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EGY ADA'J.’ A DEBRECENI ERDŐK TuRTÉNETEHEZ
/XVI. 37, ZAD/

Dr.Balogh István

A mai debreceni liíit ír keleti részén, inai. nővén 1 Erdospusziáknak neve
zett határrcszen, az ijI<Ii:vi:It:k tanúsága szerint a XVI. század elejétől fogva, 
a Nyírség egykori vet ie l éiéi ú ja maradványaként máig fennállanak a vízállásos, 
nádas, kákás rétekteI tisztásokkal szaggatott erdőségek. A XVIII. század má
sodik felétől kezdődő, rendszeres erdőhasználat, az utóbbi száz év óta pedig 
az erdőtja/dálkodás (<yükeresen megváltoztatta az eredeti vegetáció összetételét 
A mezőga/dálkudá:- púdig az erdők, kaszáló rétek és szántóföldek arányáén otoo- 
zot t alapve tő el tn I ódást

A kora középkorban /XII-XIII. század/ a mai Erdőspuszták területén iga
zolhatóan legalább nyolc lakott település állott, az akkor még őserdők kö
zötti irtásokon. Ezen kivűl négy /Haláp, Bánk, Fancsika és Pác lakottan érte 
meg a XVI. századot. E faluk birtokosai legnagyobb részt a korai századokban 
országos szerepet vivő családok voltak, de a XVI. század elejére sok ágra 
szakadt - részben el is szegényedett nemzetségek - innen távollakó örökösei 
osztoztak rajtuk.

E falvak egyike, Fancsika, eredetileg a XIV-XV. században a közeli Sze- 
pesről nevét vevő család birtoka volt, de a XVI. század közepén már a Szepe
si családnak itt semmi része benne. 1552-ben tizennégy lakott telke van,
- talán 7o-8o család /35o-4oo lélek/ lakott itt. Három birtokos osztozko
dott rajta, akik megállapíthatatlan időben, megállapíthatatlan módon jutot
tak a falu birtokába.^’

A város múltjának nagyérdemű kutatója, Zoltai Lajos úgy véli, hogy 1576-
ban már néptelen hely. Talán csak pusztulóban van, mert még három évvel ko
rábban egyik birtokos saját részeként szántóföldeket, széna réteket, /homok/ 
hegyeket, vlzfolyásos völgyeket adott zálogba Debrecen mezőváros polgárai - 
nak.̂  *

1576 - 1584 között Debrecen az akkor már néptelennek mondott falu egész 
határát megszerezte 35o forintért, előbb két évre, aztán a következő Szent- 
Hárton napján /1585. nov. 11./ történő kiváltás mellett. De a zálogbaadó asz- 
szony /Pribék Éva, ezidőtájt miskolci Veres, másként Csiszár János felesége/ 
sohasem tudta visszaVi»4f$í?Í a birtokot, és így maradt az erdővel, kaszálóré
tekkel és szántóföldekkel szaggatott puszta Debrecen birtokában.5.
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Debrecen lakóinak azonban a határ nyugati oldalán, a termékeny löszta- 
lajon jobb termőföldjei voltak, földművelésre nemj;sábította őket a vizenyős 
rét és nyírségi homok, a megszerzett erdős pusztát kaszálónak, nyári legelő
nek és az akkor jóval jövedelmezőbb pusztai állattartás miatt teleltető szál
lásoknak használták.

Az alább teljes terjedelmében közölt tanúvallatási irat, korai volta 
következtében a hazai erdőhasználati módnak ismereteink szerint nemcsak leg
korábbi, de egyedülálló emléke.

Az irat latinnyelvű bevezetése a keletkezés körülményeiről szól. Ezt 
magyarra fordítva és az akkori írásmóddal írott magyar nyelvű szöveget a mai 
helyesírásunk szerint teljes terjedelmében közöljük.

Az irat hátoldalán más és későbbi írással:
"Különböző tanúvallomások Fancsika puszta régi törvényéről és szokásá

ról, hogy a debreceniek miként használták annak földjét. 1576."
1. Vitális Gáspár, debreceni lakos megesketve vallotta: Ezt tudom, hogy 

Szent Mihály nap után, Szent György napig /szeptember 29 - ápr. 24./ az fan- 
csikai földről marhát nem hajtottanak, hanem szabadon járt az marha, mind me
zein, mind penig érdéin. Hanem elvágott erdőt tudom, hogy megtiltották, hogy 
ne pusztuljon, hanem nőhessen az erdő. Az erdőbíró, az afféle vágottról haj
tott Szent György nap után osztán, mikor az tilalmas volt, tudom, hogy az 
falkás marhától az aki szántszándékkal reá bocsátotta száz pénzt vettek, de 
ha reá szaladott, bátor falkás marha lett légyen, nappal mindenkitől egy-egy 
pénzt vettek, éjjel periig két-két pénzt vettek.

2. Bécsi László, debreceni íakos megesketve vallottat Ezt tudom, hogy a 
fancsikai földre, mikor pásztoros marha ment, ha háromszáz volt is, de egy 
forintot vettek rajta, ha periig pásztor nélkül való marha szaladott reá, min
denkitől egy-egy pénzt vettek nappal, éjjel pedig kettőt. Ezt tudom, hogy 
Jósa úr idejében így volt, az falu elpusztulása után még engem is hajtottak 
igy be. Szent Mihály nap után periig Szent György napig mind a banki, mind a 
debreceni marha, az ki határos volt, közvetetlen járhatta.Néhai egy Farkas 
Sólyom Bálint egy csemetés vágott erdőről hajtott, hogy nem volt mit innia, 
kire den. 25, kire mit itt, de végre is felakaszták.

3. Kis Dénes debreceni lakos megesketve vallotta: Szent Mihály nap után 
soha tilalmát az fancsikai földnek nem tudom; hanem valami vágott erdőről 
hajtottak az erdőbírák, de én ispánt nem tudok. Nyárban falkás marhától ha 
pásztoros volt florenus 1 . pásztor nélkül pedig nappal dénár 1 .,éjjel dénár 2 .
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4. Csintalan Márton debreceni lakos azt vallotta, mint az előtte való
tanuk.

5. Kasza Mihály debreceni lakos, megesketve ugyanazon a módon vallott.
6 . Bancsi /Bánki?/ debreceni lakos megesketve hasonlóképpen vallott,

mint az előtte való tanuk.
7. Fazekas Ferenc debreceni lakos megesketve azt vallotta:
Nyárban soha nem hajtottak, hanem mi Koza Bertával hajtottunk nyárban, 

nappal vettenek egy-egy pénzt, éjjel pehig két-két pénzt. Falkás marhától 
száz pénznél többet nem vehettünk.

8 . Istenes Péter debreceni lakos: Tudom, hogy Szent Mihály napig, Szent 
György nap után az ki szántszándékkel oda hajtotta, ha falkás marha volt is, 
száz pénz volt az tilalma, de egyéb marhátúi, ha 32 volt is, nappal egy-egy 
pénzt vettek, éjjel két-két pénzt. Szent Mihály nap után követték. Hanem aki 
falkás marhát akart rajta tartani és kutat ásni és tartani, az meg követte.
Az pásztor penig, ha nyers fát vágott, az erdőbíró rajta kapta, az szekercé- 
jét elvehette, de az szurit, se mit egyéb marháját. Levágott fával pedig sza-

4badon tüzelhettek. 1676.

A tanúvallumások felvételének céljáról és körülményeiről feljegyzés nem 
maradt, ezért kissé nehéz értelmezni az elmondottakat. Annyi bizonyos, hogy 
1576-ban a falu már néptelen és puszta volt. Pusztulása előtt volt egy Jósa 
nevű birtokosa, vagy valamelyik birtokost képviselő ilyen nevű ispánja.
/2 . tanú/

A falu néptelenné válása után az erdőhasználat rendjére az erdőbirák 
vigyáztak. Az erdőbirák a pusztát zálogjogon bíró Debrecen mezőváros válasz
tott tisztviselői voltak. Ök szedték be a bírságpénzt, nyáron engedelemmel 
vagy anélkül legeltetés végett idehajtott, vagy a tilalom alá vett sarjerdő- 
ben kapott barmok után. Ősztől, tavaszig az erdőt - a tilalmasok kivételé - 
vei - mind egyénileg, mind pedig pásztor által őrzött /falkás/ marhák szaba
don járhatták. A legelőbér az ilyen csapatos marhák után /lehetett némely 
csapat 3oo darabból álló/ is egy magyar forint volt; kevesebb jószág után 
nyáron nappal egy-egy dénárt, éjjel két-két dénárt /egy forint= száz dénár/ 
szedtek.

A pásztorok kunyhócsinálás vagy tüzelés végett élő fát nem vághattak, 
a tilalomtörőtől a szekercét elvették, de a szűrt nem.

A nagyobb csapat marha itatókút nélkül nem lehetett meg, ezért az ilyen 
gulya pásztora, az erdőrész gazdája engedélyével kutat is áshatott. A múlt
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század közepéig a debreceni Erdőspusztákon szokásban volt teleltetés rendje 
tehát már négyszáz évvel korábban is fennállott. Az erdőóvás és az erdei le
geltetés formájában való hasznosítás érdekei összeegyeztetésére azért egye - 
dől álló dokumentum ez az irat.

TRODALOMŰEGYZÉK

Zoltai Lajos: Ismeretlen részletek Debrecen múltjából.
Db. 1936. lo8-lo9.1.

2. Zoltai Lajos: id. h. A birtokos Szilágyszegi Pál, aki már 1562-ben a
fancsikabeli birtok részét Báj nevű rétet a hozzátarto
zó erdővel zálogba adta Csukát Péternek, a bajoni /ma 
Biharnagybajom/ vár kapitányának és Ebesi Lőrincnek. A 
Zálogba adott részbirtok határait 1569-ben le is írják.
A leírás szerint az azakkor még lakott falu határának 
északi részén volt. A Báj rétét a XVIII. századi térké
pek a mai létai és diószegi utak és a debreceni határ 
között tüntetik fel. /Ma Báltisztája néven ismerik, ez- 
idő szerint duzzasztott tó áll rajta/. A záloglevél 
szerint a rét szélén szállások voltak. Ez ebben az idő
ben állatteleltető telepet jelentett.
Hajdi-Bihar megye levéltára ABMLT/. Szepesi iratok IV;
A lo2l.I.f. 54,57., 58., számok, 1562. aug 2., 1568. ke
let nélkül., 1569. máj. 5.; - Ez a zálogosító levél azt 
is elárulja, hogy ezidőben a mezővárosban levő két ne
mestelek egyikének tulajdonosa, Kardos Klára asszonynak 
is volt itt földje. U.0.61.SZ. 1573. máj. 8 . Debrecen 
ötven magyar forintot fizetett a zálogbirtokért.

3* U.o. 67., 69., 74., 75., 8o. sz. 1576. ápr. 29., 1577.
jan. 29., 1581. nov. 29., 1582. aug. 28., 1584.szept.12 
U.o. 6 8. sz. kelet nélkül.


