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A MUNKÁCSI VÁR INSTRUKCIÓJA I6I6-BOL,
ÉS ERDŐGAZDASÁGTÖRTÉNETI VONATKOZÁSAI

/Orsz, ltár N.R*A. fasc. 409 nr. 14/

Reuter Ca.milló

Munkács vára - Bereg vármegye székhelye - és a hozzá tartozó uradalom 
Bocskay István 1606 évi rövid birtoklása után a Mágocsy család zálog
jogán, Mágocsy Ferenc özvegye Dersffy Orsolya kezével Eszterházy Mik
lós nádorra, a kunok főkapitányára és fiára, Istvánra szállt.

Eszterházy Miklós Galántán született 1582-ben és a nyugatmagyarországi 
Nagyhöflányban 1645-ben halt meg. E széles látókörű főűr a politikán 
kivül, amelynek kiváló mivelője volt, a gazdálkodást is elsőrendűen 
gyakorolta. A magyarországi XVI. századvégi nagybirtok a nyugaton meg— 
indult gazdasági fellendülésbe belekapcsolódott. E század vége az úgy
nevezett "majorkodó" gazdálkodás virágkora. Eszterházy Miklós előrelá
tó, józan felfogására vall, hogy ahol csak tudta, védte a jobbágyokat. 
Nemcsak kötelességeiket, de jogaikat is körvonalazta utasításában. Tér- 
més&fetesen ez a megállapítás viszonylagosan érvényes, mert mint nádor ő 
veri le Császár Péter felvidéki jobbágyfelkelését. A vezetőt előbb csel
lel elfogatta* majd Kassán fölnégyeiték.

De ugyanez a főúr igy ostorozza birtoköstársait, a nyulászó agarászó ne
mes XVII. század első évtizedének tipusát: "Ülnek haszontalanul fiaink 
vagy otthon atyjoknál és anyjoknál". Később ezt mondja: "ugyan derekasan 
látni, hallani akarnak, egy magyar úr udvarában beállanak és szerződnek, 
ott mit tanulnak? Innya. Mi többet? Pompáskodni, egy mentét arannyal 
megprémezni" stb. stb. Kétségtelenül ez idők, a török megszállás tető
pontján igen nehezek. Az állandó lét- és vagyonbizonytalanság nem kedvez 
semminek. A felvidéki Palásthy család 14 tagja közül tizenegyen vannak 
török fogságban, s csak hárman járnak iskolába.
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Eszterházy Miklós 1616 évi munkácsi instrukciójában már nem elégszik 
meg azzal, hogy a várnak legyén elég élelme* hanem az udvarbiró úgy 
vesse be őszi és tavaszival a majorságot, hogy "abból ha az úr haszná
ra minél több pénzt gyűjthet az ő industriája szerint, azon legyen és 
pénzt gyűjtsön*1' Sűrűn ismétlődve ez a megállapitás az egész utasítás
ban, bizonyítva * hogy a terménygazdálkodás mellett mind jelentősebb 
lesz a pénzgazdálkodás, az uradalomnak terményeit minél előbb, minél 
több pénzre kell váltania.

Nem sokáig volt Munkács és uradalma Eszterházy kezén. 1625-ben II. 
Ferdinónd király már Bethlen Gábornak és feleségének, Brandenburgi 
Katalinnak zálögositja el 300 ezer magyar forintért.

Az 1616 évi utasitás erdőgazdeságtörténeti szempontból már egy izben, 
Tagányi Károlytói kivonatosan kiadásra került az Erdészeti Oklevél
tárban. Sajnos - semmit sem vonva le nagy történet tudósunk életművé
ből - az erdogs.zdásági alapismeretek hiányában ez erősen csonkán sike
rült, másrészt olvasási hibáktól terhelt* s a kor közlési módjának 
megfelelően modern helyesirásu átirásb^n,

Olyannyira érdekes, sokirányú következtetést lehet kiolvasni Aszalay 
Miklós prövizor részére kiadott utasitásból, hogy annak ismerete a 
magyar erdőgazdaság történetére elsőrendű. Kétségtelen azonban az, hogy 
mint látni fogjuk az erdőgazdálkodás teljesen külterjes, még mindig a 
mellékjövedelmek dominálnak, az erdők nevelődnek a maguk természetes 
ősiségében. Egyetlen amire érdemes felfigyelni a fürészmalmok foglal
koztatása, a deszkametszés. Természetesen a negativum is eredmény, 
ebből is lehet és kell megáilapitápokat tennünk.

Az instrukció első pontja Aszalay Miklós udvarbirót hivja fel vállalt 
szolgálatának hűséges ellátására. Készitsen az udvarbiró leltárt, 
minden bevételről és kiadásról számot tartson. Be irja mely nap mit 
és honnan hoztak, és ki hozta, róla cédulát adjon, hogy vizsgálatkor 
az számadásra világcs utat mutasson. Egészen modern, korszerű elve
ket valló - a mai könyvelés és számadás által is megkövetelt alapelvek.
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Az 5* pontban külön hangsúlyozza az utasítás a földek ganajozását? 
ami arra vall, hogy a termőföldek erejének megtartását felismerték és 
t a r t  a. m o s  gazdálkodásra gondoltak a tulajdonosok.

Eszterházy Miklós mindenre kiterjedő figyelmére vall - egyébként az 
instrukciót sajátkezű széljegyzeteivel látta el - hogy szorgos fel
ügyeletét irja elő a 16. pontban annak, hogy "Az juhoknak ellésének 
idején, arra is nagy vigyázás legyen, hogy az mely juh kettős bárányt 
ellik* számba egynek ne adassák be hogy igy az kettős bárá
nyok más szükségre ne fordittassonak."

A jövedelemtől függött az udvarbiró előmenetele is. A 22. pont - többek 
között ugyanis igy szól: "... udvarbiró uram az ő kegyelme industriája 
szerént pénzt gyűjtsön kedveskedésre, és tisztiben való előmene telire..".

Az utasítás 2.3• pontjában találkozunk először olyan adattal, amely ki
fejezetten erdőgazdálkodási vonatkozású, Ez a makkoltatás, amely e kor
ban roppant fontos, nagyjelentőségű gazdasági művelet volt, amelyet tü
zetesen szabályoztak. "Az disznó tizéd is, mind a pázsit, mind maktized 
szép jövedelme az várnak. Arra is az udvarbiró szorgalmatos gondot vi
seljen, és idején Kisasszony havában, avagy Szent Minály havának kezde
tin, mindjárast jámbor és hü embert válasszon az pázsit tizedre, az ki 
ajándékra nézve meg ne engedje avagy adományért az hol öreg disznó jut
na, süldőt ne vegyen, és az disznó váltságot is avagy váltópénzt, ki
szedje, és róla számot adván partials regestomot adjon róla, mellyet ud
varbiró uram számadására megtartson." 2k. pont Az makkos erdőket ide
jén megtiltsa, és az tizedre való disznót az makknak termése szerént, 
mennél több lehet, fogadjon, és vigyázás legyen, hogy az makkra foga
dott disznók, egy emberé ki volna, hároménak ne mondják az tized eltá- 
voztatásáért, hanem az váltótól váltó pénzt, az tizedtől tized adassék 
és vétessék mi számunkra. Az pázsit tized is idején meghizlaltas&ék, és 
az le verni való le veressék, az pénzre való penig el adassék.".
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25* pont: "Az makknak termésének idején, látván termését az makknak, 
az udvarbiró idéjén ösztövér disznókat szedessen, reá hajtassa és hiz- 
laltassa és annak utána pénzen el adatván, az nyereséget az vételbeli 
summától megválassza, és be irja, róla számot adjon, senkinek penig se 
szolga rendnek, de dolgosoknak mi hirünk és engedelmünk nélkül, maga 
fizetése alatt, disznaját az erdőre ne bocsássa tized nélkül, hanem ha 
az mi cOmmissiónkat látja, hogy ebben is az mi hasznunk követtessék.

26. pont: "Az disznóknak teleltetésükre is idején makk szedessék, az 
erdőn és vermekbe töltessék, az előbbi szokás szerént, hogy igy se ta
vasz, se korpa az gondviseletlenség miatt az makló disznókra ne kell
jen, mert az udvarbiró fizetése lészen, és az mi azokra kell számba nem 
vétetik, ha az makknak termése leszen és makk nem szedetik jövendő táp
lálásukra.

Közbevetőleg jegyzem meg, hogy a makló disznó kifejezés sokáig vita 
tárgyát képezte jelentéstani értelemben. Nyilvánvaló, hogy makkoló 
disznót jelent, amelyet akár kihajtással*, akár veremben tárolt makkal 
etetnek.

A következő pontban, a 29*-ben már csak kikövetkeztetni lehet az erdő- 
gazdálkodással való összefüggést. Ugyanis ezt irják: "Az malmoknak 
gátjái ahol kivántatik, és az malmokra való utak is megépíttessenek, 
hogy igy az gátak miatt az malmok veszteg ne álljanak, az viznek nem 
menetelivel és az malmokról való elszakadásával. Tudni kell ugyan
is, hogy ekkor a malmok működtetését szinte kizárólag vizierővel vé
gezték, s a malomcsatornák jókarbantartása nagyon fontos volt. A ma
lomárkokat, vízterelőket faanyaggal javitották, burkolták, boritották. 
Ezt a faanyagot az un. gátcserékből, az e célra rendelt erdőkben ne
velték és termelték. így volt ez az egész országban, s ma is gyakori 
a Gátcsere elnevezés, aminek ez a magyarázata.

A gazda gondosságára mutat az is, hogy még az étkeztetést is szabályoz
zák. "Böjtben az udvarbiró eltávoztassa az szalonnának tékozlását, ha
nem az várnak elég olaj jövedelme vagyon, és abrakost, közrendet olajis 
4tekkel tartson. Fő uraim számokra nem engedtetik az hús főzetés, té
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kozlás, kivül ebédre, vacsorára. Négy - négy tál étek az uraim számuk
ra az úr otthon nem létében elég.".

Kevéssé ismert az a tény, hogy a világítást is az erdők szolgáltatták 
ott - ahol fenyőben bőviben voltak. így irja a 35* pont: Az várnak ur
báriuma megmutatja, insnnyi olaj, vaj, méz, túró, fenyőtoboz és egyéb 
jövedelem mi vagyon-, azokat szorgalmatosan be szedje és restan
ciára azféle aprólék jövedelmet ne hagyjon, mert nem vétetik számba.
Az lámpás fát is az vár szükségére be szedje, ahonnét tartoznak vele 
fájul vagy pénzről.

A fenyőtoboz gyűjtése világítási célra kevéssé ismert, s az eddigi ku
tatások arra mutatnak, hogy tulajdonképpen a lucfenyő tobozáról lehetett 
szó. Ezt használhatták - dobozban tartva - világitásra. Grétsy László 
kutató szerint a magyar doboz szó is innen, a toböztartó ládikáról kapta 
nevét. A lámpásfa pedig elsősorban az erdeifenyő széthasogatott tuskójá- 
ból készitett szálkásfa, amelyből egy-egy vasállvány 3-4 vaskarmába erő- 
sitett szálat égettek világitás céljából. Elképzelhetjük, hogy milyen 
gyér, kormozó világitást adott ez a gyatra lámpás. Ezeknek á tobozoknak 
begyűjtése, lámpásfa készítése a várhoz tartozó egy-egy falu népének 
feladata volt.

Kissé tágabban - gondolva a mai kőbányákra — az erdei melléktermékek kö
zé sorolhatjuk a következőt is: "Az beregszászi malomkő bányára is szor
galmatos gondot viseljen és az maiam köveket vágassa, és abból is pénzt 
gyűjtsön udvarbiró uram.," /38. pont/.

A munkácsi vár birtokai kiterjedtek a Kárpátokra is, a lengyel határig. 
Ezeket a havasokat igy hasznosították: Vagyon havasi jövedelem is, mely 
havasokra az lengyelországiak szoktanak hajtani juhokat, pénzt és saj
tot adván az havastól. Arra is gondja legyen és onnat is az mi jövede
lem leszen, be szedessék és róla szám adassék. /39* pont/ Meg is lássa 
az udvarbiró, hogy álnokság miatt az lengyelek marháikat az havasra 
hajtván, és marháiokat visszaszöktetvén, az várhoz való havasoknak semmi 
részét magoknak ne pretendálják, az havasra hajtott marhának vissza 
szöktetésével, és abbéli jövedelemnek meg nem fizetésével,” /40. pont/
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Az óriási kiterjedésű erdőbirtckról most esik csak szó, ami arra mutat, 
hogy az erdő különösebb értéket ebben a fában gazdag vidéken nem je
lentett, ennek a kimerithetetlen faanyagnak használatát alig érintik. 
Ez a legkülterjesebb használatra mutat.

41. pont: Minden erdőkre, havasokra és az várhoz való határokra nagy 
vigyázás legyen, mert az munkácsi jószág Lengyelországgal, homonnai 
szerednyei krajnával és sok nemes uraim jószágával határos. Ha vala— 
honnét foglalást hallana lenni, minekünk idején tudtunkra adjad, ha 
pedig magad elvégezheted, mellette leszen Egresy Miklós uram, az mi
ről védekezni kell, ő kegyelmét hivassad, és vele érts kiváltképen az 
vármegyén lévő dolgokról."

42. pont: Az pósaháziak is az ő határokat beljebb beljebb szokták 
Íratni az várhoz tartozó erdőkben, azt is meg tiltsad, és az ortó em
bert megfogassad. Az kit rajta kaphatni, és törvény szerént meg kell 
büntetni.
Az szokás szerént ketreceket, kerekeket csináltasson az pósaháziakkal, 
hogy az usust el ne vésze/jt/sék.". /42. pont/

Pósaháza Munkács várától délre fekvő község, amely a Sajgó nevű nagy 
erdővel szomszédos. Úgy látszik, mint sikon fekvő község, igyekezett 
terjeszkedni, amelyet az uradalom nem nézett jó szemmel. Más urbá
riumokból tudjuk, hogy igen gyakori szokás volt az, hogy egy-egy köz
ség valamennyi lakosa azonos terménnyel, dologgal szolgált. Ennek 
eredete az Árpádok korába nyúlik vissza, amikoris számos adat bizo
nyítja, hogy ilyen munkamegosztás jelentkezik királyi és egyházi bir
tokokon. Ezeknek emlékét őrzik az olyan falunevek, mint például Ko
vács és Vasverő — ahöl kovácsok, Szántó, Kenyeres - ahol liszttel, 
kenyérrel adózók, Madarász - ahol madárszedők és vadászmadár betaní
tók stb. laktak.

"... és az Szentmiklósiaktól az erdő hiába ne pusztitassék, az kik 
meg nem adnák /a várnak járó kemence zabot/ az erdő tőlök el fogas
sák. Az csiga és kútra való kötelekre nagy gondja legyen, mikor az 
hársfa hámlik esztendőnként." /43. pont/.
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Egyike legfontosabb - mai szemmel szinte különös - szolgáltatás volt 
a hársfahéj és az abból való kötél készitése. Ez időben más kötelet 
jóformán nem ismertek, s a kútkötéltől a sok szőLőkötözősz^r .g mind 
a hárs szolgáltatta. Erre pedig nagy szükség volt. De mást is tudtak 
belőle késziteni! A hársfából font ágy és szék igén gyakori a régi 
leltárok között. Rákóczi Pál és Ferenc ingóságai között emlitik a 
hársfából kötött szeczelszéket. így azután nem csoda, hogy a régi ur
báriumok pontosan megszabták, hogy égy^egy falunak hány marokkötés 
hárshéjat kell évenként szolgáltatnia. /Takáts Sándor., Rajzok a tö
rök világból. Bp.« 1917, III.k.316/

A 45. pontban ismét visszatér az utasitás az utak és hidak-, valamint 
gátok megcsináltatására* mégpedig azon okból, hogy 1?igy az kereskedő 
emberek az gonosz utaknak miatta* más útra, szokott utakat elhagyván 
ne menjenek." Ugyanis ez a vár vám /árumegállitó és vámoló/ jövedel
mének rovására menne.

Eszterházy Miklósnak vallásosságából táplálkozó szociális érzése je
lentkezik a 47. pontban* amikor is "Isten nevében kolduló és kapura 
menő nyomorult szegényeknek egyenlőképén adassék és osztassák:. Akár 
búza, akár gabona, akár profont * avagy egyéb táplálásra való élés 
számban vétetik.".

"Az vad kertre is - mondja az 51- pont - vigyázás legyen, ahol épí
tést kiván, megépíttessék, hogy az kertnek rosjsz volta miatt az va
dak ki ne szaladjanak."

A vadaskert ekkor is a főúr kényelmét szolgálta, biztosítandó azt, 
hegy rövid időn belül terítékre kerüljön a kívánatos zsákmány, ha 
rövid időre birtokára tért. Ennek másik megoldása az, hogy a vadlét
számot emeljük, mint ma a vadrezervátumokban látjuk.

Az 52. pont intézkedik, hogy "Karuly és madár jövedelem is vagyon az 
várhöz, mellyet az udvarbiró idején kiszedjen egy táblára az urbárium
ból.". A karuly madár, ma karvaly néven ismerjük, madarászásra beta
nítva szolgált szórakozásul. Hasonlóan más kisebbtestü ragadozómada-



- i k 

rákhoz, fiókaként szedették ki a föld népével és adóként szolgáltat
ták be a várhoz.

Az 58, pontban visszatér - az úgy látszik nagy értéket jelentő - be
regszászi malomkőbányára, amelynek gondját a beregszászi vámosság 
embere viselje.

-Hukliváról /ma Zugó néven ismert/ is - mondja a 62. pont - az zsin
dely annuatím .36000 szám, az huklivaiak adójck szerént alá hozassák 
hz vár szükségére.". Ismét egyik példája annak, hogy valamely község 
terménnyel, jelen esetben erdei gyártmánnyal, zsindellyel adózik és 
azt a várba, az uradalom központjába beszállítva köteles teljesíteni, 
Hukliva Munkács várától északkeletre fekszik mintegy 50 kilométerre 
a szolyvai havasok egy völgyében. A zsindely régi várainknak, épüle
teinknek nélkülözhetetlen szüksége - és egyben halálos veszedelme 
volt tüzveszélyessége miatt. Hogy miért ilyen távolról kellett a 
zsindelyt szállíttatni, annak akkor találjuk meg nyitját, ha a lucfe
nyő Bereg megyei elterjedésének őshonos területét keressük. Nyilván 
luo-zsindelyt használtak és ezt ez a határszéli község tudta szolgál
tatni. Másrészt azt is mutatja, hogy a XVII. században már a telepü
lések a Latorca mellékvölgyeinek forrásvidéke felé jártak

A 63. pont irja elő, hogy "Az fűrész malmok is tőke nélkül meg ne fo
gyatkozzanak, és veszteg ne álljanak, hanem azokon is ontinue deszka 
metszessék, az vár szükségére és pénzen való eladásra is.". Ez az első 
adat, amely valamelyes belterjesebb, fafeldolgozásra mutat. Hangsúlyo
zom, hogy fa feldolgozásra, mert a fa megtermelése még teljesen külter
jes, a természeti erdők bőségben szolgáltatják. Az eddigiekből nyil
vánvaló, hogy a faanyag kitermelés, a fürészmalomba való beszállítása 
hasonlóan jobbágyi kötelezettség lehetett, mégpedig olyannyira termé
szetes kötelezettség, hogy a vártartományi utasítás még megemlietní 
sem tartotta szükségesnek. Igen figyelemreméltó az utasítás azon ki
tétele, hogy a fürészmalom veszteg ne álljon. Ez a szinte szokatlanul 
modern felfogás arra mutat, hogy a tulajdonos tisztában volt azzal, 
hogy a gépi berendezése - ha szabad igy nevezni - teljes foglalkozta
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tottság mellett térül meg leghamarább, s termékét pedig - amelyre min
dig és mindenkinek szüksége volt - már pénzen kívánta értékesíteni.

A haszonvételek közé tartozott, a 68. pont szerint: "Az kövi halas és 
pisztrángos patakokra is gondviselés legyen, hogy azokat is se titkon, 
se nyilván, se külső ember, sem az jószágbeli ne halássza. Az ki penig 
halászná az mulctat /mulcta ’birság’/ FI. 12 Meg vegye rajta." Nyil
vánvaló, hogy itt a kárpáti, sebesvizi patakokról van szó, amelyek a 
hatalmas erdőbirtckct szelték át, mert a következő 69. pont intézke
dik az egyéb vizekről.

"Gáti /ma Gát község/, csenehői /ma ?/, munkácsi halászokra és egyebütt 
valókra is gondviselés legyen. Gátrul az hatvan számú öreg csukát hoz
zák fél, - s most erre jól ügyeljünk - mert szokások, hogy az öreg 
számú halat pénzen adják, az mi asztalunk penig apró hallal tartatik." 
Erre úgy látszik Eszterházy kényes lehetett, mert igy fenyegetőzik:
"ha különben találtatik, az birónak törvény szerént egy ökre veszik.". 
•'Lucskárul /Csánki szerint ma Várkulcs község/ penig rák hordassék és 
hal is, szokás szerént és pénzen ne vétessék.t!.

A 73* pont rendelkezéséből értesülünk, hogy famivesek, úgymint ácsok 
és bodnárok voltak a várban, akiknek anyagszükségletét biztosítsák, 
számukat és munkájukat számadásba vegyék.

Az említett terjedő majorgazdálkodás bizonyítéka az, hogy a 78. pont
ban előírják az udvarbirónak, hogy "Gorondon és Rákoson /ma is Gorond 
és Beregrákos/ majorházakat építtessen és azokat fejős barommal, tyúc- 
kal, lúddal az vár szükségére megtakarja bőségesen.".

A belterjesebb erdőgazdálkodás egyik nyomát a 81. pontban találjuk. 
Tudnunk kell ehhez azt, hogy Munkácstól nyugatra és délre szinte be
láthatatlan és átjárhatatlan síksági tölgyesek voltak a Latorca és 
Szernye ezer ágra szakadó mocsárvidékén.
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TTAz gáti erdőkön Gorond és Lucska táján, egyebütt is Munkács, Bereg
szász és Vári táján hidak épen tartassanak büntetés alatt. Mely bünte
tést az udvarbiró rendeljen közikben" és bizony súlyos volt ez, mert 
"minden parancsolat után 25 forint legyen.".

Ismerve a terület II. József-kori térképeken megrajzolt vizrajzát, va
lóban fontos lehetett - még a legkülterjesebb erdőgazdálkodás mellett 
is - a számtalan vizágon átvezető utak hidjainak karbantartása. Termé
szetesen ne gondoljunk valami mai értelemben való feltárásra, hanem 
inkább az utak futottak össze egy-egy fenntartott hidnál, átkelőhely
nél.

Ezzel végére érve az utasitás pontjainak, láthatjuk, hogy mai értelem
ben vett erdőgazdálkodásról még nem beszélhetünk, sőt érdekes az a 
jelenség, hogy sokkal nagyobb fontosságot tulajdonítottak a ma me'llék- 
haszönvételnek tekintett gazdálkodási ágaknak. Ennek természetes oka 
az volt, hogy az erdőnek, igy fának is bőviben voltak. Tehát az erdőre 
mai értelemben különösebb gondót sem fordítottak. Ez azonban ne vezes
sen félre, mert itt eg;y erdőben roppant gazdag uradalomra jellemző 
utasítást ismertettünk. Erdőben szegényebb birtok - mint azt más uta
sításokból látjuk - nagyobb gondot viselt az erdőre, sőt őrző sze
mélyzetről is gondoskodótt* Ezt azért emlitem meg, nehogy egyetlen, 
erdőben gazdag nagybirtok, vártartomány utasításából általánosítsunk.

Igen tanulságos lenne és itt debreceni kollégáink figyelmét hivom fel, 
hogy Debrecen város fennmaradt régi jegyzőkönyvei számos, magyarnyelvű 
erdőgazdasági adatot őriztek meg számunkra, amelyek egy erdőben sze
gényebb vidék erdőgazdasági kérdéseit mutatnák be.


