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DEMÉNDI ERDŐIRTÁSI SZERZŐDÉSEK 

Oroszi Sándor

A XIX. század első felének, közepének erdőirtásai, ezen belül is a föld 
művelésnek az erdők rovására történő térhóditása számszerűen még nem kisér
hető olyan jól nyomon, mint a kiegyezés utáni időké, de maga a jelenség köz
ismert. A kortársak, Széchenyi Istvántól Táncsics Mihályig felhivták a fi
gyelmet erre az országos, felgyorsuló folyamatra, azonban az erdőterületek 
szántóföldi műveléssel való felváltása - az arra alkalmas sik- és dombvidé
keken - szükségszerű volt.

A földesúri használatban lévő szántóföldek /és rétek, legelők/ növelé
sére vonatkozóan is értékes dokumentumok az erdőirtási szerződések. Ezek a 
megállapodások az irtás munkáját ténylegesen végzők számára a XVIII. század 
közepétől kezdődően egyre kedvezőtlenebb feltételeket tartalmaztak. A re
formkorban, a polgári átalakulás előestéjén különösen érdekesek lehetnek az 
erdőirtást vállalók kötelezettségei, illetve a földesur elvárásai. Az aláb
bi két kontraktus, amelyeket 1846-ban és 1848-ban a deméndi /Hont vármegye/ 
Baros Károly ur kötött kissárói /Bars vármegye/ lakosokkal, a Drucker-család 
levéltárából került a Magyar Mezőgazdasági Muzeum adattárába /Nyilvántartá
si számuk: III.75o4/l-2./.

1. "Deméndi kontraktus

Mi alul irt Kis Sárói helység lakosai, hogy Tekéntetes Nemes Hont Várme
gyében Deménd helység határában Tekéntetes Baros Károly urnák a’borház alat
ti erdejének ki irtását fel válaltuk olly fel tétel alatt; hogy mi a* ma
gunkra válalt,és a gazda számra ölszerént fel osztott darabot az 1847-^ és 

ik1848- esztendőkben a’bent található fáért tökélletessen ki irtjuk,éő az ál
talunk ki irtott földet mivelhetővé tésszük,— az 1848—^  esztendőben pedig 
a’fent tisztelt Uraságnak birtokába által adjuk,- addig pedig szerződésünk 
ertelme szerent minden benne termeszthető vetemény vagy ültetvényből első 
esztendőben minden déz/s/ma nélkül,- a* másodikban pedig minden ki az 5-^ 
dézsmát köteles lészen közülünk ki adni.- Hogy ha pedig minket a 9 fent tzim- 
zet Uraság ezen évek el forgása alatt foglalatosságainkba gátolna 5o az az 
ötven pengő forint bánat bért rajta meg vehetünk; úgy szintén mi is ha a9
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inunkát ezen két évek el forgása alatt tökélletessen meg nem tennénk viszont 
annyi összegnek meg vitelére vagy fizetésére magunkat kötelezzük. -Annak na
gyobb hitelére s állandóságára nézve adtnk ezen levelünket neveink alá Írá
sával s helységünk .szokott pecsétjének reá adásával meg erősítve

Költ Kis Sáróba November 3-kán ik1846- évben

Biró Duba János 
Bíró Kajtár István 
idősb Kis András

Lőrintz András 
if Kis János 

Csapó István 
Bárány János 

ifj Kajtár János 
ifj Kajtár Mihály 

Kajtár István 
idős Kajtár János 

Kajtár Mihály 
Szecső János 

ifj Kajtár István 
öz Halas Jánosné 

Szűcs József 
Szűcs András 
Kis István 

ifj Kis András 
/?/ K Kis János

Kis József 
Kis István 
Csoszi/?/ István 
Baja István 

ör Szűcs István 
Kaj tár András 
Szűcs János 
Váradi István 

ör Váradi János 
Zubák János 
Váradi Mihály 
Váradi András 
Szecső András 

ifj Váradi János 
Mikus István 
Mikus Péter"

Tóth István notr
Helybeli hites jegyző által**

2. Alól Írottak következendő egyességre léptünk, 
ugyan:

Én Baros Károly által adom, az alul Írott Kis-Saroi lakosoknak Galagonyás
nevű erdőmet irtani, oly móddal, hogy azt három osztályba irthassák, és 
ugyanígy hogy az 1- osztály kezdődjön 1848ik eszt/endő/be és végződjön
185o-e,a’ másik kezdődjön 849^e és végződjön 851^e a’ harmadik kezdődjön
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185o- és végződjön 1852-e, minden osztályt első eszt/endő/be minden dézsma 
adás nélkül használhassák - másodikba 5-d harmadikba 4-d dézsmát adjanak,és 
a* három eszt/end/ök ell folyása után én szabadon használhassam, mint ugy-is 
tulajdonomat.
Mi pedig Kis-Sároiak a 9 fent ki tett dézsma adás mellet még arra is kötelez
zük magunkat;

1-r hogy valahányan csak osztozunk az irtandó erdőbe, ugyan annyi 4 lovas 
szekeret adunk fa hordás, vagy bár mi más munkába esztendőnként, a 9 há
rom esztendő ell telése alat,

2-r A* kivágatandó fának egy harmada a* tulajdonos űré leszen 9s azt nékie 
a 9 határba hova kivánni fogja be hordani tartozunk.

3-r Az árkok be csinálására, mindenikünk egy gyalog nap számost adni köte- 
leztetik.

er4- A* csősz ezen erdőre is, és a 9vágót fára meg a 9 gabonára ugyan oly vigyá
zattal tartozik lenni,mint más erdeimre^s ezért lesz neki minden egyes 
lakostól esztendőnként még valakinek fája ott leszen vagy gabonája 15 
krja.

5-r A* galagonya tövist tavaszra ki ásni, *s azt a’tulajdonos Urnák által 
adni tartozunk.

6- Az ell végzet fuvar után, lesz esztendőnként fél akó bor adandó, 
er7- Ha ki ezen itt fent ki tett feli teteleket nem tartaná bánat pénzül a* 

tulajdonosnak fűzetni tartozik 5o, az az öttven pengő ftkat, bár mely 
szolga biró Ur elöl szóbeli per utlyán, meg veendőket, úgy a* tulaj
donos is ha akarattyat meg másitaná, ugyan ezen bánat pénz füzetesére 
köteleztetik.

Deménd lo-^ Feb: 848.
Baros Károly

eddig a* nálam lévő Contractusba 
en22- vannak alá irva

Kis Péter 
Szüts János 
Mikus János 

ör Mikus János 
ifj Kis András 
Kö/?/Kis János 
őz Varadi Andrásné

Kajtár András 
őr Varadi István 
ör Varadi János 

Zubák János 
Varadi Mihály 

ör Kis János
Szüts Istvány

ifj Szüts János 
Lörintz András 

ör Kajtár János 
Tóth József 

ör Kis András** 
őrsi Istvány 
Mikus Péter


