én királyi jóváhagyás 
után a pápai és ugodi uradalmaiból és a pesti palotá
ból elsőszülöttségi hitbizományi alapított. Ezeken kí
vül tulajdonosa volt Devecser, Mezőlak, Tornya bir
tokainak. Gannán temették el.11 (17. ábra). 

Pál gróf 1883-ban született, felesége Andrássy Ilo
na12 grófnő. Esküvőjük (18-19. ábra) 1908-ban volt 
Pápán. Pál gróf 1915. június 26-án végrendelet nélkül 
halt hősi halált a galíciai Dziedietnik mellett. Őt is 
Gannán temették el (20. ábra). 

A kegyúri székben őt Gróf Esterházy Jenő13 követi, 
1857-1921 között. Az ő idejében már Tamás gróf a 
várományos (48.) (21. ábra). 

A hitbizományi alapító Pál gróf fia Móric, Tamás 
gyámja volt.14 Tamás 1900-ban született és 1964. de
cember 6-án halt meg Svájcban. 

Az uradalom alkalmazottainak korabéli életéről né
mi képet lehet alkotni a megmaradt iratok alapján. A 
tisztekre vonatkozó uradalmi rendeletek szép szám
ban maradtak ránk.15 

V. 
Cselédség 

A cselédségre vonatkozó írásbeli dokumentumok 
igen gyéren állanak rendelkezésünkre. Ezeket nagy 
fontosságuk miatt közöljük a következőkben. 1930-
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ban a devecseri és káptalanfai gazdaságban a cseléd
ségnél fizetésemelésre került sor. Az uradalmi főinté
ző előterjesztésére az alábbi kimutatás készült:16 

CSELÉDEK BÉRTÁBLÁZATA I: 
RÉGI ÚJ 

a) Gőzeke fűtőnek 
évi 22,40 P készpénz évi 40,- P készpénz 
évi 5,- q búzajárandóság évi 6,- q búzajárandóság 
évi 10,- q rozsjárandóság évi 9,- q rozsjárandóság 
b)Gőzeke s. fűtőnek 
évi 4,- P készpénzt évi 16,- P készpénz 
évi 4 , - q búzajárandóság évi 6,- q búzajárandóság 
évi 10,- q rozsjárandóság évi 9,- q rozsjárandóság 
c)Gőzeke ekevezetőnek 
évi 4,- P készpénz évi 16,- P készpénz 
évi 4,- q búzajárandóság évi 6,- q búzajárandóság 
évi 10,-q rozsjárandóság évi8,-q rozsjárandóság 
á)Csősz, Hivatalszolga 
évi 4,- P készpénz évi 40,- P készpénz 
évi 5,- q búzajárandóság évi 6,- q búzajárandóság 
évi 10,- q rozsjárandóság évi 10,- q rozsjárandóság 
é)Vincellér 
évi 4,- P készpénz évi 40,- P készpénz 
évi 5,- q búzajárandóság évi6,- q búzajárandóság 
évi 11,- q rozsjárandóság évi 9,- q rozsjárandóság 
évi 4,- q árpajárandóság évi 5,- q árpajárandóság 
í)Tiszti kocsis 
évi 4,- P készpénz évi 16,- P készpénz 
évi 4,- q búzajárandóság évi 6,- q búzajárandóság 
évi 10,- q rozsjárandóság évi 8,- q rozsjárandóság 
g)Kocsis, béres, tehenes stb. 
évi 4,- P készpénz évi 16,- P készpénz 
évi 4,- q búzajárandóság évi 5,- q búzajárandóság 
évi 10,- q rozsjárandóság évi 8,- q rozsjárandóság 
h)Marhatartásos béres 
évi 2,- P készpénz évi 8,- P készpénz 
évi 4,- q búzajárandóság évi 6,- q búzajárandóság 
évi 10,- q rozsjárandóság évi 8,- q rozsjárandóság 
ï)3/4 béres 
évi 4,- P készpénz évi 12,- P készpénz 
évi 4,- q búzajárandóság évi 6,- q búzajárandóság 
évi 10,- q rozsjárandóság évi 8,- q rozsjárandóság 
))1I2 béres 
évi 4,- P készpénz évi 8,- P készpénz 
évi 4,- q búzajárandóság évi 6,- q búzajárandóság 
évi 8,- q rozsjárandóság évi 6,- q rozsjárandóság 

A kimutatás szerint mind a készpénzük, mind a bú-
zajdárandóságuk emelkedett. A rozsjárandóság azon
ban kevesebb, mint általában az uradalom területén 
tapasztalható. Nem érteni a fizetésemelést bizonyos 
kategóriáknál. Az emelkedés alapvető okát nyilván a 
gazdasági világválsággal együttjáró inflációban ke
reshetjük. Az új fizetések 1931. január 1-én léptek 
életbe. A rendeletben nem említett egyéb járandósá
gok érintetlenül maradtak. 

Egy vázlatos kimutatástervezet található az 1941. 
évi rendeletek között. Ez egy iktatás nélküli, évszám
mal ellátott, nem hivatalos irat. Ebben a pápai és de
vecseri járásban akkor ismert fizetések és járandósá
gok láthatók. A kimutatás utolsó sorában olvasható 
javaslat azt is bizonyítja, hogy ez csak tervezet volt a 
cselédség fizetésének javítására. Külön megjegyzés
ként szerepel benne a 1/2 pásztor-bér, amely szerint 
személyenként 2 q gabonatöbblet, 1600 négyszögöl 
helyett 1200, 2 ürm. fa többlet, 24 kg só és tyúktartás. 
Ezt pénzben 100 P-nek számítják ki. A kisebb meny-
nyiségek miatt a végösszeg 29,60 P-vel kevesebb. így 
70-40 P lesz az évi járandóság. 

CSELÉDSÉG BÉRTÁBLÁZATA II. 
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1. 

Hivatal
szolga 40 1 4 10 2 2 8 2 6 1 1200 400 1/3 1/3 î 1 791.30 

Tiszti 
kocsis 

50 1 4 10 4 8 2 6 1 1200 400 1/3 1/3 î 1 801.30 

Igáskocsis 40 1 4 10 4 8 2 6 1 1200 400 781.30 

Kerti 
munkás 

40 1 4 10 2 2 8 2 6 1 1200 400 791.30 

2. 

Tiszti 
kocsis 

60 1 4 10 2 2 К) 2 6 1 1400 200 1 1 791.30 

Kocsis 40 1 4 10 2 2 10 2 " 1 1200 200 771.30 

Béres 40 1 4 10 2 2 10 2 6 1 1200 200 771.30 

3. 

Kocsis 40 4 10 2 2 8 2 1 1200 200 791.30 

Béres 20 4 10 2 2 8 2 1 120 200 791.30 

4. 

Tiszti 
kocsis 16 1 6 8 3 12 2 1.5 1900 200 797.45 

Kocsis 16 1 6 8 3 12 2 1.5 1900 200 797.45 

Béres 8 1 6 8 3 12 2 1900 200 797.45 

5. 

Javaslat 60 1 5 9 2 2 10 2 1 1200 200 794.80 

Összehasonlításként megemlítjük, hogy 1941-ben 
a Veszprém megyei Gazdasági Egyesületnél - Pápa 
és Veszprém városokat kivéve - nyilvántartott nap
számbérek a következők: 

I. o. munkás órabére 26 fillér 
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Dominic Elliot gibt im Namen seiner Frau Marianne Elliot, geb. Gräfin Esterházy, Baronin zu 
Galántha, Gräfin zu Forditenstein, seines Sohnes Alexander, seines Vetters Nicolaus Graf 
Esterházy, Baron zu Galántha, Graf zu Forditenstein und im Namen der Neffen und Nichten 
sdimerzerfüllt Nachricht von dem Ableben seines innigstgeliebten Schwiegervaters, Vaters, 
Großvaters und Onkels 

Thomas Graf Esterházy 
Baron zu Galántha, Graf zu Forditenstein, Majoratsherr zu Pápa und Ugod 

Herr von Devecser und Zala 

welcher am 6. Dezember 1964 im 64. Lebensjahr, wohlversehen mit den Tröstungen der hl. 
Kirche, zu Sdiruns/Vorarlberg versdiieden ist. 

Minto ' Hawick /Scotland, den 7. Dezember 1964 

Die Beisetzung hat in aller Stille am 9. Dezember 1964 in lsny stattgefunden. Das hl. Requiem 
wird am 15. Dezember 1964, 10 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche in München zelebriert. 

2 Lábra. Halotti jelentés gróf Esterházy Tamásról (1964). 
Abb 21. Bericht über den Tod des Grafen Tamás Esterházy (1964) 

П. о. munkás órabére 20 fillér 
III. о. munkás órabére 16 fillér. 
A balatoni és a somlói szőlészeti területre maga

sabb órabéreket állapítottak meg. (69/41.). Ennek 
alapján az uradalom, annak egész területére 1941. áp
rilis 1. napjától a gabonajárandóságot, a földjárandó
ságot, az állattartást, a tüzelőjárandóságot és a kész
pénzjárandóságot, valamint a természetbeni lakást új
ból megállapította (17/41.). A központban alkalma
zott cselédség részére mindenegyes űrméter tűzifa el
lenértékéül egy űrméter rőzsefa utalható ki. Ez a ren
delkezés 1934. II. negyedére vonatkozik. Ha az erdé
szet dorongfát tud rendelkezésre bocsátani, abban az 
esetben a járandóság szerinti minőség és mennyiség 
számolható el. 

Érdekes szociális segélyre találunk példát a jenőte
leki és a barátfai majorban, az innan Káptalanfára is
kolába járó öt cselédgyermek részére. Az iskolaidő 
alatt fejenként és naponta 0,5 1 tejet kaptak (11/37.). 
A káptalanfai gazdaságban a tehenészet megszünteté
se miatt családonként egy db ún. legelő tehéntartást 

engedélyeztek. Nyárra az állatot az uradalom tartja el, 
télen az a cseléd feladata. A devecseri árvízi károsul
tak épületfát, téglát és meszet kaptak. Ennek fele érté
két robotban, parkmunkáknál voltak kötelesek leszol
gálni (82/40.). A hosszú és hideg télre való tekintettel 
a pápai központ cselédeinek a II. n. évi tűzifa-járan
dóságot előlegként 1941-ben kiadták (37/41.). Nagy 
jégkár után a devecseri gazdaságban a cselédség (49 
család) 3 q rozsot, a káptalanfai gazdaságban 15 csa
lád kapott rendkívüli segélyt (56/29.). 

A fent említett, 1931. évi rendelet, amely a gazda
sági cselédekre és a központi kertészetben alkalma
zott cselédekre is vonatkozott, 1943. február 26-án 
módosították. A készpénz-járandóságot némileg 
emelték. A tej-járandóságot változatlanul hagyták és 
külön tejváltságot is rendszeresítettek. A fejőgulyá
sok fizetését is emelték. Ez a rendelkezés érintetlenül 
hagyta a háborús munkapótdíjat (15/43.). 

Még 1940-ben az uradalom előírta a gazdaságok 
alkalmazásában álló altisztjeinek, cselédeinek, gazdá
inak, magtárosainak, csőszeinek, gépészeinek, kocsi-
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sainak és béreseinek minősítését, amelyet két pél
dányban kellett róluk kiállítani. Politikai megbízható
ság, 1919-ben tanúsított magatartás és szolgálati meg
bízhatóság; ma is érdekes kérdések számunkra 
(13/40.). Ugyanebben az évben az orvosi tiszteletdí
jakról és természetbeni juttatásaikról kimutatás ké
szült Devecserben. Ebból kiderül, hogy az uradalom 
alkalmazásában 

Devecserben 48 család és 9 nőtlen ember élt. 
Szék-pusztán 8 család és 4 nőtlen személy élt. 
Pogánylakáson 5, Becsepusztán 7 család lakott. 
A hónapos munkások száma 50 (125/43.).16 

VI. 
Egyházak 

Fentebb már említettük, hogy az uradalomnak 
mennyi kegyúri kötelessége és kiadása is volt. A ba-
konysági, nyőgéri, nagygyimóti, csóti, bakonyszücsi, 
bébi, nórápi, kupi, fenyőfői, gannai, ugodi, nyárádi és 
pápai templomok és plébániák tartoztak a birtokhoz. 
A templomépületek és plébánia-házak karbantartásá
ra is gondot kellett fordítania (1046-1069.). Az ura
dalom természetbeni adományt is juttatott tizenhét 
plébániának. Természetbeni járandóságot kapott a va-
nyolai, a gannai, a nyárádi, a bakonyszücsi, a csóti, az 
ugodi és a pápai plébános. Tizenhét plébánosnak járt 
különböző juttatás. Azonkívül a szerzetesrendek 
évenként kaptak gabonajárandóságot; a pápai Szt. Fe-
renc-rendiek, a tatai kegyrendiek, a tóvárosi és móri 
Szt. Ferenc-rendiek. A tatai kórház, a tatai, a somhe
gyi és az iharkúti mester - mint az előbbiek - búzát 
és rozsot kapott. A somhegyi és iharkúti mester enge
délyt kapott nyári marhatartásra. Készpénzzel támo
gatták a gannai plébánost, a mestert és az egyházfit. 
Külön gond volt a gannai Esterházy családi sírbolt és 
a patronátusi épületek fenntartása (790.). A devecseri 
templom javításához tűzifát adtak (432.), a pápai fe
rencesek orgonájára pénzadományt (17/29.), a tósok-
berendi harangokhoz hozzájárulást (53/30.) ígértek. A 
káptalanfai bérmálási ebédhez 10 nyúl és 40 liter bo
radománnyal járultak hozzá (61/32.). A plébániák 
grationálét kaptak. 

A pápai református templom építéséhez az egyház 
900 P értékű épületfát kapott ajándékba. A kitermel-
tetést, a feldolgozás és a szállítás költségei az egyház
községet terhelték (60/30.). A pápateszéri templom 
kórusfeljárójához faanyagot adtak, de a faanyagot 
szintén az egyházközségnek kellett kitermelni és el
szállíttatni. (14/38.). A homokbödögei evangélikus 
egyház tűzifát szállíthatott az erdőből (87/34.). A Pá
pai Irgalmas Nővérek minden évben nagy mennyisé
gű tűzifát, valamint éveken át karácsonyra a pápai 
szegények rózsefát, fózólisztet és burgonyát kaptak. 
Marton Győző pápai templomi karnagynak évente 
hasáb tűzifát adtak. 

VII. 
Egyéb uradalmi támogatások 

Meg kell említeni Hammuth pápai polgármester le
velét, amelyben a hitbizomány birtokában levő Szt. 
Flórián és Nepomuki Szt. János szobrok állaga miatt 
panaszkodik. Kéri az uradalmat, hogy restaurálják 
azokat, és átmenetileg a várkastély udvarába, vagy az 
épület két szárnyának végében helyezzék el azokat 
(198/43.). 

1930 és 1934-ben az adászteveli, nagygyimóti és 
pápateszéri első világháborús hősi halottak emlékmű
vére is adományozott az uradalom. A II. világháború 
idején a várkastély földszintjén honvéd vöröskereszt 
üdülő és elbocsátó állomás kapott helyet. Kará
csonyra ajándékként egy száz kilós borjút és száz liter 
somlai bort kaptak (118/42.). Ezt minden évben meg
ismételte az uradalom. 1944-ben az ingyenes tejet 
nem vette át az üdülő vezetősége és helyette süldőket 
adott az uradalom (60/44.). Heti egyszeri ingyenes 
fürdőt ajánlottak fel, felügyelet mellett a katonáknak 
(74/44.). Ugyanebben az évben hetente egy lőtt szar
vast küldtek az üdülőnek a Hangya kirendeltség út
ján. A hadiözvegyek és hadiárvák rendszeresen kap
ták járandóságukat. Az uradalom gondot viselt a be
vonultak hozzátartozóira is. Az elhaltak után temetési 
segélyt utaltak ki. Kérvény alapján a pápai leventék 
és a református képzőtársaság minden évben egy-egy 
alkalomra tűzifát vihetett. 1927-1944-ig terjedő idő
ben 51 nem tiszti személy került gyógykezelésre, 70 
fő kapott segélyt, neveltetési és taníttatási segélyt 22 
fő. A tűzkárosultakat mindig bőven segélyezték. 198 
uradalmi ember kérésére tűzifát és építőanyagot, nem 
egy esetben bontási anyagot adtak. 1927-1945 között 
118 fő kapott kegydíjat a rendelethez csatolt kimuta
tások szerint. 1939-ben bevezették a cselédség köré
ben a nyugdíjat. 1939-ben először juttattak ajándékot 
az erdőőri személyzetnek és a cselédségnek. Ezt 
azonban minden részletében sajnos már nem lehet 
pontosan rekonstruálni. Barcza Antal hajdúnak egy 
határ ágfát utaltak ki a széki erdőről ingyenes ado
mányként (103/39.). Ugyanebben az évben az intézó-
ségek és erdőgondnokságok véleménye alapján a cse
lédség és az erdőőri személyzet részére Tamás gróf 
ajándékként adott: 

Járóházai gazdaságnak 119,60 P 
Vadkerti gazdaságnak 270,40 P 
Ugodi erdőgazdaságnak 23,40 P 
Fenyőfői erdőgazdaságnak 67,50 P 
Kupi erdőgazdaságnak 31,20 P 
Iharkúti erdőgazdaságnak 26,- P 
Központi kertészetnek 67,60 P 

összesen: 605,80 P 

Mivel az egyes gazdaságban dolgozók létszámát 
nem ismerjük, így nem tudunk az egy főre jutó pénz-
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béli ajándék összegére következtetni (94/39.). Meg 
kell említeni azt is, hogy nemcsak uradalombeliek 
kaphattak tûzifasegélyt, hanem például a devecseri 
községházán dolgozók is kaptak - nyilván barátság
ból - tűzifát. Éppenúgy évente megajándékozták a 
devecseri szegénységet is. Az évenként szokásban 
volt ingyenes karácsonyfa kiadást 1944-ben engedé
lyezték a szabadrendelkezésű és hitbizományi urada
lomnak (109/34.). Minden évben karácsonyi ajándék
ban részesültek a pápai szegények. A római katolikus 
polgári fiúiskola rendszeresen részesült jutalomban. 
A karácsonyi jutalmazási felsorolásban a tisztek után 
következett Simonies György kastélygondnok és 
Molnár Mihály főkertész. Nagy mennyiségű hasáb tű
zifát kaptak. 1939-ben Simonies halála után már csak 
Molnár Mihály kapott 6 űrméter hasáb tűzifát 
(92/39.). Külön jutalmat osztottak a kastélyszemély
zetnek. 

Az első világháború előtt még Pápateszéren és De-
vecserben is volt kastély. A nyugdíjakról 1939-től 
vannak adatok. Sajnos azonban a nyugdíjazás rend
szere nem rekonstruálható. Németh Ferenc devecseri 
kertész nyugdíjazása 1928. január 1-vel kezdődött az 
uradalmi nyugdíjszabályzat értelmében. 27 évi szol-

1. A méltóságos gróf Esterházy Tamás úr Pápa-ugodi hitbizomá-
nya 1-3. kötet, valamint a devecseri gazdaság 4-10. kötet 
(1936). A Gazdák Biztosító Szövetkezeténél EKM. 67. 21. 1-
14. A rajzokra és a leírásokra a hivatkozás [3. k. 81.] = 3. kö
tet 81. l - l 1-14. kötet a pápai hitbizomány három bérgazda
ságát és egy gazdagságát, majorjait, pusztáit és malmait sorol
ja fel. 

2. A galánthai és fraknói Esterházy Pál gróf által alapított Pápa-
ugodi hitbizomány 1916. évi leltára, lelt. sz. 67.67.1. Sokszo
rosított példány, 1-1301 oldal. Hivatkozás: Leltár zárójelben 
az oldalszám, Gróf Esterházy Tamás úr pápai uradalma, Erdé
lyi Ferenc budapesti fényképész (1927) 1-23. a pápai várkas
tély és a belső: 24-27. a várkastély és parkja: 28-42. uradalmi 
épületek: 44-45. vadkerti kastély. Lelt. sz.: EKM 78.21.1. 

3. Az uradalom rendelettárában: 29/1936, (a továbbiakban csak: 
29/36.). 

4. Az album állatfajtái: sertés, szarvasmarha, juh. 
5. A várkastély berendezéséről: MITHAY S. Adatok a pápai vár 

épületegyüttesének rekonstrukciójához = VMMK 16. 1982. 
203-222. 

6. Leltár 194-341. 
7. A rendelet száma: P 6475 és 6/1915. 
8. 59.746 1 A 2 sz. 
9. Veszprém megyei schematizmus, Veszprém 81-100. 
10. gróf ESTERHÁZY L: Az Esterházy család és oldalágainak 

leírása. Budapest 1901. 266. 

gálát után évi 723 P IV. osztályú nyugdíjat kapott 
(20/27.). Saári Mihály uradalmi hajdú 1871. január 1-
tól szolgált. VI. osztályú nyugdíja 200 P, ezt valori
zálva 232P (SZ. 10/32). Varga Józsefné csikós-cseléd
kanász özvegye a 469/1867.I.R. nyugdíj szabályzat 
szerint a felét kapja annak a nyugdíjjárandóságnak, 
amely elhunyt férjét illette volna. A férje 1901. január 
1-én lépett a devecseri uradalom szolgálatába. A mó
dosított alapszabályok C. pontja értelmében a VII. 
osztályú nyugdíj fejében 110 К illette volna meg. így 
az özvegyi nyugdíja, a 100%-os valorizálás 1:16 P-t 
átszámítva 63.80 P. „Ez az összeg 1934. január 1-től 
kezdődőleg negyedévi utólagos részletek nem élet
benlétét hatóságilag igazoló záradékkal ellátott nyug
ta ellenében fog Önnek a devecseri uradalom pénztárá
ból kifizettetni" (85/33.). Nyoma Károly devecseri la
kost 1941. március 31-én nyugállományba helyezték 
és kegydíjat állapítottak meg részére. Ezt hatálytalaní
tották. Július 1-től nyugdíja 81,20 P. 1919. január 1-
én lépett az uradalom szolgálatába. 22 év és 3 hónapot 
szolgált. Nyugdíja 70,- aranykorona. Ez az összeg fe
lel meg P-beli összegnek (94/41.). Horváth Gyula er-
dőór 1901. április 1-én lépett szolgálatba, VI. osztá
lyú nyugdíja 164 K, ez átszámítva 24 P (2031.) volt. 

11. ESTERHÁZY op. cit. 164. 
12. Pápai Közlöny XXV. évf. 27. sz. 1914. júl. 4. 
13. ESTERHÁZY op. cit. 170. 
14. EKM Adattár 77.85.6.; 79.5.10. 
15. MTTHAY S.: Adatok a pápai Esterházy uradalom tisztikará

nak történetéhez (1927-1943) PáMé Ъ-Л. 1992.189-237. 
16. Cselédlakás kimutatás 1943-ból. Cselédlakások négyzetmé

terben: Szék puszta 721 m , Pogánylak 771 m és a Becse
puszta 220 m . A bennük lakó cselédek száma sajnos ismeret
len. A Szabadrendelkezésű birtok rajzos kimutatásaiból a cse
lédházak nagysága négyzetméterekben is kimutatható lenne. 
Ezzel viszont nem lehet előrelépni. Ennél a gazdaságnál a leg
nagyobb majorok cselédházak száma alapján: Káptalanfai
major, Pogánylak-major és Szék puszta. 
A pápai Esterházy Múzeumban az uradalomra vonatkozóan 
az alábbi írásbeli dokumentumok találhatók: 
Az uradalmi épületek lakóinak nyilvántartása 1940-ből 
(64.10.6.). Házbérletek 1940 (63.107.7.). Folyószámlakönyv 
1942-ből (63.10.10.). Községi adókról (63.14.8.). Jegyzetek a 
devecseri gazdaságról (67.21.10.). Telekjegyzőkönyvi kivo
natok és birtoklapok az 1930-as évekből (68.34.2.). A deve
cseri iratok főtelekkönyve az 1930-as évekből (68.34.4.). Bir
tokívek községenként az 1930-as évekből (68.44.5.), Deve
cseri birtokívek (67.15.14.). Haszonbérleti szerződések 
(79.19.1-2.). 

JEGYZETEK 
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DATEN ZUR GESCHICHTE DES PÁPAER HERRSCHAFTSGUTES DES GRAFEN TAMÁS ESTERHÁZY 
IN DER ERSTEN HÄLFTE UNSERES JAHRHUNDERTS 

Das Herrschaftsgut des Grafen Tamás Esterházy befand sich im 
Komitat Veszprém, in den einstigen Bezirken von Devecser und 
Pápa. Das Pápaer Herrschaftsgut war ein Fiedeikomiß, das Deve-
cserer ein Grundbesitz freier Werfügung. 

Über den von dem Verfasser erforschten Zeitabschnitt wurde im 
Pápaer Museum nur wenig aus dem ehemaligen Esterházy-Archi-
vums bewahrt. 

Die Studie beschäftigt sich nur mit dem Fideikomiß in Pápa in 
diesem Zeitabschnitt. Er erwähnt in aller Einzelheit all die Meier
höfe und Pusztás und deren Wirtschaftsgebäude. Als eine gute Er
gänzung des Materials galten die Aufmessungszeichnungen der 
Versicherungsanstalt, aus denen man auch die Strukturgrundrisse 
der Gebäude entnehmen konnte. Daraus können Schlußfolgerungen 
nicht nur auf die einzelnen Gewerbetätigkeiten, aber z.B. auch über 
die Lebensweise der Angestellten und des Dienstpersonals gezogen 
werden. 

An Hand der Inventare des Fideikomißes und der Anordnungen 
des Herrschaftsgutes können wir ein sehr genaues Bild über die 
Wirtschaftstätigkeit des Pápaer - teils des Devecserer - Herr
schaftsgutes - vom Landesbau an, über die Forstwirtschaft, bis zur 
Pferdezucht und zum Gärtnerbau - bekommen. Wir bekommen ei
nen Einblick in die vom Herrschaftsgut inbetriebgehaltenen Stif
tungen (in 1910 insgesamt neun) und erfahren viel über die Gehäl
ter und Einkommen der Angestellten, sowohl über die Pächter der 
einzelnen Grundbesitze. 

Der Verfasser stellte sich zum Ziele, die Aufmerksamkeit der 
Forscher für Wirtschaftsgeschichte, Industriegeschichte und Le
bensweiseforschung auf dieses sehr interresante, aber unwürdiger
weise bisher unerforscht gebliebene Material zu lenken. 

DR. SÁNDOR MITHAY 
H-9026 Győr 

Rónay J. u. 2/A 
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