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Történeti irodalmunkban ismeretes az a sajnálatos lépéshátrány /mondjuk 
így: "fáziseltolódás"/, amely a magyarországi és erdélyországi úrbérrendezés 
között az utóbbi terület hátrányára kialakult. Ha történtek is időközben in
tézkedések az Udvar részéről a meglévő anomáliák kiküszöbölésére, a végső lö-
kést mégis a császár,1. Ferenc és kísérete 1817. évi erdélyi körútja adta a

1döntő intézkedések megtételéhez. ‘ Az uralkodó utasítja Erdély gubernátorát, 
Bánffy Györgyöt, dolgozzanak ki tervezetet oly céllal, "hogy az adózók meg- 
oltalmaztassanak földesuraik önkényes bánásmódja és elnyomása ellen és a jö
vőben oly állapotban tartassanak, hogy mind köz-, mind magánterheik vise-

2lésére alkalmasak legyenek. ‘ A guberniumi adminisztráció és a birtokos ne
messég ellenakciója a tervet meghiúsította.

Okulva a fiaskón, a császár az úrbérrendezés előkészítéséül szolgáló né
pesség és vagyonösszesírást a gubernium kihagyásával Cziráky Antal magyar ka
marai alelnökre, a későbbi országbíróra és államminiszterre és a melléje ren
delt 3 biztosra: Geötz László magyar udvari kamarai tanácsosra, Géczy István 
volt helytartótanácsosra és Majláth György Pozsony megyei első alispánra, a 
későbbi államtanácsos és országbíróra bízta. Az összesírás 182o tavaszán in
dult meg a megadott kérdőpontok szerint. Az összeírás eredményes a Conscrip- 
tio Czirákyana,5' melynek az északi Partiumra vonatkozó összeírását - Kraszna 
Közép-Szolnok megye és Kővárvidékre kiterjedően - Geötz udvari kamarai taná
csos irányította.

Az utolsó 9. kérdőpont tartalmazza az erdőre vonatkozó kérdéseket: "Er
dejükről kereskedés céljára is vághatnak-e fát a parasztok? Használhatják-e 
az uraság más határon levő erdejét?" Itt azonban csak a korábbi 4 . kérdőpont
ban feltett s az erdőre is vonatkozó kérdések adatait ismétlik meg. így azt: 
van-e erdejük, közösen élik-e más falvakkal vagy a helybéli birtokossággal 
ül. egyházi nemességgel; megosztották-e az egyéb parasztok között; van-e 
távolabbi havasi vagy egyéb hegyi területen erdejük? Ha a földesúr vagy más 
falvak erdejét élik, ez milyen anyagi feltételekkel történik? Van-e módjuk s 
jogok makkoltatni erdejükön? Ha nincs vagy csak korlátozottan van, hová ad
ják makkoltatásra sertéseiket s milyen fizetség /készpénz, napszám stb./ mel
let? - Foglalkoznak-e olyan másfajta ipari munkával /pl. f̂aeszközök készíté-
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4.se stb./, amelyből némi jövedelemre tehetnek szert? Van-e vadászati joguk?
Erdélyország törvénykönyvéből ismeretes, hogy az 1791. XXX. te. kimond

ja: az erdők tulajdonjoga kizárólag a földesurakat illeti, és a jobbágyok 
csak az ő tudtukkal és engedélyével erdölhetnek, használhatják, élhetik az 
erdőket.5. Emellett azonban régtől fogva kialakult szokásjog - usualis jog - 
is szabályozta a parasztság erdőbirtoklását, az az erdőhasználatát. Természe
tesen ehhez képest megszorítást, a használati jog szorosabbra vonását jelen
tette az említett törvénycikk, amely hathatós eszköznek bizonyult a felgyor
sult földesúri allodizálások /tehermentes öröklés/ végrehajtásában, Ennek 
eredményeként igen sok helyen a parasztság kiszorult a régi usuális jogra tá
maszkodott erdőhasználatból, erdőbirtoklásból.

A Conscriptio Czirákyana ennek a folyamatnak előrehaladott állapotában 
rögzíti a partiumi paraszti és uradalmi erdőgazdálkodást.

Az adatokból kitűnik, hogy az uraság híre, tudta és engedelme nélkül 
sehol sem erdőlhetett a lakosság. Vannak még közbirtokossági erdők /községi 
erdők/, de itt maga a faluközösség "gornyikoltatja", pásztoroltatja" erdejét 
és szabályozza használatát. /Kővárvidéken: Fejérszék, Kozla, Pribékfalva az 
előbbire; Kraszna megyében: Borzás; Közép-Szolnok megyében: Oláhnádasd az 
utóbbira példa/.

Mindhárom törvényhatóság - Közép-Szolnok megye, Kővárvidék - területén, 
/az épületfát szinte kizárólag/ "cédulára" adják, egyes esetekben "Instantia 
mellett" más esetekben szóbeli "hír tétellel" "Az uraság hírével", "magukat 
jelentve" vagy az "inspector Kirévei", egy esetben /Kraszna negye: Kereste
lek/" a bíró czédulájával" mehettek -fáért.

Közép-Szolnok megyében és Kővárvidéken gyakori vnJt, hogy a jobbágyok 
házát a birtokos építi /mindenkiért vagy csak a szegényebbekét, - talán a 
magyarországi latinságban használatos házas és házatlan zsellérek = inquilini 
domititiati, inquilini sine domititiis kifejezetéssel jelölt lakosokét.

Voltak a vármegyék adminisztrációja által tilalomba vett u.n. aequeatra.lt 
erdők, itt a seguesterbiró évente adott assignatiot a birtokosoknak ar
ról, hogy minden "antiqua sessio" után kivághatnak egy nagy fát.

A kivágható fa kiválasztását nem mindenütt bízták a cédula tulajdono
sára: A Közép-Szolnok megyei Dabjonujfalun a gornyik /erdőkerülő/ jelenlété
ben kellett kivágni a fát. Mojgrádon és Paptelkén a földesúri erdőbiró jelöl
te ki a kivágható fákat.

Az ősi szokásjogig visszavezethető eleme az erdőhasználatnak az eszten
dőn belüli azon időszak, amely az őszi Szent Mihály napja és a tavaszi Szent
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György papja Közé esett. Eooen az íöoszaKDan ugyanis a Kraszna megyei^Tasnad- 
szarvad lakosai szabadon használhatták az erdőt. Egyéö falvak lakossá; jnak 
erdöhasználata'ban már az 1811. évi erdőtörvényre visszavezethető regül ició 
érvényesült. Ugyanezen megyében a gyortelkiek a somlyai tanács "cédulájával" 
minden héten egy nap hordhattak fát a somlyai Maguráról, a hídvégiek hetente
2 nap szedhettek "esett fát" az uraság feltiltott erdejében. A magyargorosz- 
lóiak a hét végi 2 napon, pénteken és szombaton egy-egy tere tűzifát vihet
tek az erdőről. Jellemző helyzet alakult ki Uyümölcsénes községben /Kraszna 
m/. A község lakói 18o8-ig szabadon jártak fel fáért a Nagy Rézre; ekkor a 
Bánffy család feltiltatta az erdőt és az olta aki czédula nélkül oda
mégyen a Uornyikok meg Zalogolják a tisztelt Familia /t.i. a Bánffyak/ lns- 
pectora parantsolatjából, nem tsak a Nagy Réz Erdőről pedig, hanem a hatá
runkon lévő Erdőkbőlis, minthogy a határunkon már mintsen is, tüzelésre 
való fákat czédula nélkül is hordhatunk, a kerülők bennünket nem bántanak." 
Erre a sorsra jutott a Bánffyak nagyfalusi erdeje is: az extenzív ipar hamu- 
zslrra változtatta az erdő fáját s felszabadította a "gaz alya fa" hordását 
a lakosság számára - minden feltétel nélkül.

A faizásért járó ellenszolgáltatásban figyelemre méltó átmeneti redszer 
tükröződik. Az erősödő majorsági gazdálkodás még jól beépiti rendszerébe a 
fáért járó napszámot, sőt néhol a terménybeli ellenszolgáltatást is, mégis: 
legtöbb a készpénzül történő famegváltás. Nem ritka még mindig, hogy a fal
vak a saját erdejükből ingyen hordhatnak tűzifát - épületfát csak szabályo
zottan és a közös kasszába befizetett meghatározott pénzösszegért, - illetve 
a füldesúr "engedelméből" térítésmentesen.

Az eladásra történő favágás ugyan általában már jogilag megszánt, de a 
mostohán termő faluhatárok néhol indokolják a faeladást, amint a kötelesme- 
zeiek mondják:"... ezen Erdőbeli kereskedésből élünk, mert gabonánk igen ke
vés terem. ' A Közép-Szolnok megyei Mosóbánya lakóinak korábban joguk volt 
"Szuszékokkal és egyéb fa eszközökkel" kereskedni.

Igen jelentős erdőbéli haszonvételi forrás volt a makkoltatás, amely
nek gyakorlásában egy korábbi rugalmasabb, a régi szokásjogon alapuló tevé
kenységet látunk. Ha lehet, ennek jövedelmezőségét a birtokos nemesség talán 
még korábban felismerte, mint az erdő fájáét. Addig, amig az erdő fája a hi
ányzó úthálózat, kedvezőtlen szállítási körülmények s egyéb okok miatt szinte 
holt-tőkének számított, a sertésmakkoltatás jól körülhatárolt, racionálisan 
irányított bevételi ág volt.

A korábbi - 18. századi - szabad makkoltatás után, a 19. század elején



26

már alkuság" - egyezség - szerint makkoltatnak. Gyümölcsénes lakói az er
dők feltiltása óta a Nagy Rézen darabszám szerint "cenzust" fizetnek, ugyan
ott a szilágybagosiak "az Uraság enyedelme és váltó mellett" makkoltatnak. A 
Közép-Szolnok megyei Mosolya jobbágyai Wesselényi István erdején egy-egy ser
tés Szent Mihálytól Szent Györgyig való makkoltatásáért 3-5 rénes forintot 
fizetnek. Szilágysámsodon sertésenként 2 rénes forint 3o krajcárt fizetnek.

A Conscriptio Czirákyana adattömege alkalmas arra, hogy a 18-ikból a 
19. századba átmenő gazdasági-társadalmi változásokról, a fejlődésnek képéhez 
néhány éles vonással hozzájáruljon.
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