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Bevezetés 

Kutatásom célja annak az alátámasztása, hogy a nyugat-európai tájszépítési törekvések 

tetten érhetők a magyarországi főúri magánbirtokokon. Három uradalom területén 

elemzek példaként olyan jelenségeket, amelyek a XIX. század második felében a Német-

országból indult tájszépítés („Landesverschönerung”) eszméjének jelenlétére utalnak ha-

zánk nagybirtokain. Elemzéseim a szász-tescheni Habsburg főhercegi család bellyei és 

magyaróvári birtokaira, valamint a Sándor grófi, majd Metternich hercegi család Bajna-

Biai uradalmának bajnai birtokrészére fokuszálnak. A tájszépítés gazdasági-szociális vonat-

kozásaival terjedelmi korlátok miatt jelen tanulmányban nem foglalkozom. A bellyei ura-

dalom tájgazdálkodásának sajátosságait és komplexitását a Tájtörténeti Konferencia előző 

tanulmánykötetében fejtettem ki. (Hubayné, 2017)  

Témaválasztásom inspirációját Heinrich Ditz 1867-ben megjelent, hazánk mezőgazdasá-

gáról részletes, átfogó ismertetést nyújtó művének néhány sora adta. Ditz szerint 

„…örömteli látni, milyen előrehaladást tett Magyarország a faültetés területén néhány év alatt. 

A fátlan síkságok legtöbb nagyobb uradalma fasorokkal és facsoportokkal ültette be a terüle-

teit, … és az ilyen ültetvények által a korábban kietlen birtokok oázisokká váltak. … 50 évvel 

ezelőtt ott pusztaság volt, ahol most a leghíresebb gazdaságok egyike és kellemes mezőség 

terül el.” A Magyaróvári Főhercegi Uradalmat, valamint a mágócsi, zsombolyai, kisszállási, 

váci uradalmakat és a Mezőhegyesi Ménesbirtokot említi példaként, ahol a szisztematikus 

és kitartó fásításoknak köszönhetően oázisokká váltak az uradalmi területek hazánkban. 

(Ditz, 1867)  

A kutatás az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) által a bajnai és bellyei ura-

dalmakról készített jószágleírások, birtoktérképek (OMGE, 1883 és 1877), valamint ka-

tonai felmérések és kataszteri térképek (http1) elemzésén alapul. A meglévő uradalmi 

örökség feltárásában jelentős szerepet töltöttek be a helyszíni bejárások is. A tájszépítés 

témakörében elsősorban Sylvie Buttenschön és Gerd Däumel munkáira támaszkodtam 

(Buttenschön, 2014, Däumel, 1961).  

Magáról a tájszépítésről a terjedelmi korlátok miatt csak egy rövid áttekintést adok. Az 

1860-ban megjelent Pierer’s Universal-Lexikon a következőképpen foglalja össze a táj-

szépítés lényegét: “Minden olyan lépés, amely által a városok, illetve a falvak és környékük 

lakályos, a szem számára kellemes kinézetet kapnak tetszetős rendezettség kialakítása és a 

talaj szorgalmas megművelése, valamint az egyes épületek takaros építési stílusa és elrende-

zése által az őket körülvevő kertekkel, utakkal és létesítményekkel együtt” (Pierer’s Universal-

Lexikon, 1860). A tájszépítés tehát olyan komplex tájépítészeti (esztétikai), gazdasági és 

szociális beavatkozások összessége, amelyek a táj vonzerejének és termelékenységének a 
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fokozását és a vidéki jólét megteremtését szolgálják kertművészeti eszközök alkalmazá-

sával. A mozgalom logója is a földművelés – építészet – kertművészet hármas egységét 

hirdeti. (Däumel, 1961) 

A tájszépítési mozgalom az 1810-es évektől Bajorországból indult, éllovasa Gustav Vor-

herr (1778-1847), müncheni építész volt. Vorherr a Monatsblatt für Bauwesen und Lan-

desverschönerung című folyóiratban tette közzé azt az ideáltervet 1821-ben, amelyet 

példaként dolgozott ki Freudenbach település tájszépítési elvek szerinti átalakítására.  

A jellegzetes középkori falu helyén közösségi terek közösségi kemencével, rendezett és 

átlátható településstruktúra, fasorok és négysoros allék, a templomkert helyett iskolakert, 

kiterjedt gyümölcsöskertek, valamint faiskola szerepelnek a terven. (Buttenschön, 2014) 

Vorherr ideálterve tehát jól összefoglalja a tájszépítés alábbi eszközrendszerét és célkitű-

zéseit: 

̶ komplex tájgazdálkodás, 

̶ utak és vízfolyások menti fásítások, 

̶ faiskolák létesítése, facsemete előállítás, 

̶ falvak, majorok szépítése, rendezett településszerkezet kialakítása, 

̶ épületek takaros építési stílusa és kellemes elrendezése, tájolása, 

̶ díszkertek, parkok, települési közösségi terek létesítése, 

̶ iskolakertek, játszókertek létesítése, 

̶ gyümölcsültetvények létesítése és gyümölcstermesztés, 

̶ temetők kitelepítése a településszélekre. 

Ezen tájszépítési eszközrendszer megjelenését követem nyomon a vizsgált három ma-

gyarországi uradalom területén. 

Nem elhanyagolható körülmény a téma elemzése tekintetében, hogy a “Die Gartenma-

nie der Habsburger” című – a Habsburg császári család kertmániájáról szóló – műben 

egyértelmű utalások találhatók arra vonatkozóan, hogy a Habsburg császári család több 

tagja, köztük Károly főherceg maga is a kertművészet és a tájszépítés híve volt (Hlavac-

Göttche, 2016: 91-98, 119-120). Az 1800-as évek elején ő indította el az elemzett bellyei 

és magyaróvári birtokok felvirágoztatását. 

A magyaróvári uradalom hírneves mintagazdaságnak számított a maga korában. A min-

tagazdaságnak fontos szerepe volt a tájszépítés terjedésében is. A gazdatisztképzés 1818-

tól ugyanis az Albert Kázmér főherceg által alapított Magyaróvári Magyar Gazdatiszt-

képző Intézetben zajlott a főhercegi birtokok jószágkormányzójának, Wittmann Antalnak 

(1770–1842) a vezetésével. A gazdatisztképző intézet gyakorlati foglalkozásai az urada-

lom területén zajlottak, így a gazdatiszt tanoncok megismerhették és továbbvihették más 

birtokokra a magyaróvári birtokon tapasztalt tájszépítési elveket. 

Eredmények 

A vizsgált birtokok közös vonása, hogy birtokleírások, birtoktérképek, korabeli térképes 

és szakirodalmi források alapján mindhárom uradalomban viszonylag jól rekonstruálha-

tók a hajdani tájgazdálkodás és az uradalmi területek jellemzői. A három vizsgált uradalom 

főbb sajátosságait a 50. ábra foglalja össze. 
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 Bellyei Főhercegi Uradalom Magyaróvári Főhercegi Uradalom Bajnai Sándor-Metternich uradalom 

Érintett vármegye Baranya Moson Esztergom, Komárom 

Érintett települések száma 33 db 21 db 5 db 

Majorok száma 23 db 27 db 12 db 

Birtokleírások 1883 OMGE 1810-40 között Wittman Antal 1887 OMGE 

Fénykor 1910 körül 1840 körül 1885 körül 

Neves birtokigazgató Rampelt jószágkormányzó Wittman Antal Dávid Alajos 

50. ábra – Az elemzett uradalmak főbb jellemzői 

Fasorok, mezsgyék, utak és vízfolyások menti fásítások  

A birtokleírások és a történeti térképek egyaránt arról tanúskodnak, hogy a XIX. század 

második felében mindhárom vizsgált birtok jelentős fasorokkal, tájfásításokkal rendelke-

zett. Közülük máig fennmaradt, 110-160 éves uradalmi fasorok kiemelkedő értékű táji 

örökségnek tekintendők.  

A Bellyei Főhercegi Uradalom területén a „fasorokkal és fákkal szegélyezett utak, vízpartok 

és határvonalak által elfoglalt területek az összes mezőgazdaságilag művelt térségnek mintegy 

4-5%-át teszik ki” (OMGE, 1883: 56-58), tehát az uradalom jelentős kiterjedésű területet 

áldozott a megművelt földjeiből a tájfásítás céljára. A fasorok vadgesztenye, hárs, kanadai 

és jegenyenyár, fűz, szil, dió, fehér eper, kőris, akác, zöld juhar és szilva fajokból álltak. A 

fasorokat olyan nagy becsben tartották az uradalom területén, hogy a Vörösmart és 

Kopács közötti kb. 4000 hektáros uradalmi területen nevekkel látták el őket.  

A bellyei uradalmi fasorok nevei a III. és a IV. katonai felmérésen is megjelennek  

(51. ábra). Az 1880-81-es állapotokat rögzítő III. katonai felmérés húsz nevesített fasort, 

az 1941-ben készült katonai felmérés 21 névvel ellátott fasort ábrázol a szóban forgó 

birtokrészen. A bajnai birtokon, illetve a bellyei uradalom egyéb részein nem tapasztal-

ható hasonló jelenség. A fasorok neveit a III. katonai felmérés németül, az 1941-es katonai 

felmérés magyarul tünteti fel. Néhány név utal a fafajra, illetve a fasor tulajdonságára  

(pl. Szilfa fasor, Kőris fasor, Dió fasor, Tuskó fasor), de többségük földrajzi vonatkozású 

pl. a szomszédos településekhez, helynevekhez köthető (pl. Csúzai, Vörösmarti, Frigyes-

földi, Albertfalusi, Eszéki fasorok). Néhány név a környező területhasználatokra utal  

(pl. Zsilip fasor, Fabriks Allee, Fischteich Alle/Halastói fasor).  

E tájfásításoknak köszönhetően Haas már 1845-ben “a leggyönyörűségesebb angol kerthez 

hasonló”-ként jellemezte Károly főherceg bellyei uradalmát (Haas, 1845). Érdekesség 

még, hogy a gőzekeszántás elterjedése után az utak középvonalában futó fasorokat kezd-

ték el alkalmazni a bellyei birtokon (OMGE, 1883: 57-58). Hasonlóképpen az uradalmi 

ipari-gazdasági létesítményekkel kapcsolatos környezetrendezés igényét bizonyítják pél-

dául a baranyavári uradalmi cukorgyárról (Branjin, Horvátország) és a hozzá vezető ket-

tős fasorról fennmaradt archív fényképek. 

A Magyaróvári Főhercegi Uradalom területén az 1856-57-ben készült kataszteri térké-

pek tanúskodnak arról, hogy minden uradalmi utat és mezőgazdasági táblát fasorok sze-

gélyeztek. A magyaróvári uradalmi majorok közül különösen a Mária-ligeten (Marienau) 

véghez vitt tájszépítést emelik ki a korabeli irodalmak. Rodiczky így jellemezte Mária-

ligetet: “…az illető birtoktagok közepén, melyek mögött terül el az óvári uradalomnak Mária-
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Liget nevű kerülete, mely az uradalom legkiesebb birtoktagja; 1.842 holdjából 265 esik fás 

ültetvényekre és fasorokra, s ez megmagyarázza, hogy e majorság egy terjedelmes parkhoz 

hasonlít, melynek eleven sövényei közt szépen díszlik az orgona …; a gyönyörű platán-fasorok 

mellett pedig 88 holdnyi öntözött rét terül el, az első mesterséges rét hazánkban,…” Witt-

man Antal jószágkormányzó angol, francia és lombardi stílusú részeket alakított ki Mária-

liget major területén, a déli angol stílusú részén tájképi kertekre emlékeztető kanyargó 

vonalvezetésű fásított utakkal és csatornákkal. (Rodiczky, 1896) A magyaróvári birtokon 

is voltak nevekkel ellátott fasorok pl. Mária-liget területén (Gränz Alle, Schweizer Alle, 

Pallersdorfer Alle, Fischer Alle, Linden Alle, Mittler Alle, Pappeldamm Alle). (Mária-liget 

alaprajza, Wittmann, 1825) 

A fasorok létesítésére tett jelentős törekvések a Sándor grófi család bajnai birtokán is 

egyértelműen kimutathatók, ahol “Különösen nagy figyelmet érdemelnek … a helyes elveken 

nyugvó téri felosztás és rendezés, …, a szépen kezdeményezett erdei kultúrák, … a jelenté-

keny faültetések és szegélyek, melyek itt évek óta szorgalommal és kitartással történtek és 

történnek.” (OMGE, 1877 előszó) Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület birtokleírása 

részletes adatokat közöl a bajnai uradalom fasoraira vonatkozóan. Táblázatos formában, 

az uradalmi intézőségek területére lebontva folyóölben és darabszámban is megadja a 

védőültetvények, cserjesávok, mezőgazdasági táblák közötti és az útmenti fasorok szám-

adatait, utalva a fasort alkotó fafajokra is (OMGE, 1877: 54). Eszerint a bajnai birtokré-

szen 1877-ben összesen 37640 folyóöl akác és eperfa sáv, 2043 táblaközi fa (dió, körte, 

alma) és 3560 útmenti sorfa (vadgesztenye, juhar, nyár és fűz) alkotta a fasorokat.  

A leírások szerint nem csak a fatelepítésről, hanem a folyamatos fenntartásról is gondos-

kodtak a bajnai birtokon: ”… láthatjuk ezen uradalmaknak azon törekvéseit is, melyekkel 

fasorait, nemesített alma, körte- s diófa ültetvényeit, s faiskoláit fenntartja s ápolja…. sőt 

folyvást szaporítja is.” (OMGE, 1877: 25, 53.) A 52. ábra az uradalmi fasorok térrendszerét 

mutatja be a bajnai uradalom örisápi részén.  

Tájfásítások, vadaskertek létesítése 

A bajnai birtokon Gyarmat-pusztán egy 20 hektáros kiterjedésű, homogén vadgesztenye 

ültetvény található az 1775-ben létesült 323 hektáros vadaskert területén. Az európai 

tekintetben is páratlan vadgesztenyés állományt az 1880-as években telepítették vadta-

karmányozási és esztétikai céllal. (Pap, 2018)  

Helyszíni bejárásokon derült fény arra, hogy a bajnai uradalom egy másik részén is,  

a hajdani örisápi faiskola (ma Nagysáp, Római szőlőhegy) közelében találhatók uradalmi 

eredetű vadgesztenye ültetvények. A négy elkülönülő foltban elhelyezkedő, összesen 12 

hektár területű ültetvényt becsléseim szerint 1890 körül telepítették (Az 1887-es katasz-

teri térkép még rétként ábrázolja a helyüket.) Valószínűsíthetően a szomszédos örisápi 

faiskola szolgáltatta a vadgesztenye telepítéshez a csemetéket. A hajdani tájfásításból nap-

jainkra mintegy 327 vadgesztenye egyed maradt fenn. Ugyanúgy 13 x 13 méteres rasz-

terben állnak a fák, mint a gyarmatpusztai vadaskert vadgesztenyésében. (53. ábra)  
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Díszkertek és díszkertészek a birtokokon 

Az uradalmi tájszépítési tevékenységeknek a legismertebb megnyilvánulásai a kastélyker-

tek. A Magyaróvári Főhercegi Uradalom területén Féltoronyban (ma Halbturn) és Ma-

gyaróváron, a Bellyei Főhercegi Uradalom területén Bellyén, Karapancsán, Herceglakon, 

Kőriserdőn, a bajnai birtokrészen Bajnán és Gyarmatpusztán álltak kastélyépületek, illetve 

vadászkastélyok díszkerttel. E díszkertek színvonalát jellemzi, hogy például a karapancsai 

és a féltoronyi kastélyok parkjait Frigyes főherceg megrendelésére Anton Umlauft csá-

szári főkertész tervezte. (Hubayné, 2017)  

Azonban nem csak a kastélyok körül létesültek díszkertek az uradalmak területén. Dísz-

kertek létéről tanúskodnak az uradalmi majorsági központokban, illetve a magasabb rangú 

tisztségviselők lakóépületei körül is a korabeli térképek és leírások mindhárom elemzett 

birtokon. A kataszteri térképeken (1859-60, 1885-87) díszkertek azonosíthatók (http1): 

̶ a bellyei birtokon Erdőfű-majorban, Brajdaföldön, Jesseföldön, Frigyesföldön, 

Sátorhely-pusztán, Sátorisnyén stb.; 

̶ a magyaróvári birtokon Albert-Kázmér-pusztán, Lehndorf-majorban, Császárrét-

majorban, Wittmanshofon, Mária-ligeten, Fenyő-majorban stb.; valamint 

̶ a bajnai birtokrészen a gyarmatpusztai intézőlak és sírkápolna körül (Pap, 2018). 

Közülük a magyaróvári birtok területén lévő Fenyő-major (Pfaffenwiesen) díszkertjét mu-

tatja be a 54. ábra az 1856-ban készült kataszteri térkép alapján (http1).  

A kastélykertek, díszkertek, fasorok fenntartását többnyire kertész szakszemélyzet vé-

gezte a birtokokon. A három uradalom közül a bajnai birtokra vonatkozóan utalnak for-

rások kertészek alkalmazására. A birtokleírásból az derül ki, hogy az uradalom területén 

főkertész, négy faültetvény ápoló és ültetvény felvigyázók végezték a kertészeti, kertfenn-

tartási munkákat. (OMGE, 1877) A bajnai temetőben még ma is fellelhető az 1882-ben 

elhunyt uradalmi főkertész Wenzeslaus Türk síremléke. 

Uradalmi millenniumi emlékfásítások  

A főúri birtokok is részt vettek a Darányi Ignác által az ország ezeréves fennállásának 

ünnepe alkalmából meghirdetett millenniumi emlékfásítási akcióban. Levéltári források 

(Halász Géza pécsi erdőfelügyelő jelentése) igazolják, hogy Baranya vármegye területén 

öt uradalom, köztük a bellyei uradalom végzett millenniumi emlékfásítást. (Oroszi, 1996) 

A bellyei birtokon összesen 36 millenniumi emlékfát ültettek el 1896-ban Baranyavár, 

Szabar, Majs, Nagynyárád és a Buziglinai erdő területén. Az erdőfelügyelői jelentés szerint 

7-15 éves, idős, továbbnevelt hársfa példányokat telepítettek. A mosoni és bajnai birto-

kon ez idáig nem találtam utalásokat emlékfásításokra. 

Faiskolák létesítése, facsemete előállítás 

A tájfásítások, illetve fasorok és díszkertek létesítésének alapfeltétele volt a megfelelő 

mennyiségű és minőségű facsemeték biztosítása, melyet uradalmi faiskolákban állítottak 

elő. A berlini és potsdami, illetve a rendeleti úton előírt települési faiskolák hozzájárultak 

a „Landesverschönerung” eszme megvalósításához Németországban is (Butenschön, 
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2014). E fejezetben uradalmi faiskolák működésére hozok példákat a vizsgált magyaror-

szági birtokok területéről.  

Kataszteri térképek és az Erdészeti Lapokban az 1910-es években megjelent hirdetések 

alapján megállapítható, hogy a bellyei uradalom területén faiskola működött Darócon 

(ma Vardarac) és Tökös-pusztán (ma Tikves). Nem csupán a bellyei uradalmat látták el 

szaporítóanyaggal, hanem kereskedelmi forgalomba is bocsátották a felesleget.  

A bajnai birtokrészen 2,81 hold kiterjedésű birtokterületet hasznosítottak uradalmi fais-

kolaként (OMGE, 1877: 26). Sárisápon kívül Őrisápon, Szomodoron és Gyarmat-pusztán 

is üzemeltek uradalmi faiskolák. Kanadai nyár, akác, gyümölcsfajok és vadgesztenye ter-

mesztésével foglalkoztak. (OMGE, 1877: 55, Pap, 2018) 

Összefoglalás, következtetések 

A cikkben három élenjáró, mintagazdaságnak számító magyarországi főúri magánbirtok 

(a bellyei, a magyaróvári és a bajnai uradalmak) területét elemeztem tájszépítési elvek 

vonatkozásában. Az elvégzett elemzések bizonyítják, hogy a nyugat-európai tájszépítési 

törekvések kimutathatóak magyarországi uradalmak területén is – hasonló tartalommal, 

eszközökkel és célkitűzésekkel, mint Németországban, ahonnan a tájszépítési mozgalom 

elindult a XIX. század első felében.  

Megállapítható, hogy a tájszépítés a komplex tájgazdálkodás, a tájfásítások és a fasorok 

létesítése, az uradalmi faiskolák üzemeltetése, az uradalmi majorok tájszépítési elvek sze-

rinti kialakítása, a díszkertek, kastélyparkok és díszkertészek jelenléte, az uradalmi gyárak 

környezetrendezése, valamint a millenniumi emlékfásítások formájában jelent meg az 

elemzett birtokokon.  

Nem elhanyagolható körülmény a téma tekintetében, hogy a “Die Gartenmanie der 

Habsburger” című –a Habsburg császári család kertmániájáról szóló− műben egyértelmű 

utalások találhatók arra vonatkozóan, hogy a Habsburg császári család több tagja, köztük 

Károly főherceg maga is a kertművészet és a tájszépítés híve volt (Hlavac-Göttche, 2016: 

91-98, 119-120). Az 1800-as évek elején ő indította el az elemzett bellyei és magyaróvári 

birtokok felvirágoztatását. Nem véletlen tehát, ha mindkét szóban forgó birtokán tetten 

érhetők a tájszépítés („Landesverschönerung”) célkitűzései.  

A tájszépítés eszméjének magyarországi terjedésében kulcsfontosságú szerepet töltött 

be a Magyaróvári Főhercegi Uradalom, a tájszépítés iránt elkötelezett Károly főhercegnek 

és jószágkormányzójának, Wittman Antalnak a személye, valamint a birtokhoz kötődő 

magyaróvári gazdatisztképzés. 
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