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Poľnohospodárska produkcia na koháryovských majetkoch 
v Novohradskej stolici po povstaní Františka Rákociho II.∗ 
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Manorial Production on the Nógrád County-centred Estates of the Kohá-
ry Family after the Rákóczi Freedom Fight 

Abstract: In the period after the Rákóczi Freedom Fight on the Kohárys’ Nógrád-centred 
three estates the most significant manor was owned by István Koháry. On his land the 
ploughlands, meadows and pasturelands were more extensive than on the common family 
possession and the lands belonging to Koháry Farkas’ sons. Only the undivided landed 
property and István Koháry’s estate had manorial vineyards probably the latter being the 
bigger ones. And only István Koháry had a very modest manorial garden.  
In István Koháry’s manor in Fülek (Filakovo) horses, donkeys, cattle and bees were kept. 
As for András Koháry’s land sources indicate only horses and pigs, while for the common 
family land only in one year paid horse grooms are mentioned, originally employed on 
István Koháry’s land.  
In the estate forests hunting was carried out and mushroom was collected for the landlords. 
Fees or tenth were imposed on pigs fed on acorn in these forests. Water usage of the estates, 
however, can hardly be found in documents. 

Keywords: manorial production, Estates of the Koháry Family, Nógrád 
County, 18th century 
 

Koháryovci, ktorí boli verní viedenskému dvoru, počas povstania 
Františka Rákociho II. dočasne prišli o svoje majetky. Po skončení pov-
stania si obnovili vlastníctvo majetkov okrem iného aj v Novohradskej 
stolici. Súpisy vyhotovené pri tejto príležitosti sú vhodným prameňom 
k predstaveniu si hospodárenia na majeroch, ktoré sa uplatňovalo na 
novohradských majetkoch Koháryovcov a zhodnotenia jeho významu na 
koháryovských panstvách po stavovských povstaniach. 

Odborná literatúra rozlišuje dva ideálne typy veľkostatkov 
v ranonovovekej Európe. Jedným je Grundherrschaft, kde veľkostatok 

                                                 
∗ Štúdia vznikla s podporou grantu OTKA (F 68089) za čo autorka vyslovuje svoje poďako-
vanie. 
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bol súborom drobných statkov odvádzajúcich peňažné dane. Poddanské 
povinnosti sa tu realizovali formou dávok vyplácaných zemepánovi. 
V prípade druhého typu, ktorým bol Gutsherrschaft, definoval hospo-
dársky život panstva majer v správe zemepána. Majer bol vlastne súk-
romným podnikom veľkostatkára – podnet k jeho založeniu vzišiel 
z trhu a jeho produkcia smerovala na trh. K prevádzkovaniu takéhoto 
panského hospodárstva bola potrebná pôda i pracovná sila. To posledné 
riešili pripútaním k pôde. A pôdu získal Gutsherr klčovaním, získaním 
voľných poddanských pozemkov a inštitútom Bauernlegenu, t. j. vyhna-
ním poddaných. 

Grundherrschafti vyberajúci dane sa rozšírili na západ od Labe, t. j. 
na území dnešného Nemecka a Francúzska, kým Gutsherrschafti hospo-
dáriaci na majeroch sa vyskytovali na východ od Labe, t. j. na území 
Meklenburska, Holštajnska, Pomoranska, Východného Pruska, Poľska, 
Čiech a Moravy. Hranice rozšírenia však ani na jednu stranu neboli ostro 
vymedzené. Zo zemepisného hľadiska však platí, že čím viac smerujeme 
na západ, resp. čím viac ideme na východ smerom k Rusku, tým ľahšie 
môžeme veľkostatky klasifikovať podľa zmienenej typológie. Inak pove-
dané aj na hospodárstvach, kde sa vyberali dane, fungovala samostatná 
poľnohospodárska výroba a analogicky aj poddaní na výrobných hospo-
dárstvach boli povinní odvádzať peňažné dávky, resp. iné roboty. 
V Uhorsku sa vyvinul prechodný typ. Zemepán tu kvôli obmedzenej 
miere zdrojov podnikového kapitálu prevádzkoval svoj majer ešte aj 
v čase poľnohospodárskej konjunktúry 16. a začiatku 17. storočia 
v relatívne skromnom rámci.1 

V krajine vyslobodenej spod osmanskej nadvlády však musel uply-
núť dlhší čas, aby sa alódiá (majere) na veľkostatkoch mohli obnoviť, 
resp. vo väčšej miere začali fungovať. Podľa Ernő Ébera „v tých častiach 
krajiny, ktoré si vytrpeli vojnové plienenia, sa poddanské hospodárenie, ktoré 
charakterizovala jednoduchšia štruktúra, rýchlejšie zregenerovalo do pôvodnej, 
východiskovej formy než komplikovanejšie hospodárenie na majeri (panstve).“2 
Ostatne pokiaľ ide o alódiá, na uhorských veľkostatkoch sa až do konca 
18. storočia neobjavil intenzívny progres, rozvíjali sa iba extenzívne. Čo 

                                                 
1 SZABÓ, István: Tanulmányok a magyar parasztság történetéből. Budapest, 1948, s. 161-165, 
176. 
2 ÉBER, Ernő: A magyar állattenyésztés fejlődése. Budapest, 1961, s. 71. 
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znamená, že sa iba zvyšoval počet majerov a rozširovala sa ich výmera.3 
Napríklad v Stoličnobelehradskej stolici začali zakladať alódiá v 40. 

rokoch 18. storočia a zemepanské hospodárstva nadobudli väčší význam 
až v 60. rokoch 18. storočia.4 V Peštianskej stolici významne vzrástol 
počet alódií v 60. rokoch 18. storočia, keď už v 82,3 % usadlostí fungova-
lo alódium.5 V 18. storočí pod vplyvom konjunktúry rakúskeho trhu 
vzrástla hodnota majerov na zadunajských územiach, kým na územiach 
vzdialenejších od rakúskych dŕžav obmedzený charakter dopytu, ako aj 
doprava – činiteľ zvyšujúci náklady – brzdili rozširovanie majerov 
v zemepanskej správe.6 

Počet alódií v Novohradskej stolici v období rokov 1696 – 1728 
vzrástol. V roku 1696 sa alódium nachádzalo iba v 39 usadlostiach, kto-
rých väčšina ležala v severnej časti stolice, ktorú Osmani tak veľmi nepo-
značili. V tom čase mohlo byť na území celej stolice nanajvýš 4000 brati-
slavských meríc7 alodiálnych polí na pestovanie obilia v protiklade 
k ploche 30 000 bratislavských meríc obrábaných poddanými. Do roku 
1728 významne narástla rozloha poľnohospodárskej pôdy, ktorá dosiahla 
rozsah 99 100 bratislavských meríc, z ktorých 18 420 pripadalo na alódiá. 
V tejto dobe sa zvýšila (päť a pol násobne) nielen rozloha alódií, ale aj ich 
pomer: veď kým v roku 1696 fungoval tento typ hospodárenia na 12 % 
všetkých pozemkov v stolici, o 32 rokov neskôr, v roku 1728, to už bolo 
na 19 %.8 

Osobitosťou koháryovských majetkov, ktoré mali svoje jadro v No-
vohradskej stolici a čiastočne zasahovali aj na územia Gemerskej, resp. 
Hevešskej a Vonkajšej solnockej stolice, bolo v pojednávanom období to, 

                                                 
3 WELLMANN, Imre: 18. századi agrártörténelem. Válogatás Wellmann Imre agrár- és 
társadalomtörténeti tanulmányaiból. In: Officina Musei 9. Miskolc, 1999, s. 41. 
4 NAGY, Lajos: Adalékok a Fejér megyei jobbágyság történetéhez (1543–1768). In: Alba 
Regia. Az István Király Múzeum Évkönyve 1. Székesfehérvár, 1960, s. 93. 
5 WELLMANN, Imre: A parasztnép sorsa Pest megyében kétszáz évvel ez előtt tulajdon 
vallomásaik tükrében. In: Mezőgazdaságtörténeti Tanulmányok 3. Budapest, 1967, s. 73. 
6 KOSÁRY, Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711 – 1867. Budapest, 2001, s. 50-51. 
7 Rozloha jednej bratislavskej merice je historická plošná miera zodpovedajúca ploche, 
ktorá sa dala obsiať jednou bratislavskou mericou (historická objemová miera o objeme 
62,53 l) osiva. 
8 PÁLMÁNY, Béla: Nógrád vármegye újratelepítése, benépesülése és az agrártermelés 
fellendülése a török kiűzése után (1683–1728). In: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XIV. 
Salgótarján, 1988, s. 205-210. 
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že sa nachádzali sčasti v spoločnom vlastníctve rodiny a sčasti vo vlast-
níctve jednotlivých členov rodiny. Všetky tri majetkové časti však spra-
voval jeden správca. Údaje vzťahujúce sa k alódiu na koháryovských 
majetkoch skúmame na základe urbárov spísaných v roku 1716 a 1718 
a účtovných kníh z rokov 1720 – 1731. Podľa dochovaných dokumentov 
v roku 1716 prebehol urbársky súpis na Sečianskom a Gyöngyösskom 
panstve koháryovskej rodiny a na Želoveckom a Fiľakovskom panstve 
krajinského sudcu Štefana Koháryho II. Fiľakovské panstvo Štefana Ko-
háryho II. však nebolo identické s Fiľakovským panstvom synov Wolf-
ganga Koháryho, ktorého urbár spísali až o dva roky neskôr v roku 1718. 
K rodinnému majetku v tom čase patrilo Karancsságske panstvo, z kto-
rého sa však urbár nenašiel. Majetkovú časť synov Wolfganga Koháryho 
pripísali v účtovných knihách k menu jediného preživšieho syna Ondreja 
Koháryho, ktorý sa napokon v roku 1731 stal dedičom aj krajinského 
sudcu Štefana Koháryho II. V roku 1724 sa sečianske a gyöngyösské ma-
jetky, ktoré mali Koháryovci v zálohu, vrátili do vlastníctva Forgáčovcov 
(Forgách). Uvedené skutočnosti musíme brať na zreteľ pri analýze alo-
diálneho hospodárenia na koháryovských majetkoch s takouto osobitou 
štruktúrou.9 Uvedené tri panstvá môžeme na základe prameňov skúmať 
z hľadiska stavu hospodárskych zvierat na alódiu, pozemkov (oráčiny, 
vinice, záhrady, lúky a pasienky) a súčasne môžeme získať prehľad aj 
o výnosoch z lesov a vodných plôch na panstvách. 

Alodiálna živočíšna výroba 
Zo všetkých troch koháryovských majetkov možno vykázať naj-

rozmanitejší stav hospodárskych zvierat na majetkovej časti Štefana Ko-
háryho. Vo fiľakovskom centre chovali kone, hovädzí dobytok, ošípané 
a včely. Naproti tomu na majetkovej časti Ondreja Koháryho sa v účtov-
ných knihách spomínajú iba kone a ošípané. Hoci vo Fiľakove mal ma-
jetky iba Štefan Koháry, predsa v prípade vlastníctva koní u Ondreja 
Koháryho pramene spomínajú opäť Fiľakovo. V prípade spoločného 
rodinného majetku vyplatili koniarov iba v roku 1727. Ostatne koniari 

                                                 
9 Urbáre boli publikované: SZIRÁCSIK, Éva: A Koháry család Nógrád és Heves vármegyei 
birtokainak urbáriumai (1716, 1718). Salgótarján, 2007. Originály účtovných kníh sa nachá-
dzajú v: Štátny archív v Banskej Bystrici, L. RODY A PANSTVÁ, I. Rody, Koháry-Coburg, 
Panstvo Koháry-Coburg vo Fiľakove, 1716 – 1718. Kópie na mikrofilmoch napríklad v: Nógrád 
Megyei Levéltár, Mikrofilmtár BB. 1156 tek. 
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v tom istom roku dostali výplatu aj od Štefana Koháryho. Možnože kra-
jinský sudca výnimočne časťou týchto výdavkov zaťažil aj pokladnicu 
rodinného majetku? 

V prípade zemepanskej živočíšnej výroby ponúkajú dochované 
pramene najviac informácií práve o chove koní. Poukazuje to na dôleži-
tosť koní na majetkoch jednotlivých členov koháryovskej rodiny. 

Z účtovnej knihy spísanej v roku 1720 sa môžeme dozvedieť, že ko-
váč dal 14 nových podkov, keď dva razy podkul „jazdecké a ťažné kone“ 
Ondreja Koháryho. Vtedy kúpili aj jeden pár „kolies do taligy“, jednu „re-
tiazku na oje“, jeden pár chomútov a štyri kolesá „na rebrinák“. 

Šafár v nasledujúcom roku predal na príkaz Štefana Koháryho jed-
ného koňa. Dňa 3. apríla 1721 dal kováč 3 podkovy na podkutie koní 
zemepána, ale spolu nasadil 40 podkov a tiež v tom roku kúpili aj 15 
párov jariem. Na zemepánov rozkaz prišli 3. marca 3 koniari, ktorým 
šafár do 3. septembra vyplácal 3 groše denne na stravu. Kočišom vyplati-
li aj dohodnutú odmenu a kúpili im, resp. ich koňom kamennú soľ. Koči-
ši sa dvakrát dali podkuť kone a nechali si opraviť voz. Šafár na tento 
účel kúpil 2 prúty železa, ako aj ďalší prút železa a podkovy. Zaplatili aj 
za kováčovu prácu, ktorý „opravil jeden ľahký voz [czéza] a jeden nákladný 
voz“. 

Šafár Štefana Koháryho dal v roku 1725 koniarom a povozníkom 
jednu starú holbu zemepanskej pálenky a vyplatil aj dohodnutú odmenu 
kočišovi Jánovi Németovi, jazdcovi („fulajtárovi“) Jánovi Polinkovi a ko-
niarom Štefanovi Ábelovi a Pavlovi Molnárovi. Martin Kuzma 
z Uhorského dostal zaplatené „za opravu nákladného voza“ zemepána. 

Medzi 28. februárom 1726 a koncom decembra evidovali na majet-
ku Štefana Koháryho výdavky pre kováča za podkutie koní, čistenie 
zubov a púšťanie žilou. 

Aj v roku 1727 vyplatili na spoločnom majetku Koháryovcov do-
hodnuté odmeny viacerým koniarom a kočišom. Medzi nimi bol zeme-
pánov kočiš Juraj Gevo a zemepánov koniar Demeter Ola. Ostatní, kočiš 
Ondrej Dúbravický (Dubroviczky) a koniari Pavol Molnár, Števo Ábel 
a Ján Német však dostali vyplatenú odmenu ešte za roky 1725 – 1726. 

Z účtov majetku Ondreja Koháryho z roku 1727 sa dozvedáme, že 
sa gróf chystal do vojny a preto predal svoje kone z Kečkemétu a hoto-
vosť za ne si vyžiadal do svojich rúk. Dvom grófovým koniarom vyplatili 
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malú sumu na sviečky, lebo od 1. januára až do 9. marca „sa tu vo Fiľako-
ve starali o kobyly“. Na zaopatrenie koniarov išlo aj 8 funtov soli, 104 fun-
tov mäsa, 2 holby masla a po 8 týždňov „žltá kaša, hrach a šošovica“. Po-
tom ako kúpili podkovy a klince a fiľakovský kováč podkul kobyly, ko-
niari 9. marca odišli na Čabraď. Medzi 13. októbrom a koncom decembra 
„tu došiel starať sa o kobyly“ koniar „môjho pána grófa“. V tomto čase na 
jeho zaopatrenie vynaložili 11 funtov soli, 3 holby masla, do sv. Juraja 
mu kúpili aj ½ kily hrachu, ½ kily „žltej kaše“ a sviečky. Dňa 2. decembra 
vyplatili grófovmu koniarovi Praunpergerovi dohodnutú odmenu. 

Aj medzi výdavkami Štefana Koháryho v roku 1727 sa často obja-
vujú náklady na vydržiavanie koní. Kováčovi zaplatili za podkúvanie 
a púšťanie žilou medzi 6. januárom a koncom decembra. Šafár 14. febru-
ára kúpil v Lučenci 10 retiazok do ohlávky, „na zapriahnutie nemeckých 
koní som kúpil“ desať štránkov, pre kone 12 ohlávok a 10 chomútov. Vo 
výdavkoch sa popri odmene Michalovi Lengyelovi objavuje aj odmena 
kočišovi Štefana Koháryho Jurajovi Števovi (Styevo), resp. platy za roky 
1726 – 1727 pre: Jána Kostolániho (Kosztolányi), Ondreja Dúbravického 
(Dubraviczky), koniara Pavla Molnára, koniara Jána Németa a koniara 
Števa Ábela. V období od 5. januára 1727 do 3. januára 1728 dával šafár 
na mäso Michalovi Lengyelovi 5 rýnskych denárov denne a 6 parobkom 
2½ rýnskych denárov denne. Týmto poskytoval v každom mesiaci aj 23 
funtov soli a v období od 5. januára do konca apríla a od sv. Michala až 
do konca decembri aj 21 sviečok do stajní. 

Dvaja koniari Ondreja Koháryho prišli 12. marca 1729 do Fiľakova 
„zimovať“ s 8 koňmi. Na ich zaopatrenie do 30. mája vynaložili tieto po-
ložky: v dobe od 12. marca do 29. mája 13 funtov mäsa týždenne, t. j. 
spolu 154 funtov, ďalej 4 holby masla, 4 funty slaniny, riady („hrnce na 
varenie“), 8 funtov mäsa a hrach. Dňa 30. mája odišli s koňmi do Svätého 
Antona, pričom im zaplatili cestovné náklady. Koniar Lacko (Laczko) 
ešte vo Fiľakove vypil v krčme 11½ holby vína, pričom útrata išla na 
ťarchu panstva. Pre dva kone zemepána kúpili 4. apríla dve ohlávky. Na 
rozkaz Ondreja Koháryho dal 2. mája šafár vykastrovať dvoch žrebče-
kov. Samuel Draškóci (Draskóczy) poslal 29. decembra pre pánove kone 
podkovy v súdku. 

Šafár Štefana Koháryho kúpil 22. apríla 1730 voz na zapriahanie 
pánových koní. Počas roka vyplatili kováčovi odmenu za „podkúvanie 
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a čistenie zubov“ pánových koní. Na 196 dní od 1. januára do 15. júla, ako 
aj na 169 dní od 16. júla do konca decembra kúpili pre štyroch koniarov 
Štefana Koháryho po jednom funte mäsa, pričom im na osobu náležali 
ešte 3 funty soli, čo na 12 týždňov predstavovalo 144 funtov. Pre dve 
stajne na vydržiavanie koní vydávali od 1. januára do konca apríla 14 
sviečok týždenne, t. j. spolu 238 sviečok na 17 týždňov, kým na 12 týž-
dňov od 1. októbra do konca decembra to bolo 182 sviečok. Juraj Stumer 
z Čabrade poslal kočišovi Ondrejovi Dúbravickému, jazdcovi („fulajtáro-
vi“) Števovi Ábelovi a koniarovi Pavlovi Molnárovi nohavice. Aj ich cena 
išla na vrub pokladnice panstva. Vyplatili aj dohodnutú odmenu Jána 
Németa za roky 1729 – 1730. 

V roku 1731, keď zomrel Štefan Koháry, poukazujú na chov koní 
nasledujúci výdavky. Šafár kúpil 14. februára 3 povrazy pre „nemecké 
ťažné kone“. Dňa 15. mája vyplatili odmenu fiľakovskému kováčovi za 
podkúvanie „nemeckých ťažných koní, neskrotných koní“ v čase od 1. janu-
ára do konca apríla. Od 1. januára do konca apríla dali kočišom a konia-
rom Štefana Koháryho, spolu 4 osobám, denne jeden funt mäsa, čo do-
hromady činí 120 centov, tiež 3 funty soli, čo dohromady činí 48 funtov. 
Pre dve stajne určili 17 sviečok na týždeň, čo na 16 týždňov vydalo 272 
sviečok. Koniarovi Palkovi náležal 10½ mesiaca od 15. júna 1730 do kon-
ca apríla 1731 plat 2 rýnske zlaté 16 rýnskych denárov, ale pán Juraj Stu-
mer mu dal aj nohavice. Koniar Ján Német dostal za celý rok od 1. mája 
1730 do konca apríla 1731 16 rýnskych zlatých 20 rýnskych denárov 
a k tomu od Juraja Stumera nohavice. Kočiš Ondrej Dúbravický (Dubro-
vics) mohol počas dvoch mesiacov od 23. februára do konca apríla počí-
tať s 2 rýnskymi zlatými 51 rýnskymi denármi mesačne, kým jazdec („fu-
lajtár“) Števo Ábel v čase od 1. februára do konca apríla s 2 rýnskymi 
zlatými 2 rýnskymi denármi mesačne. 

Z účtovných dokladov si teda môžeme odvodiť, že kým časť koní 
boli jazdecké kone, zvyšok slúžil na ťahanie kočov a povozov. K ich pre-
daju dochádzalo iba výnimočne. Skutočnou ťažnou silou však ani na 
koháryovských majetkoch nebol kôň. Aj na Divínskom panstve Zičiov-
cov (Zichy) v Novohradskej stolici zabezpečovali ťažnú silu predovšet-
kým voly, čo bolo v súlade s dobovými pomermi a zodpovedala tomu aj 
úplná absencia alodiálnych konských stád na panstvách. Do vtedajších 
pluhov totiž nedokázali zapriahnuť kone a na druhej strane chov koní 
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bol veľmi nákladný.10 
Na majetkových častiach Štefana a Ondreja Koháryho mohlo byť 

častým javom, že zo severnejšie ležiacich majetkov presúvali kone, aby 
zaistili ich zaopatrenie. Tomu zodpovedá, že koniari a povozníci neboli 
výlučne zamestnancami centrálnych majetkov v Novohradskej stolici, 
lebo na výplatných listinách sa objavovali aj mená koniarov, ktorí na 
„prezimovanie“ privádzali najmä kobyly. Kone mali ustajnené vo Fiľa-
kove a od sv. Michala do sv. Juraja sa o ne po zotmení starali pri svetle 
sviečok. Pre kone občas kupovali aj soľ. Kováč nemal na starosti iba pod-
kúvanie, ale aj čistenie zubov a v prípade potreby aj púšťanie žilou. Časť 
žrebcov kastrovali ešte v žriebäcom veku. Konskú postroj, napr. ohlávku, 
chomút či reťaze nakupoval šafár. 

Chov hovädzieho dobytka bol charakteristický pre majetok Štefana 
Koháryho. Fiľakovské stádo zdedil v roku 1731 Ondrej Koháry. Ako 
o dobových pomeroch zaznamenal Matej Bel, v Novohradskej stolici 
„chovali statné kravy so sivou, bielou a žltkastou srsťou, s kratšími, hrubými, 
zatočenými rohmi a ich povaha v ničom nezaostávala za ich vynikajúcim vzras-
tom.“11 

Už z účtovnej knihy z roku 1721 sa dozvedáme, že šafár v zmysle 
príkazu Štefana Koháryho predal 4 voly a kúpil jedného býčka. Podľa 
indícií chovali v roku 1726 na majetkovej časti Štefana Koháryho 65 ku-
sov hovädzieho dobytka. Prihnali sem aj stádo z Visneku, resp. hovädá 
sem „hore prihnal“ aj František Bánhidy z Čabrade. Ich stáda zvyčajne 
pozostávali z kráv a teliat. Býky si ponechávali iba na plemenný chov, 
preto šafár 13. marca 1726 vo Fiľakove predal z troch býkov jedného 
„nepotrebného“. Ešte v tom istom roku „pošla na mor“ jedna krava a „pá-
dom zo skalného brala“ zahynula ďalšia, napokon uhynuli aj 2 trojročné 
jalovice. 

V nasledujúcom roku sa narodilo 15 teliat, takže sa stav dobytka 
zvýšil na 75 kusov. Hovädzí dobytok nechovali na predaj, predávali iba 
nepotrebné a staré zvieratá. Ako píše šafár v roku 1727: „predal som 11 
starých kráv“. Naproti tomu viac zvierat uhynulo na choroby, ako to po-

                                                 
10 SZIRÁCSIK, Éva: A divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizomány első száz évében 
(1687–1787). Salgótarján, 2005, s. 94; GAÁL, László: A magyar állattenyésztés múltja. Bp., 
1966, s. 242. 
11 BÉL, Mátyás: Magyarország népének élete 1730 táján. Budapest, 1984, s. 65. 
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znamenal v účtovnej knihe šafár: dve „zožrala zver“, štyri uhynuli na 
„hnis a mor“ a nato „býk preklal rohmi dva a pol ročného býčka“. Takže na 
majeri ostalo 57 kusov dobytka. 

Stav stáda mohol byť podobný aj v roku 1730: tvorilo ho 45 zvierat, 
ktorým sa narodilo 15 teliatok, spolu teda evidovali 60 zvierat. „Teraz 
nedávno tu na okolí začali hynúť kravy, takže nám už uhynuli všetky letné te-
liatka“ a uhynuli aj „tri jalovice“, spolu 17 zvierat. Hoci predali iba 4 kra-
vy, v dôsledku úhynu sa stav stáda citeľne znížil na 39 zvierat. Z účtov 
za rok 1730 vieme, že šafár 19. novembra z kráv a „zlých býčkov“ na maje-
ri predal štyri zvieratá fiľakovskému mäsiarovi. 

Po smrti Štefana Koháryho, ešte v priebehu roka 1731 sa vlastníkom 
stáda rožného dobytku stal Ondrej Koháry. Ten sa ho pokúsil s veľkou 
precíznosťou spísať, ale do jeho súpisu sa predsa len dostala matematic-
ká chyba. V stáde bolo aj v tom čase 39 zvierat. Štefan Koháry z neho dal 
dva kusy svätoantonskému mýtnikovi, 15 „zdochlo na mor a uchovali sa len 
kože“, preto zostalo len 22 zvierat. 

Na majetku Štefana Koháryho poverili v roku 1721 starostlivosťou 
o hovädzí dobytok pastiera, ktorý pásol pánove kravy. Pastiera platili aj 
v roku 1726 a 1727. V rokoch 1730 – 1731 bolo úlohou šafára postarať sa 
o pánov hovädzí dobytok. Pri ňom sa však spomína aj „pastier teliat 
a somárov“. Pravdepodobne podobne ako na Divínskom panstve Zičiov-
cov chovali teliatka osobitne, oddelené od matiek.12 

O spôsobe chovu dobytka sa takmer neobjavujú zmienky. Na konci 
skúmaného obdobia už môžeme s istotou tvrdiť, že o teľatá oddelené od 
matiek sa osobitne staral pastier teliat a somárov. Šafár v roku 1720 kúpil 

                                                 
12 O chove hospodárskych zvierat na blízkom Divínskom panstve vieme omnoho viac. 
V priebehu doby sa z pastierov starajúcich sa o hovädzí dobytok vyčlenili pastieri kráv, 
„pastieri teliat, býčkov a jalovíc“ oddelených od matiek, ďalej skupiny bírešov, želiarov a 
nádenníkov starajúcich sa o ťažné voly, takže napokon sa chov a starostlivosť o hovädzí 
dobytok mohol členiť podľa pohlavia a veku zvierat. Poukazujú na to aj dve zmienky 
v prameňoch. Kým kravy a teliatka ostávali v 20-tych rokoch 18. storočia v Divíne, voly, 
býčkov, jalovice a odčlenené teľatá odviedli na pašu do hôr okolo Mýtnej. Inde v tom čase 
spomínajú osobitné maštale pre kravy a voly. SZIRÁCSIK: A divényi uradalom, s. 88. Potvr-
dzuje to slová dobového pozorovateľa Mateja Bela. „Hneď ako teľatá z okolia hôr vyrastú, už v 
prvom roku alebo na začiatku druhého roka ich začlenia do osobitých stád býčkov a jalovíc. Keď majú 
tri roky, býčky zapriahnu a jalovice dajú na rozmnoženie stáda. Záprahové voly sa pasú osobitne, až 
kým ich vo veku 13 rokov nezačnú vykrmovať na mäso. Niekde mäsiarovi predajú aj kravu, keď už 
telením a pasením odslúžila osem a viac rokov.” BÉL: Magyarország népének, s. 93. 
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pre hovädzí dobytok 12 párov liací. Dňa 27. apríla 1730 nechal vykastro-
vať 7 býčích teliatok. V roku 1731 kúpil pre rožný dobytok soľ. 

Na mliečne výrobky máme len skromné odkazy. V priebehu roka 
1725 „počas uplynulého pôstu, keď tu bola jeho Excelencia, veľkomožný pán 
[Štefan Koháry] dal z vlastného tvarohu pre jeho dvoranov“. 

V roku 1721 bolo ešte potrebné kúpiť na rozkaz zemepána 100 ho-
lieb masla, ale v roku 1726 už z majetkovej časti Štefana Koháryho preda-
li jeden okov masla z predchádzajúceho roka a v roku 1727 80 holieb. 
O masle si viedli účty iba v roku 1730, keď zaúčtovali 70 holieb masla, 
presnejšie boli „kravy tučnejšie, takže sa mohlo vyzbierať maslo“, ktoré 
v celosti poslali do kuchyne Štefana Koháryho. Podľa opisu Mateja Bela 
sa v Uhorsku 18. storočia maslo „pripravovalo z ovčieho a kravského mlieka, 
z toho druhého však častejšie. Potom čo mlieko nadojili do šechtára, preliali ho do 
nádoby, aby sa usadilo a smotana vystúpila na hladinu. Z odstáteho mlieka vy-
zbierali smotanu, ktorú preložili do mútovníka. Je to vysoká nádoba vyrobená zo 
smrekového dreva, dno má širšie a do vrchu sa zužuje. Cez otvor v pokrievke 
vedie rukoväť zakončená piestom. Týmto pohybujú smotanou dovtedy, kým sa tá 
nezrazí na hmotu vhodnú na maslo. V takto spracovanej smotane sa od masla 
odlúči cmar. Mnohí pijú cmar, aby ich prehnalo, niektorí ho dávajú ošípaným. 
Ženy, ktoré maslo pripravili, ho dajú do osobitnej maselničky, alebo ho ihneď 
stopia. V Uhorsku sa totiž radšej používa prevarené maslo...“13 

V súlade s dobovými pomermi museli majerníci zaplatiť za mliečne 
výrobky z kravského mlieka určený nájomný poplatok. Napr. šafár alebo 
jeho manželka boli povinní uhradiť árendu za kravské mlieko 
na Lendavskom, Blatnopotockom alebo aj na Regéckom panstve a rov-
nako aj na Divínskom panstve Zičiovcov.14 Dochované pramene Koháry-
ovcov sa však o ničom takom nezmieňujú. 

Na majetkovej časti Štefana Koháryho bol významný počet somá-
rov. V roku 1726 Koháryho šafár priviedol z Čabrade štyroch z 12 somá-
rov, ale potom na rozkaz pána dve zvieratá poslali späť. Napriek tomu, 

                                                 
13 BÉL: Magyarország népének, s. 102. 
 14 RAVASZ, János: A sárospataki uradalom gazdálkodása a XVIII. század első felében. Budapest, 
1938, s. 58; CSAPODY, Csaba: Az Esterházyak alsólendvai uradalmának gazdálkodása a XVIII. 
század első felében. Budapest, 1933, s. 40-41; JÁRMAY, Edit – BAKÁCS, István: A Regéczi 
uradalom gazdálkodása a XVIII. században. Budapest, 1930, s. 46; SZIRÁCSIK: A divényi urada-
lom, s. 91-92. 
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že v účtovnej uzávierke za nasledujúci rok ostalo 10 zvierat, záznamy 
viedli iba o 9 zvieratách, ktoré sa však rozmnožili, a tak ich stav stúpol 
na 13 kusov. V roku 1730 zo 16 somárov pošli tri a „keďže sa neskoro ožre-
bili, dve žriebätká zahynuli“. 

V roku 1725 na majetkovej časti Štefana Koháryho zaplatili kočišovi 
a jeho 3 druhom, ktorí sa starali o somáre, 12-týždňové výdavky a pastie-
rovi somárov vyplatili dohodnutú ročnú odmenu, ktorú mu vyplácali aj 
v nasledujúcom roku za prácu odvedenú v predchádzajúcom roku. 
V roku 1730 vyplatili dohodnutú odmenu „pastierovi somárov“ a vyplatili 
ju aj „pastierovi teliat a somárov“. V roku 1731 Ondrej Koháry, ktorý zdedil 
tento majetok, dal šafárovi za úlohu, aby sa popri hovädzom dobytku 
staral aj o somáre. Opätovne sa však zmieňuje aj o „pastierovi teliat 
a somárov“. 

V roku 1730 dal šafár na príkaz Štefana Koháryho vyrobiť zápraho-
vý postroj „pre 6 somárov“, k týmto postrojom kúpil „ťažné laná“ a do 
zásoby ešte „2 vlečné laná“, napokon 16. marca zaplatil za 18 úzd. Dňa 22. 
marca kúpil k somárom jeden voz. Z uvedeného môžeme dedukovať 
dôvod a poslanie chovu somárov. 

Na majeroch sa vo veľkom počte chovali ošípané. V roku 1726 cho-
vali na majetkovej časti Štefana Koháryho 203 ošípaných, v nasledujú-
com roku 108 a v roku 1730 114 zvierat. Na majetkovej časti Ondreja 
Koháryho evidovali v roku 1727 16 ošípaných a v roku 1729 32. 

Ošípané trpeli na mnohé choroby a často padli za obeť aj útokom 
predátorov. V účtovej knihe majetku Ondreja Koháryho za rok 1729 
spomínajú dve „zdochnuté prasatá“. Z čriedy Štefana Koháryho „zdochlo 
na mor“ v roku 1726 10 ošípaných a 5 zvierat „roztrhal vlk“. Aj v roku 
1730 6 prasiat „zdochlo na mor a po útokoch divých zvierat“, ba vtedy sa 
prihodilo aj to, že „keď hnali čriedu do Fiľakova, jedno prasa zdochlo na úte-
ku“. 

Ošípané boli určené predovšetkým pre kuchyňu pánov. Z majera 
poslali slaninu 10. januára 1727 do Svätého Antona, 15. decembra 1729 
do kuchyne Ondreja Koháryho a v roku 1730 do kuchyne Štefana Kohá-
ryho. Niekoľko zvierat dostali zamestnanci na majeri a raz dali jedno aj 
žobrákom.  

Na predaj išli ošípané iba zriedkakedy. Výnimkou bol rok 1726, 
keď z majetkovej časti Štefana Koháryho predali 112 prasiat. V roku 1731 



Poľnohospodárska produkcia na koháryovských majetkoch v Novohradskej stolici... 

15 

odkúpili 9 prasiat od Ondreja Koháryho, ktorý zdedil majetok Štefana 
Koháryho. 

O ošípané sa staral pastier svíň. Na majetku Štefana Koháryho 
možno vykázať prácu pastiera svíň Jána Bratinku od roku 1726 do roku 
1731. Pastier svíň mal aj „honelníka“. Z dochovaných účtovných kníh 
možno zistiť, že na majetku Ondreja Koháryho vyplácali pastiera svíň 
v roku 1727 a v roku 1729. 

Pastier svíň mal na starosti aj ich veterinárnu opateru. Dňa 11. au-
gusta 1726 dali pastierovi svíň Bratinkovi peniaze „na lieky pre ošípané“ 
a potom 18. júla 1730 „na pušný prach na liečbu ošípaných“, na síru („na 
smradľavý kameň“). Za isté úkony platili aj iným osobám, napríklad na 
majetku Štefana Koháryho 6. apríla 1726 zaplatili za kastráciu prasiat. 

O umiestnení a kŕmení ošípaných toho nevieme veľa. Aj z účtov sa 
dozvedáme iba to, že na majetku Štefana Koháryho 1. novembra 1730 
a na rovnakom majetku už v rukách Ondreja Koháryho 13. októbra 1731 
kúpili pre ošípané po 20 funtov soli. 

Zmienky o ovciach a kozách nájdeme iba v dvoch účtovných kni-
hách, a aj v týchto prípadoch pochádzali z desiatku. V roku 1726 kúpili 
každému bačovi 26 funtov soli. V roku 1727 zaplatili zemepanskému 
bačovi, keď pásol ovce pri Karancsságu. Pravdepodobne tu ide o zvieratá 
z desiatku, poprípade sem mohli priviesť zvieratá zo severnejšie ležia-
cich majetkov Koháryovcov. Chov týchto zvierat alodiálnym spôsobom 
hospodárenia bol typický pre Divínske panstvo Zičiovcov.15 Napokon 
predpoklady k tomu existovali aj na koháryovských majetkoch. 

Pramene sú skúpe aj na údaje o včelárstve. Počet úľov poukazuje 
na to, že im išlo predovšetkým o samozásobenie, nie výnos z predaja. 
Šafár Štefana Koháryho v roku 1726 predal 10 úľov, „lebo sa rozpadali“. 
Dňa 5. apríla 1730 kúpili 50 úľov pre včelstvá. Ondrej Koháry zdedil 
v roku 1731 spolu s majetkom Štefana Koháryho aj včelín, keď do evi-
dencie zaznamenali 37 úľov. 

Alodiálne oráčiny 
Z urbárov spísaných v druhej polovici druhej dekády 18. storočia 

vyplýva, že na Gyöngyösskom panstve sa nenachádzali oráčiny v zeme-
panskej správe. Na Sečianskom panstve, ktoré bolo v spoločnom vlast-

                                                 
15 SZIRÁCSIK: A divényi uradalom, s. 87-90. 
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níctve Koháryovcov, evidovali alodiálne oráčiny na viacerých miestach. 
V Sečanoch mali polia v dvojpoľnom obhospodarovaní Štefan Koháry 
a synovia Wolfganga Koháryho. Keď ich poddaní neobsiali oráčiny, páni 
ich prenajali za sedminu desiatku. V Rimovciach (Rimóc) smerom 
k brehom potoka Darázsdó (Drásdó) sa nachádzalo pole s plochou na 30 
kíl jesennej siatby.16 Keď túto oráčinu obsiali obyvatelia, platili za ňu 
desiatok rovnako ako za domové miesta. Aj blízko kostola bola jedna 
oráčina na 15 kíl siatby, ktorú z hľadiska vlastníckych práv vlastnili Ko-
háryovci spolu s manželkou Juraja Semereho (Szemere). Pri obsiatí spo-
ločnej ornice zvykli obyvatelia platiť desiatok obom vlastníkom. 

V Balážskych Ďarmotách patriacich k Želoveckému panstvu, ktoré 
bolo vo výlučnom vlastníctve Štefana Koháryho, sa rozkladala oráčina na 
50 kíl siatby v dvojpoľnom obhospodarovaní. Obhospodarovať ju zvykli 
poddaní z čeboveckého okresu a v roku 1716 sa na nej urodilo 50 kôp 
obilia. Pole na 14 kíl siatby v dvojpoľnom obhospodarovaní bolo aj v 
Záhorciach, „kde ho sami zorali, obsiali a zožali.“ Želovecké pole prenajali 
za sedminu desiatku poddaným. Sklabinské „polia zvykli zorať spolu 
s inými, ako boli poddaní z Olovárov, alebo z inokadiaľ, odkiaľ si k nim priviedli 
pomoc.“ Oráčina v Bušinciach mala rozlohu na 30 kíl siatby a obrábali ju 
trojpoľným spôsobom, viac sa však o nej z urbára nedozvieme. 

V centre Fiľakovského panstva Štefana Koháryho mal zemepán 
oráčiny na viacerých miestach. Jednu oráčinu na 25 kíl siatby užíval pri 
Kapitánskej studni (Kapitány-kút) vedľa cesty do Plešu smerom ku ko-
nopištiam. Oráčina na 60 kíl siatby bola na Egrešféli (Egres-fél), „na vý-
chodnej hranici kurtáňskeho chotára“ pri ceste do Fiľakovských Kováčov. 
Evidovali tu oráčinu na 24 kíl siatby s poznámkou, že ďalšia pôda na 
siatbu je smerom „k ceste na Homok, pri odbočke na Kráľovu lúku“. Druhá 
časť o rozlohe na 40 kíl siatby je pri ceste do Šávoľa, v časti zvanej Mýtna 
zem (Vámosföld). Vo Fiľakove sa teda alodiálne oráčiny rozkladali na 
území o rozlohe na 149 kíl siatby. Relatívne veľkú oráčinu o rozlohe na 
240 kíl obrábali aj v Sentfalvapuste (Szentfalvapuszta). V Šávoli boli 
všetky alodiálne oráčiny obhospodarované trojpoľným systémom. Na 
majetkovej časti Štefana Koháryho vo Veľkých Dravciach bola oráčina na 
92 kíl siatby. Rovnaké množstvo oráčiny tu mali aj synovia Wolfganga 

                                                 
16 1 kila (pôvodne osmanská váhová jednotka) mala váhu približne 41 kg. 
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Koháryho. 
Počiatky alodiálneho hospodárenia v Uhorsku siahajú do 14. storo-

čia. Odvtedy mal zemepán v každej dedine vyhradzovanú takú oráčinu, 
lúku a záhradu, akú užívali jednotlivé poddanské rodiny.17 To je dôvod, 
prečo mali alodiálne pozemky aj na koháryovských majetkoch rozdrobe-
ný charakter. Alodiálne oráčiny sa však bez výnimky rozkladali na úze-
mí Novohradskej stolice. 

Tabuľka č. 1 Rozloha alodiálnych oráčin na majetkoch Koháryovcov (1716 – 1718)18 

usadlosť Koháryovská rodina Štefan Koháry Synovia Wolfganga Koháryho 

Sečany  ? ? 

Rimovce 45   

Balážske Ďarmoty  50  

Záhorce  14  

Želovce  ?  

Sklabiná  ?  

Bušince  30  

Fiľakovo  149  

Sentfalvapusta  240  

Šávoľ  ?  

Veľké Dravce  92 ? 

Autori urbára zapísali do urbárskych súpisov spísaných na spoloč-
nom majetku koháryovskej rodiny v roku 1716 a 1718 45 kíl oráčiny 
v Rimovciach. Hoci aj Sečany boli spoločným rodinným majetkom, orá-
činy tu spravovali Štefan Koháry a synovia Wolfganga Koháryho osve. 
Na majetkovej časti synov Wolfganga Koháryho nezaevidovali alodiálne 
oráčiny v Sečanoch a vo Veľkých Dravciach. Krajinský sudca Štefan Ko-
háry mal takéto oráčiny v desiatich usadlostiach. V šiestich prípadoch 
z nich vieme presný rozsah týchto oráčin, ktorý činil 575 kíl. Popri tom 
bolo na všetkých troch spísaných majetkoch 2887,5 kíl oráčiny určených 
pre 907 sedliakov. Aj z neúplných údajov však dobre vidno, že na majet-
                                                 
17 ZIMÁNYI, Vera: Gazdasági és társadalmi fejlődés Mohácstól a 16. század végéig. In: R. 
VÁRKONYI Ágnes (ed.): Magyarország története 1526–1686. I. zv. Budapest, 1985, s. 320. 
18 Údaje sú uvádzané v historickej váhe „kila“. 
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kovej časti Štefana Koháryho bol pomer alodiálnej oráčiny minimálne 21 
% a vzhľadom k všetkým oráčinám sa približoval k vyššie spomenutému 
priemeru v Novohradskej stolici v roku 1728 (19 %), i keď bol o niečo 
vyšší. 

Z účtovných kníh z rokov 1726 – 1731 vieme zistiť iba množstvo 
dopestovanej pšenice. V tom čase sa na majetkovej časti Štefana Koháry-
ho, ktorá sa v roku 1731 stala vlastníctvom Ondreja Koháryho, evidovali 
alodiálne oráčiny vo Fiľakove a v Karancsságu. Na obidvoch miestach 
pestovali pšenicu, jačmeň a ovos, vo všeobecnosti však najviac bolo pše-
nice. Výnosy na obidvoch majeroch boli medziročne značne rozkolísané. 

Tabuľka č. 2 Výnosy z alodiálnych oráčin Štefana Koháryho vo Fiľakove a v Karancsságu 
(1726 – 1731)19 

rok Fiľakovský majer  Karancsságsky majer  

pšenica jačmeň ovos pšenica jačmeň ovos 

1726 370,5 23 (+121 majer a 
desiatok) 

813,5 230 49 91 

1727 604 144 80 455 150 342 

1730 503 37 813,5 508,5 56 206 

1731 318 75 365 290 124 345 

V účtoch Ondreja Koháryho z roku 1727 zaevidovali obilie pochá-
dzajúce z majera a desiatku, ktoré pozostávalo zo 74,75 kíl pšenice, 4,33 
kíl jačmeňa a 7 kíl ovsa. Ondrej Koháry mal tieto obilné výnosy zo spo-
ločného rodinného majetku. V roku 1729 zožali na majetku Ondreja Ko-
háryho z alodiálnych oráčin 132,5 kíl pšenice a 45 kíl ovsa. Zo spoločné-
ho majetku a z oráčiny Ondreja Koháryho nám chýbajú ďalšie údaje. 

Aj na majeri Blatnopotockého panstva malo väčší význam iba pes-
tovanie pšenice.20 V iných častiach krajiny však nielen pšenicu a miešanú 
pšenicu považovali obyvatelia panstiev za obilie vhodné na chlieb. Na-
príklad obyvatelia panstva Pápa-Ugod-Devečer požívali na prípravu 
chlebovín v prvom rade raž, v menšej miere miešanú pšenicu a minimál-

                                                 
19 Údaje sú uvádzané v historickej váhe „kila“. 
20 RAVASZ: A sárospataki uradalom, s. 86-87. 
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ne pšenicu.21 Aj na Divínskom panstve v usadlostiach najmenej vhod-
ných na pestovanie pšenice „v obciach Ábelová, Lentvora, Budiná, Madačka, 
Polichno, Praha a v okolitom hornatom kraji žijú ľudia na ovsenom chlebe“.22 
Analyzované majetky Koháryovcov však boli vhodné na pestovanie 
obilia a v rámci neho aj pšenice, preto môžeme pestovanie pšenice ozna-
čiť za charakteristické pre alodiálne oráčiny Koháryovcov. 

Treba však mať na pamäti osobitosť poľnohospodárskej výroby, 
kde premenlivé množstvo zožatého obilia z tej istej plochy úzko súvisí 
s prajnými či neprajnými charakteristikami počasia.23 V druhej polovici 
20-tych rokov 18. storočia sa objavila séria veľmi suchých rokov, čo mô-
žeme zistiť aj z účtovných kníh blízkeho Divínskeho panstva Zičiovcov.24 
S týmto javom sa však môžeme stretnúť aj v iných kútoch krajiny. 
O Boňháde (Bonyhád) v Tolnianskej stolici v tejto súvislosti Matej Bel 
napísal: „V roku 1726 bol pre mimoriadne sucho veľký nedostatok obilia. Čo 
dozrelo, bolo prerastené neznámymi trávami, takže chlieb z neho bol nechutný 
a taký škodlivý, že tých, ktorí si z neho odhryzli, prepadlo šialenstvo a museli ich 
spútať do reťazí, aby si sebe či druhým neublížili.“25 

Na základe zloženia obilných zásob na panstve v týchto rokoch 
však môžeme poukázať na veľký význam alodiálneho hospodárenia na 
čiastkových majetkoch Štefana a Ondreja Koháryho. Množstvo pšenice, 
jačmeňa a ovsa dopestovaného na oráčinách v priemere vysoko prevyšo-
valo množstvo obilia pochádzajúceho z desiatku. 

Tabuľka č. 3 a – b Pôvod zásob pšenice na majetkoch Štefana Koháryho (ŠK) a Ondreja 
Koháryho (OK) (1726 – 1731)26 
Rok Spolu Z predchádzajúceho 

roka 
Zo spoločného 
majetku 

Desiatok Mlyn Majer Majer a 
desiatok 

1726ŠK 12774,00 11539,00 88,50 271,50 201,50 673,50  
1727OK 121,25 20,00 22,00  4,50  74,75 
1727ŠK 5203,00 2928,00  819,00 397,00 1059,00  
1729OK 313,63 128,00 36,13 17,00  132,50  
1730ŠK 9501,25 7177,50 176,75 987,50 148,00 1011,50  

                                                 
21 FÜLÖP, Éva Mária: A pápa-ugod-devecseri Esterházy-uradalom megszervezése és gaz-
dálkodása a 18. század folyamán. In: KUBINYI, András (ed.): Tanulmányok Pápa város törté-
netéből a kezdetektől 1970-ig. Pápa, 1994, s. 237. 
22 FÉNYES, Elek: Magyarország leírása. Pest, 1847, s. 198. 
23 WELLMANN, Imre: A magyar mezőgazdaság a XVIII. században. Budapest, 1979, s. 128. 
24 SZIRÁCSIK: A divényi uradalom, s. 97-99. 
25 BÉL, Mátyás: Tolna vármegye leírása. In: K. BALOGH, János (ed.): Tanulmányok Tolna 
megye történetéből IX. Szekszárd, 1979, s. 351. 
26 Údaje sú uvádzané v historickej váhe „kila“. 
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1731OK 10482,75 8947,50 112,50 577,00 237,75 608,00  

 
Rok/kila Spolu Z predchádzajúceho 

roka 
Zo spoločného 
majetku 

Desiatok Mlyn Majer Majer a 
desiatok 

1726ŠK 100% 90% 1% 2% 2% 5% 0% 
1727OK 100% 16% 18% 0% 4% 0% 62% 
1727ŠK 100% 56% 0% 16% 8% 20% 0% 
1729OK 100% 41% 12% 5% 0% 42% 0% 
1730ŠK 100% 76% 2% 10% 2% 11% 0% 
1731OK 100% 85% 1% 6% 2% 6% 0% 

 

Tabuľka č. 4 a – b Pôvod zásob jačmeňa na majetkoch Štefana Koháryho (ŠK) a Ondreja 
Koháryho (OK) (1726 – 1731)27 
Rok Spolu Z predchádzajúceho 

roka 
Zo spoločného 
majetku 

Desiatok Mlyn Majer Majer a 
desiatok 

1726ŠK 1177,00 984,00    193,00  
1727OK 4,33      4,33 
1727ŠK 664,50 313,00  57,50  294,00  
1729OK 37,33 37,33      
1730ŠK 287,50 184,50  10,00  93,00  
1731OK 390,25 160,00 2,50 28,50  199,25  

 
Rok Spolu Z predchádzajúceho 

roka 
Zo spoločného 
majetku 

Desiatok Mlyn Majer Majer a 
desiatok 

1726ŠK 100% 84% 0% 0% 0% 16% 0% 
1727OK 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
1727ŠK 100% 47% 0% 9% 0% 44% 0% 
1729OK 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 
1730ŠK 100% 64% 0% 3% 0% 32% 0% 
1731OK 100% 41% 1% 7% 0% 51% 0% 

Tabuľka č. 5 a – b Pôvod zásob ovsa na majetkoch Štefana Koháryho (ŠK) a Ondreja 
Koháryho (OK) (1726 – 1731)28 
Rok Spolu Z predchádzajúceho 

roka 
Zo spoločného 
majetku 

Desiatok Mlyn Majer Majer a 
desiatok 

1726ŠK 1672,25 1487,75  93,50  91,00  
1727OK 80,50  9,50    71,00 
1727ŠK 2553,50 982,50  363,00 52,50 1155,50  
1729OK 102,25 52,25  5,00  45,00  
1730ŠK 1939,50 1606,50  47,00  286,00  
1731OK 3355,17 2113,50 27,42 266,50 237,75 710,00  

 
Rok/kila Spolu Z predchádzajúceho 

roka 
Zo spoločného 
majetku 

Desiatok Mlyn Majer Majer a 
desiatok 

1726ŠK 100% 89% 0% 6% 0% 5% 0% 
1727OK 100% 0% 12% 0% 0% 0% 88% 
1727ŠK 100% 38% 0% 14 2% 45% 0% 
1729OK 100% 51% 0% 5% 0% 44% 0% 
1730ŠK 100% 83% 0% 2% 0% 15% 0% 

                                                 
27 Údaje sú uvádzané v historickej váhe „kila“. 
28 Údaje sú uvádzané v historickej váhe „kila“. 
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1731OK 100% 63% 1% 8% 7% 21% 0% 

Na obrábanie pôdy v porovnaní s jeho dôležitosťou v rámci alo-
diálneho hospodárenia takmer nevynakladali žiadne peňažné prostried-
ky. V období rokov 1720 – 1731 sa objavuje iba zopár výdavkov. 
Z účtovných kníh spoločných majetkov koháryovskej rodiny sa môžeme 
dočítať, že v roku 1720 kúpili na pluh „lemeš a čerieslo“. V roku 1721 za-
kúpili 5 kíl jačmenného zrna na siatbu. 

V pomere k rozsahu alodiálnych oráčin a ich významu mali na vý-
platnej listine málo pracovníkov. Na majetku Štefana Koháryho zamest-
nali bírešov na dobu od 21. septembra do konca decembra 1720. V roku 
1721 spomínajú „starého bíreša“ a „menšieho bíreša“. O ich pracovnej nápl-
ni v dochovaných prameňoch nič nie je. Inde, napríklad v Iklade bíreši 
orali, siali a  skupiny žencov sezónne vykonávali žatvu.29 Na majetku 
Štefana Koháryho zamestnali v roku 1720 bírešov pravdepodobne na 
žatevné práce, kým v nasledujúcom roku už mohli byť angažovaní na 
plný cyklus poľných prác. Už v roku 1726 sa spomína na majetkovej časti 
Štefana Koháryho šafár, ktorý má na starosti predovšetkým živočíšnu 
výrobu, o poľnohospodárskej však niet zmienky. 

Pri obrábaní alodiálnej pôdy sa poddaní mohli dôsledne opierať 
o povinnosť robôt, ktoré boli od roku 1514 vymedzené zákonom.30 Na 
majetkoch Koháryovcov však podľa urbárov obrábali oráčiny v takej 
miere, ktorá presahuje rámec robôt. 

Už v 17. storočí sa v krajine objavujú prípady, že poddaní pre 
zmiernenie dávok, resp. ich odpustenie obrábajú pre svojich pánov po-
zemky v zemepanskej správe. Môžeme to považovať za prvotný stupeň 
alodiálnej správy pozemkov, na čo nájdeme príklady na panstvách Gör-
géň (Gurghiu) a Kővár (Chioarului) v 17. storočí, kde poddaní na 
hornatom území pre svojho pána zasiali pšenicu „do dedinskej pôdy”.31 
Rovnaký úkaz sa objavuje aj v urbári Divínskeho panstva Imricha Balašu 
(Balassa) v Novohradskej stolici v roku 1660 a potom aj v roku 1736, keď 
už Divínske panstvo patrilo Zičiovcom. V roku 1736 obrábali alodiálne 
pozemky želiari vlastniaci dom, alebo poddaní s osminovým pozemkom, 
                                                 
29 ASZTALOS, István: Határhasználat Ikladon a XVIII. század közepén. In: Studia Comita-
tensia 23. Szentendre, 1994, s. 244. 
30 SZABÓ: Tanulmányok a magyar parasztság, s. 161-165 a 176. 
31 MAKKAI, László: Paraszti és majorsági mezőgazdasági termelés a XVII. században. Budapest – 
Gödöllő, 1957, s. 4. 
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ktorí sa stali slobodníkmi. Títo užívali za svoju prácu oslobodenie od 
dávok.32 S podobnými javmi sa v tej dobe stretávame aj v iných 
panstvách. Napríklad na území panstva koruny v Diósgyőri väčšinu 
alodiálnych pozemkov prenajali sedliakom a potom tieto územia 
nezaratávali medzi alodiálne pozemky.33 

Aj na koháryovských majetkoch teda alodiálne oráčiny neobrábali 
v prvom rade zamestnanci panstva, ale poddaní, ktorí vzali priamo na 
seba túto povinnosť, alebo si tieto pozemky prenajali. Samozrejme ne-
môžeme odignorovať ani funkciu robôt, hoci ich evidenciu nemáme 
k dispozícii. Alodiálna oráčina na majetkovej časti vo vlastníctve Štefana 
Koháryho mohla mať taký veľký rozsah preto, lebo poddaní jej obrábanie 
prevzali na seba, resp. si ju prenajali. Táto forma mohla byť pre podda-
ných azda aj výhodná, veď kým za vlastné pozemky boli povinní odvá-
dzať poplatky, naturálie aj roboty, za prevzaté či prenajaté pozemky 
museli odvádzať iba desiatok. Tento spôsob obhospodarovania pôdy 
mohol poslúžiť záujmom zemepána vďaka tomu, že s ním neboli spojené 
takmer žiadne alebo len úplne minimálne výdavky. 

Tento spôsob produkcie, ktoré v sebe konzervoval archaické prin-
cípy, sa teda ukázal byť vskutku účinným. Dobre na to poukazujú údaje 
o zásobách obilia na panstve, kde v priemere množstvo alodiálneho obi-
lia prevyšovalo obilie z desiatku. Za povšimnutie však stojí, že takmer 
v každom roku viac ako polovicu celkových zásob obilia odložili na na-
sledujúci rok. Tento vysoký prebytok obilia bolo možný vďaka tomu, že 
po uspokojení potrieb panstva a zemepána, sa zvyšok obilia takmer ne-
speňažoval. 

Alodiálne obilie preto vedno s obilím z desiatku a za mlyny skla-
dovali v jamách. (Napríklad v roku 1726 podľa výkazu naturálií na ma-
jetku Štefana Koháryho skladovali obilie z predchádzajúceho roka vo 
Fiľakove v 79, v Litkovciach v 21, v Šágujfalu v 2, v Holiši v 9, v Karan-
csságu vo vyše 38 a v Sečanoch v neznámom počte jám.) Mimochodom, 
v tej dobe uskladňovali obilie v obilných jamách aj inde v Uhorsku, na-

                                                 
32 SZIRÁCSIK: A divényi uradalom, s. 101-102. 
33 VERES, László: Majorsági birtokok a diósgyőri koronauradalomban a jobbágyfelszabadí-
tás időszakában. In: A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 16. Miskolc, 1977, s. 41. 
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príklad aj na érdskom alódiu.34 Sýpka Divínskeho panstva Zičiovcov sa 
však nachádzala v divínskom kaštieli, kde vedno skladovali obilie z ma-
jera aj od sedliakov v obilných debnách.35 

Alodiálne vinice 
V nami skúmanej dobe na koháryovských majetok nemohli byť 

významnejšie alodiálne vinice a aj starostlivosť o existujúce bola spojená 
s množstvom problémov. Zmienka o vinici sa nachádza aj v urbároch 
spísaných v rokoch 1716 a 1718. 

Autori urbára našli v Novohradskej stolici alodiálne vinice jedine 
na dvoch miestach v Balážskych Ďarmotách spolu v rozsahu 35 kopá-
čov,36 z úrody ktorých dorábali 5½ okovov vína. V poznámke však 
uviedli, že vinica sa nechala spustnúť. O vinicu v Balážskych Ďarmotách 
sa zvykli starať poddaní z Bušiniec spolu s poddanými zo Záhoriec, Že-
loviec, Sklabinej, Novej Vsi, Olovár a Malých Zlievcov. V Hevešskej a vo 
Vonkajšej solnockej stolici sa alodiálne vinice nachádzali v Gyöngyösi 
a v Gyöngyöstarjáne. V Gyöngyösi patrila k alódiu Štefana Koháryho 
vinica v hornej doline o veľkosti 9 kopáčov a za hornou záhradou o veľ-
kosti 40 kopáčov, o ktorú „sa starali zle, preto by sa patrilo hovoriť skôr 
o vinici úhorom ako o vinici alódia“. V Gyöngyöstarjáne mali Koháryovci 
vinicu o veľkosti 12 kopáčov „pri dolnom mlyne“. Pretože „sa o ňu doteraz 
iba pomaličky starali“, v roku 1716 sa z nej urodilo 6 okovov vína. „V tejto 
vinici zvykli pracovať miestni obyvatelia“. 

Autori súpisu teda dohromady zaevidovali alodiálne vinice o veľ-
kosti 96 kopáčov, čo predstavovalo 15 % všetkých neúplne spísaných 
viníc v zemepanskej a sedliackej správe. Na porovnanie môžeme pove-
dať, že na majetku Rákociovcov v Ečede (Ecsed) sa pohyboval pomer 
alodiálnych viníc na úrovni 30 – 40 %, čo zodpovedá priemernému vino-
hradníckemu kraju.37 

                                                 
34 DÓKA, Klára: Az érdi parasztság a 18 – 19. században. In: Studia Comitatensia 18. Szen-
tendre, 1987, s. 197. 
35 SZIRÁCSIK: A divényi uradalom, s. 105. 
36 Územie jedného kopáča zodpovedá ploche, ktorú dokázal 1 kopáč okopať za 1 deň. 
37 ULRICH, Attila: Az ecsedi uradalom majorsági gazdálkodása és jobbágyi szolgálati 
rendszere a Rákóczi-család birtoklása idején. In: A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évköny-
ve 49. Nyíregyháza, 2007, s. 396. 
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Tabuľka č. 6 Rozsah alodiálnych viníc na koháryovských majetkoch (1716 – 1718)38 

Usadlosť Majetok rodiny Majetok Štefana 
Koháryho 

Majetok synov 
Wolfganga Koháry-
ho 

Gyöngyös   49  

Gyöngyöstarján  12   

Balážske Ďarmoty  35  

Podľa účtovných kníh v roku 1720 vynaložili na obhospodarovanie 
vinice v Gyöngyöspate ležiacej v chýrnom vinohradníckom kraji Heveš-
skej a Vonkajšej solnockej stolice, ktorá bola v spoločnej správe rodiny, 
12 zlatých. V roku 1724 sa majetková časť v Gyöngyöspate, ktorú mali 
v zálohu, vrátila Forgáčovcom (Forgách). O pestovanie alodiálneho 
hrozna sa preto potom Koháryovci prekvapivo pokúsili so striedavými 
úspechmi vo Fiľakove. 

Na rozkaz Štefana Koháryho začali dňa 21. apríla 1730 obrábať 
v alodiálnom rámci fiľakovskú vinicu dedičov Juraja Šárközyho (Sárkö-
zy). Dňa 27. apríla orezali vinič, ktorý však napriek tomu potom nezaro-
dil. Potom 9 kopáčov po dva razy okopalo vinič. Dňa 30. júna zaplatili 
„15 osobám za podlomenie a uviazanie viniča, lebo to poddaní nevedia urobiť“ 
po 2 rýnske zlaté na osobu a 1 zlatý dostal aj vincúr. Túto vinicu v roku 
1731 zdedil Ondrej Koháry. Ako vtedy uviedli: toto bola fiľakovská „úbo-
há vinička Štefana Koháryho, v ktorej sa tento rok nič neurodilo.“ V roku 1731 
zaplatili 4 osobám za rez viniča po 20 rýnskych zlatých na osobu. Dňa 8. 
mája vyplatili 8 osôb za okopanie viniča, 15. júla zas dve osoby dostali 
zaplatené za postavenie stĺpikov po 20 rýnskych zlatých na hlavu. Druhé 
okopanie viniča urobilo 12 osôb za 20 rýnskych zlatých a 9 viazačov do-
stalo po 5 polturákov. V roku 1731 sa vinica strážila za 2 kily pšenice. 
Podľa výdavkov na nádenníkov si možno utvoriť obraz o jednotlivých 
prácach vo vinici, ktoré sa prakticky zhodovali s opisom u Mateja Bela 
z 30-tych rokov 18. storočia.39 Kým na neúrodnú fiľakovskú vinicu 
v roku 1730 vynaložili takmer 33 zlatých, v nasledujúcom roku to už 
nebolo ani celých 7 zlatých. 

Na obrábanie alodiálnych viníc sa nedali celkom dobre využívať 

                                                 
38 Údaje sú uvádzané v historickej plošnej miere „kopáč“. 
39 BÉL: Magyarország népének, s. 404-407. 
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roboty, lebo starostlivosť o vinič si vyžadovala dobré znalosti. Preto si aj 
na iných panstvách najímali nádenníkov. Aj v okolí Tokaja známeho 
vyspelou vinohradníckou kultúrou si na jednotlivé práce najímali ná-
denníkov, no vinobranie už riešili formou robôt.40 Aj na území Divínske-
ho panstva Zičiovcov mohla byť obdobná situácia, lebo pracovníkom pri 
vinobraní neplatili nič a podľa urbárskej regulácie Márie Terézie mnohé 
usadlosti panstva, medzi inými napríklad Červeňany, Šuľa, Dolné Prí-
belce, Balážske Ďarmoty mali pri vinobraní povinnosť dvojnásobných 
robôt. Inak Divínske panstvo míňalo v rokoch 1734 – 1743 na obrábanie 
viníc 91 – 124 zlatých ročne.41 Alodiálnu vinicu Regéckého panstva obrá-
bali s nákladmi 2000 – 4000 zlatých, ale nielen v tomto panstve, ktoré sa 
orientovalo na produkciu vína, ale aj v Lendavskom panstve vynakladali 
na tento cieľ 100 – 230 zlatých ročne.42 V porovnaní s tým je tých zopár 
zlatých, ktoré Koháryovci vynaložili na svoje alodiálne vinice, celkom 
ničotných. 

Alodiálne záhrady 
V nami skúmanej dobe sa alodiálne záhrady nachádzali iba na ma-

jetkovej časti Štefana Koháryho. V účtovnej knihe majetkovej časti Štefa-
na Koháryho z roku 1725 zaevidovali, že 5. apríla kúpili z pokladnice 
panstva nejaké semená na výsadbu do záhrady. V účtovnej knihe z roku 
1730 sa píše, že odmenou „pre tunajšieho biedneho záhradníka“ bol jeden 
pár čižiem, čo mu v nasledujúcom roku zaistil aj Ondrej Koháry, ktorý 
zdedil majetok pána. 

 Už aj z malého počtu zmienok vyplýva, že táto záhrada nemala 
takmer žiaden význam. Naproti tomu záhradkárčenie malo omnoho 
väčší význam na Divínskom panstve Zičiovcov, kde počnúc pohánkou, 
cez strukoviny a ovocie až po chmeľ pestovali celý rad rastlín určených 
na spotrebu a zužitkovanie na panstve.43 Navyše alodiálne záhrady Šte-
fana Koháryho nepostačovali ani na uspokojenie potrieb panstva, čo 

                                                 
40 OROSZ, István: Az uradalmi és paraszti gazdálkodás Tokajban a 16 – 17. században. In: 
BENCSIK, János – OROSZ, István (edd.): Tokaj. Várostörténeti tanulmányok I. Tokaj, 1995, s. 
90. 
41 SZIRÁCSIK: A divényi uradalom, s. 106. 
42 RAVASZ: A sárospataki uradalom, s. 70; CSAPODY: Az Esterházyak alsólendvai uradalmának, 
s. 42. 
43 SZIRÁCSIK: A divényi uradalom, s. 107-108. 
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naznačuje aj fakt, že v roku 1725 šafár Štefana Koháryho kúpil do páno-
vej kuchyne červenú cibuľu a cesnak. 

Alodiálne lúky a pasienky 
Pre absenciu kŕmnych rastlín, keďže ich pestovanie v Uhorsku sa 

datuje až do neskorších čias, bolo na zaopatrenie hospodárskych zvierat 
nevyhnutné pozbierať seno z alodiálnych lúk. Samuel Tešedík (Tessedik) 
ešte aj v roku 1768 konštatuje, že sedliaci „nepochopili“ nariadenie Márie 
Terézie o kŕmnych trávach. „Prostí ľudia si myslia, že ďatelinu treba zasiať 
pokrájanú na drobno... neveria, že aj tráva má semeno.“ Juraj Vámoši (Vámo-
si), šafár panstva, priniesol z Viedne do Sarvaša semená, ktoré tu zasiali a 
„odtiaľto sa to rozšírilo do celej krajiny“.44 V tej dobe teda malo seno pre 
hospodárske zvieratá mimoriadny význam: kŕmili ním hovädzí dobytok 
a aj ovce a kozy „jedli vonku trávu a v maštali seno“.45 

V roku 1716 mali Štefan Koháry a synovia Wolfganga Koháryho lú-
ku v Sečanoch. Ak koháryovskí zemepáni nepokosili sami svoju časť, 
dali ju do prenájmu. Autori urbárskeho súpisu však vtedy našli alodiálne 
lúky na území Sečianskeho panstva nachádzajúceho sa v spoločnom 
vlastníctve koháryovskej rodiny aj v Stráži (Őrhalom), v Lovciach (Nagy-
lóc) a v Šipiciach (Nógrádsipek). Lúka v Stráži pozostávala zo štyroch 
častí, ktoré mali spolu rozlohu 20 – 22 koscov.46 Ak lúky nepoškodila 
voda, prenajímali ich za 10 – 11 rýnskych zlatých, pričom výnos si po-
merne podelili medzi členmi koháryovskej rodiny. Lúka v Lovciach bola 
pri páchnucej studni a zvykli ju prenajímať za 1 rýnsky zlatý. Aj lúku 
v Šipiciach, z ktorej priemerne pozberali 5 vozov sena, dávali tiež do 
prenájmu za 2 – 3 zlaté. 

Podľa urbára spísaného po Rákociho povstaní na Želoveckom pan-
stve vo vlastníctve Štefana Koháryho z alodiálnej lúky pozostávajúcej 
z dvoch častí o výmere spolu 100 koscov priemerne pozberali 25 siah 
sena. V Záhorciach, pokiaľ voda počas roka nespôsobila škody, zvykli 
Záhorčania „pokosiť a spratať“ 4 vozy sena, kým v Želovciach to bolo 20 
vozov sena. Z lúky v Sklabinej očakávali výnos 12 vozov sena, ktoré tu-

                                                 
44 TESSEDIK, Sámuel: Szarvasi nevezetességek, azaz Szarvas mezőváros gazdasági krónikája (prel. 
dr. NÁDOR Jenő). Budapest, 1938, s. 145. 
45 BÉL: Magyarország népének, s. 87-88. 
46 Územie o rozlohe jedného kosca zodpovedá ploche, ktorú 1 kosec dokázal pokosiť za 1 
deň. 
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najší obyvatelia „sú povinní sami pokosiť, spratať a doviezť do Želoviec“. Na 
troch alodiálnych lúkach v Bušinciach sa zvyklo dohromady urodiť iba 7 
– 8 vozov sena. 

Aj v Szentfalvapuszte na Fiľakovskom panstve Štefana Koháryho 
sa nachádzala významná alodiálna lúka: skladala sa z veľkej lúky, 
z ktorej bol výnos 40 vozov sena, z lúk medzi vodami boli 4, z lúčnej 
záhrady pri fiľakovskom chotári 6, zo Šibeničného vrchu 40 a z konča 
Kráľovej lúky bolo 6 vozov sena. Lúku v Hrabove47 si zvykli prenajať 
miestni želiari podľa dohody za pol toliara. V Nitre nad Ipľom bola alo-
diálna lúka Pod závozom, ktorá dala priemerne 6 vozov sena, a „ak ju 
nepoškodila voda“, zvykli ju prenajať za približne 6 zlatých. Vo Veľkých 
Dravciach zaevidovali alodiálnu lúku skladajúcu sa zo 4 častí, ktoré spo-
lu dávali 9 vozov sena. Autori urbára z roku 1716 si pri zmienke o nich 
posťažovali: „Keďže tento rok nebolo komu predať seno z nich, zhnilo na mies-
te.“ 

Tabuľka č. 7. Alodiálne lúky a pasienky (1716, 1718)48 

Usadlosť Majetok rodiny Majetok Štefana 
Koháryho 

Majetok synov 
Wolfganga 
Koháryho  

Sečany  ? ? 

Stráž 20 – 22   

Lovce ?   

Šipice 5   

Záhorce  4  

Želovce  20  

Sklabiná  12  

Bušince  7 – 8  

Szentfalvapuszta  106 – 107  

Hrabovo   ?  

Nitra nad Ipľom  6  

Veľké Dravce  9  

                                                 
47 Dnes súčasť Kalinova. 
48 Údaje sú uvádzané v historickej objemovej miere „voz“. 



Éva Szirácsik 

28 

V neskorších časoch už nepomerali rozsah alodiálnych lúk 
a pasienkov. Z účtovných výkazov však je evidentné, že všetky tri kohá-
ryovské panstvá prenechali užívanie lúk a pasienkov miestnym sedlia-
kom, čo v danej dobe nebolo nič výnimočné.49 Jednotlivé pozemky si 
zvykli prenajímať tí istí nájomcovia. Výnosy z prenájmu lúk a za letnú 
pašu sa prakticky každý rok objavujú medzi sumami prijatými do pok-
ladnice panstva. 

Údaje o množstve zozbieraného a minutého sena považovali za 
zmienenia hodné iba v niekoľkých účtovných záznamoch. Účtovné kni-
hy z majetkových častí Štefana Koháryho aj Ondreja Koháryho zachytá-
vajúce roky 1726 – 1731 dokladujú, že výnos sena z majetkov krajinského 
sudcu (97 – 164 siah) ďaleko prevyšuje výnosy jeho synovca (8 – 17 siah). 
Pravda, počas posledného z evidovaných rokov výnosy zo sena zosnulé-
ho Štefana Koháryho už patrili Ondrejovi Kohárymu. 

O majetku Štefana Koháryho vieme, že tam seno zberali z lúk vo Fi-
ľakove, v Prši, v Holiši, v Trenči, v Karancsságu, v Litkovciach a v Opa-
tovej. V roku 1730 zeme Štefana Koháryho „zničili povodne a k tomu sa 
pridal nedostatok sena“ a ešte aj v nasledujúcom roku si o sene pozname-
nali, že „je ho nedostatok, takmer žiadne“. 

Seno spotrebovávali hospodárske zvieratá na panstvách. Predaj se-
na nemal význam, pristúpili k nemu iba zriedkakedy a v malom množ-
stve. V roku 1727 predali takmer 14 siah sena z Holiše, ale iba preto, „že 
bolo chatrné“. Aj v roku 1731 zaknihovali do pokladnice panstva, ktoré už 
vtedy patrilo Ondrejovi Kohárymu, peniaze za predaj 37 siah sena. Ďal-
šie prebytky si však namiesto predaja odložili na nasledujúci rok. 

V roku 1726 dávali seno Štefana Koháryho od 1. januára do konca 
júna jeho koňom a rožnému dobytku, od 1. júla do konca decembra zas 
jeho „nemeckým ťažným“ koňom a od 25. júla aj pre „iné kone a dobytok jeho 
Excelencie“, resp. ovciam, ktoré odviedli z Čabrade do Karancsságu. 
V nasledujúcom roku od 1. januára do konca apríla išlo seno opäť jeho 
ovciam, od 1. januára do konca augusta aj Koháryho „nemeckým ťažným 
koňom“, od 20. septembra do konca decembra „iným koňom“ a napokon 
od júna do augusta zemepánovým somárom a hovädziemu dobytku, 
„lebo ho bolo málo a aj to bolo neplodné“. V roku 1730 dali seno koňom, do-

                                                 
49 OROSZ: Az uradalmi és paraszti gazdálkodás, s. 96. 
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bytku a somárom Štefana Koháryho, ako aj koňom pánov, ktorí sa tu 
zastavili. V roku 1731 – ešte kým žil krajinský sudca – od 1. januára do 
konca apríla chovali senom jeho 6 ťažných a 4 jazdecké kone, ďalej 17 
somárov, hovädzí dobytok aj teľatá. Po smrti Štefana Koháryho sa zo 
sena ušlo koňom šafára Ondreja Koháryho zdediaceho majetok po strý-
kovi a koňom jeho hostí. Na majetkovej časti Ondreja Koháryho inak 
možno tiež doložiť, že seno v roku 1727 slúžilo na zaopatrenie jeho koní, 
resp. od 12. marca do 31. mája 1729 ho dali konkrétne jeho 8 koňom. 

Využívanie lesov panstva 
Pasenie ošípaných na žaluďoch a bukviciach bolo v nami skúmanej 

dobe rozšírené v rovnakej miere na Dolnej aj na Hornej zemi v bohato 
rodiacich dubinách a bučinách.50 Na území Novohradskej stolice sa na 
mnohých miestach nachádzali vhodné lesy k tomuto účelu. Aj Matej Bel 
o dobových pomeroch poznamenal, že pasenie ošípaných na žaluďoch 
a bukviciach bolo v lesoch Novohradskej stolice veľmi častým javom, 
samozrejme iba v rokoch s ich dobrou úrodou.51 

Vychádzajúc z týchto informácií teda vôbec nie je prekvapením, že 
urbáre zhotovené v rokoch 1716 a 1718 evidujú na koháryovských majet-
koch rozsiahle dubiny a bučiny. Autori urbára napríklad o lese pri Bátke 
tvrdili, že tam možno vykŕmiť aj 2500 prasiat, „pravda ak je dobrá úroda 
žaluďov“. V prípade lesa pri osade Samoterč (súčasť Málinca) uvádzajú 
2000 prasiat. Vo Veľkých Lovciach mohli tunajší v lese pásť okrem vlast-
ných ošípaných aj ďalších 500 – 600 prasiat. V úrodnom roku mohli 
v Šipiciach pásť 500, v Čakanovciach 400, v Gyöngyöstarjáne 300, 
v Uhorskom 200, v Ečegu, v Sokolovciach (Nógrádszakál), v Želovciach 
a v Sklabinej 150, v Záhorciach, vo Veľkých Dravciach, v Novej Vsi a 
v Šíde 100, ale aj v Galambapuste (súčasť Čakanoviec) 50 a v Holiši zas 
30 prasiat. Zaznamenali tiež, že v Keszegu dokáže les uživiť 80 prasiat, 
ale ak je dobrá úroda bukvíc a žaluďov, potom aj 1000 prasiat. Výnimkou 
boli Balážske Ďarmoty, kde nebol na to vhodný les, preto aj vlastné oší-
pané museli hnať na pašu inde. 

Pramene panstva takmer výlučne informujú iba o tom, že do lesov 

                                                 
50 ÉBER: A magyar állattenyésztés, s. 103. 
51 BELIUS, Mathias: Notitia Hungariae novae historico geographica divisa in partes quatuor... 1. 
Comitat. Neograd. Viedeň, 1735, s. 33. 
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na panstvách zvykli hnať na pašu svoje ošípané iba obyvatelia blízkych 
usadlostí. Môžeme sa však domnievať, že so zvieratami chodil aj zo 
vzdialenejších končín.52 

Zužitkovanie lesov na pasenie ošípaných prinášalo každý rok do 
troch pokladníc panstva niekedy menší, niekedy väčší príjem. Buď pre-
dávali žalude a bukvice, alebo za zvieratá vyberali desiatok, či poplatok. 

V lesoch panstva mohol byť bohatý stav diviny, veď tieto lesy boli 
aj miestom panských poľovačiek. Účty panstva odkazujú na poľovníkov 
a na psiarov, ktorí sa celkom určite starali o poľovné psy. Pre vtedajších 
poľovníkov bolo charakteristické, že pri love používali koňa a psy.53 Pred 
hlavňou a potom na pánovom stole sa z diviny žijúcej v lesoch mohla 
najčastejšie ocitnúť srnčia zver. A úspešný lov sa nemohol zaobísť ani bez 
oldomáša. 

Šafár ešte v roku 1720 na príkaz Ondreja Koháryho kúpil pre jeho 
„psiarov“ pár nohavíc a pre svojho poľovníka („jager“) zas pár čižiem. 
Dňa 18. februára 1730 poslal Štefanovi Kohárymu pár srncov, ktoré na 
pánov príkaz ulovili strelci. Dňa 20. novembra 1731 usporiadal šafár 
poľovačku pre Ondreja Koháryho a na tento účel kúpil 2 funty pušného 
prachu a 25. novembra, keď strelci skolili 3 srnky, dal podľa zvyku 5 
holieb pálenky na oldomáš. „Peniaze na pijatiku“ dal poľovníkom druhý-
krát 19. decembra, keď kúpil 5 holieb vína. Ešte v tom istom roku, 
10. marca, Ondrej Koháry zaplatil viac ako 3 rýnske zlaté svojmu poľov-
níkovi, ktorý sa volal Joseph a ktorý z Jágru (Eger) priviezol živých ba-
žantov. Na príkaz Ondreja Koháryho kúpil šafár 15. a 19. decembra 1721 
jedenásť jariabkov neznámeho pôvodu do Svätého Antona. 

Objavenie sa poľovníka už v 20-tych rokoch 18. storočia možno po-
važovať za relatívne včasné. Napríklad na Divínskom panstve Zičiovcov 
vyplácali poľovníka panstva prvýkrát v roku 1731. Ten však vtedy prav-
depodobne nepoľoval na území fideikomisu Zičiovcov, ale v Prešporku. 
Až od roku 1735 zamestnávajú jedného divínskeho a jedného balážsko-

                                                 
52 Na území blízkeho Divínskeho panstva Zičiovcov pásli ošípané predovšetkým obyvatelia 
dedín patriacich k panstvu, ale neraz sem prišli aj z iných končín Novohradskej stolice. Ba 
na pašu do lesov panstva často hnali prasatá zo Zvolenskej stolice ležiacej viac na sever. 
Niekedy sem prišli s ošípanými aj z Pešti, Piliša, ba aj z Dolnej zeme. Za pasenie ošípaných 
občas platili aj zemania z iných panstiev. SZIRÁCSIK: A divényi uradalom, s. 110. 
53 BÉL: Magyarország népének, s. 305-327. 
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ďarmotského poľovníka.54 Do 30-tych rokov 18. storočia možno datovať 
aj objavenie sa poľovníkov na Blatnopotockom panstve. Lesné hospodá-
renie však ani v jednom z týchto panstiev nebolo systematické. Naturál-
ne odmeňovaní poľovníci Blatnopotockého panstva boli ochrancami 
divej zvery, uspokojovali potrebu diviny na panstve a strážili aj drevo 
v lese.55 V prípade poľovníkov z koháryovských majetkov môžeme z ich 
činnosti vykazovať iba samotné poľovanie. 

V rokoch bezprostredne nasledujúcich po Rákociho povstaní mohli 
v lesoch ešte poľovať aj poddaní, veď jednotlivé usadlosti mali povinnosť 
odvádzať pánovi srnčiu a kančiu divinu, hoci túto svoju povinnosť mohli 
vyrovnať aj peniazmi. Nemáme viac zmienok o poľovačkách sedliakov, 
iba to, že namiesto strelnej zbrane mohli loviť aj na slučku.56 Účtovné 
knihy zachované po roku 1720 sa však už zmieňujú výlučne o peňažnom 
vyrovnaní tejto povinnosti. 

Ťažba dreva sa v tejto dobe nedá tak dobre sledovať ako pasenie na 
žaluďoch a bukviciach či poľovanie. O dreve vyprodukovanom na pan-
stve sa neviedli účtovné knihy, alebo sa nám aspoň takéto dokumenty 
nezachovali. Z prameňov nemôžeme získať ani informácie o spôsobe 
využívania lesov poddanými. Napriek tomu môžeme odôvodnene pred-
pokladať, že tieto aj na drevo bohaté lesy museli z väčšej časti uspokojiť 
potrebu palivového a stavebného dreva. 

Lesy však neboli bohaté iba na zverinu. Šafár v roku 1721 poslal do 
pánovej kuchyne vo Svätom Antone smrčky a májovky. Delikátny smr-
čok (Morchella esculenta) je chutná huba s korenistou vôňou. Je to druh 
rozšírený po celej Európe, v Uhorsku rástol v lesoch, na kraji lesa, na 
tráve, ale aj v záhradách. Zbierali ho na jar (v apríli – máji), keď ešte ras-
tie málo iných húb. 

Využívanie vodných plôch na panstve 
V súvekom Uhorsku rozlišovali z hľadiska rybárskeho práva tri 

druhy vôd. Časť prvotriednych vôd, kde sa lovili najcennejšie ryby 
a vyzy, bola nezávislá na vlastníkoch brehov, ich druhú časť naopak 
vyhradili pre zemepána a rybári tam mohli loviť ryby výlučne pre jeho 

                                                 
54 SZIRÁCSIK: A divényi uradalom, s. 110. 
55 RAVASZ: A sárospataki uradalom, s. 74-75. 
56 PALÁDI-KOVÁCS, Attila: A Barkóság és népe. Miskolc, 2006, s. 29-30. 
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potrebu. Poddaní lovili ryby v druhotriednych vodách, ale aj v tomto 
prípade časť vylovených rýb patrila pánovi. Do lovu rýb v treťotriednych 
vodách už pán nezasahoval.57 

Napriek tomu, že jednotlivé usadlosti Koháryovcov ležali neďaleko 
rieky Ipeľ pretínajúcej Novohradskú stolicu, v dochovaných prameňoch 
z ich panstiev nenachádzame informácie o využívaní vodstiev, resp. 
o ich regulácii. Je síce pravda, že šafár v niekoľkých prípadoch kúpil pre 
uspokojenie potrieb zemepána ryby alebo korytnačky, ale ako miesto ich 
pôvodu uviedli rieku Tisa, ktorá pretekala územím mimo majetkov Ko-
háryovcov. Napríklad 29. marca 1729 kúpili a poslali do kuchyne Ondre-
ja Koháryho „čerstvých pošarov z Tisy“. Termínom pošar označovali vte-
dajší ľudia kapra.58 Šafár 18. augusta toho roku poslal tiež 16 „korytna-
čiek“ do svätoantonskej kuchyne Koháryovcov. Ich pôvod však v účtoch 
neuviedli. 

Charakter alodiálneho hospodárenia 
Z alódií dokázateľne fungujúcich na troch majetkoch Koháryovcov 

v Novohradskej stolici bolo v období po Rákociho povstaní najvýznam-
nejšie alódium Štefana Koháryho. Alodiálne oráčiny, lúky a pasienky, 
ktoré sa nachádzali na jeho majetkovej časti, boli rozsiahlejšie ako tie na 
spoločnom rodinnom majetku a na majetkovej časti synov Wolfganga 
Koháryho. Alodiálne vinice sa nachádzali iba na spoločnom majetku 
a tiež na majetku Štefana Koháryho. Práve tie druhé mali asi väčšiu roz-
lohu. A aj alodiálne záhrady, hoci veľmi skromné, sa nachádzali iba na 
majetku Štefana Koháryho. 

Alodiálne oráčiny, ktoré sa spočiatku evidovali na viacerých usad-
lostiach, sa v prípade majetku Štefana Koháryho po čase koncentrovali 
na Fiľakovo a Karancsság. Preukázaný archaický spôsob obhospodaro-
vania oráčin prinášal pre poddaných, ktorí sa podujali na ich obrábanie, 
zmiernenie povinných dávok a pre zemepána zníženie nákladov. Toto 
všetko zvyšovalo význam poľnohospodárstva v alodiálnej produkcii a aj 
v porovnaní s celokrajinskými tendenciami pomerne rýchlo viedlo 
k rozšíreniu alodiálnych oráčin napriek tomu, že trhový výnos nepodne-
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coval k zvyšovaniu produkcie. 
Po vykúpení zálohovaných území, ktoré boli vhodné na pestovanie 

viniča, sa s produkciou vína s malými úspechmi začalo vo Fiľakove. 
A tak výdavky na pestovanie viniča boli minimálne. 

Alodiálne lúky a pasienky neslúžili iba na chov hospodárskych 
zvierat. Poddaní z okolitých dedín si veľmi často tieto pozemky prenajali 
na všetkých troch majetkových častiach. 

Na Fiľakovskom majeri Štefana Koháryho chovali kone, somáre, 
hovädzí dobytok a včely. Na majetkovej časti Ondreja Koháryho evido-
vali iba chov koní a ošípaných a na spoločnom majetku rodiny zaevido-
vali výdavok tohto druhu iba v jedinom roku, keď vyplatili koniarov – 
mimochodom zamestnancov na majetku Štefana Koháryho. 

Rastlinná a živočíšna výroba na majeri slúžila predovšetkým na 
pokrytie vlastnej potreby panstiev. Speňažovanie produkcie na vykrytie 
prevádzkových nákladov a zvýšenie zemepanských výnosov v priemere 
nebolo typické a nemalo ani väčší význam. Preto vznikali značné zásoby, 
najmä obilia. 

V lesoch panstva sa lovilo a zbierali sa huby pre zemepánov. Za pa-
senie ošípaných v lesoch panstvo vyberalo peniaze, resp. desiatok. Na-
proti tomu využívanie vôd možno vykázať len v minimálnej miere. 

Na záver môžeme konštatovať, že význam alodiálneho hospodáre-
nia na koháryvoských majetkoch v pomere k ostatným typom hospodá-
renia zodpovedal celkovej situácii v Novohradskej stolici. 

 
Preklad: Imrich Nagy 


