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Elek György

A HEGYVIDÉKI FAANYAGOK ÁRA A 18-19.SZÁZADI 
KARCAGON

Ismeretes, hogy Karcag város 67 ooo holdas határa, az 189o-es évek 
végén a 18. századi telepitésű Zádor-erdő felosztása és kivágása után 
"teljesen erdő nélkül maradt, az alföldi fátlanság, erdótlenség példájává 
vált, válhatott."1 A fátlanság azonban a korábbi évszázadokban is jellem
ző volt a Nagykunságnak erre a részére. A fennmaradt oklevelek ugyanis so - 
ha nem emlitik, hogy a jelenlegi városhatáron belül erdőkkel vagy akár li - 
getekkel találkoztak volna a határjárók.

15o6-ban, az Asszonyszállás, Püspökladány és Nádudvar helységek kö
zötti határrendezés kapcsán, egy sor földrajzi megjelöléssel találkozunk
/halom, rét, domb, folyó, ér/, de erdőt, sót még magányosan álló fát sem

2emlitenek. Báthori István nádor 1521-ben Karcagújszállás, Asszonyszállá s 
és Nádudvar községek határait kijelölve igy rendelkezik: a Hortobágy vi - 
zének közepéig, az összes szántót, ugart, rétet és legelőt egyenlően meg
osztjuk..."5 Ugyanezen határ 1698. évi perében sem tesznek emlitést erdő
ről, egyedül a "Hármas füzes" elnevezés mögött sejthetünk néhány fát, amit4alkalmasint határjelként használtak, esetleg annak is ültették. Egyedül 
Túrkeve község 1558. évi urbáriuma rendelkezik a település határában lévő 
erdő használatáról, kimondván, hogy aki "az itteni Körtvélyes nevű ligetes 
erdőben egy egész fát kivág, fizet egy forintot, aki ugyanitt gallyat nyes 
/fizet/ 13 dénárt."5

A török összeírásokban, amelyekben pedig mindenféle megadóztatható jö - 
vedelmet / kertek, malmok, halászóhelyek, rétek, nádasok/ feltüntettek, sem 
találjuk erdőnek nyomát. Annál is érdekesebb ez, mert tudjuk, hogy a szol - 
noki és a balaszentmiklósi erődök falai legnagyobbrészt fából készültek, s 
igy létesítésükhöz és évenkénti karbantartásukhoz nagy mennyiségű szálfára 
volt szükség.

A szolnoki szandzsák kánunnáméjában, a rájáktól szedendő és szedhető 
adókról és szolgáltatásokról szólva elrendelik, hogy "...Ha a rája nagy 
távolságban lenne avagy olyan helyen ahonnét szénát s fát hordani nem képe s 
/e szolgálatok/ ára fejében, a szénáért és tűzifáért egy-egy gurust szok
tak szedni. Mivel azonban a-nagy távolságról történő fahordásnál előnyösebb, 
ha minden szekeret egy-egy gurusért eladnak, ezért a fás szekérért
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3o akcsét - a szénás szekérért a jövőben is 25 akcsét szedjenek." /Azt is 
megtudhatjuk még, hogy a vásárra szállított szénából, nádból és fából egy- 
egy köteget,ill. egy darabot kellett fizetni a vámon./6

A szandzsák 1591-92. évi deftere szerint a rájákra kényszeritett sok
féle adó és szolgáltatás között az egyik legnagyobb összegű, a helységen
ként kivetett tűzifa- és szénaadó volt. Ez évben a tizennyolc nagykun 
községet 26 256 akcse, azaz 525 magyar forint értékű tűzifa és széna meg
fizetésére kötelezték. A kánnunáméban előirt tarifával / egy szekér fa
3o akcse/ számolva, 875 szekér fát és szénát kellett természetben vagy pénz
ben teljesíteniük. Vagyis egy-egy községre összesen 49 szekér fa és széna 
beszolgáltatása esett.7

Nagy megterhelés ez, akkor is, ha igyekeztek a mennyiséget a telepü
lés erejéhez szabni. Ha pénzben kellett törleszteni, a lakosság erszényét 
apasztotta, ha természetben kellett beszállítani évről évre, akkor nyugod
tan mondhatjuk, hogy végképp kivégezte vidékünk esetleges, jelentékenyebb 
erdeit.

A török kor után, 1699-ben készült Pentz-féle összeírásban arról em
lékeznek meg, hogy "minden helységben jó szántók, körül jó legelők vannak,Qellenben nincsenek erdőségek, csak nagy kiterjedésű nádasok."

Később, 17o3-ban, az új földesúr, a Német Lovagrend képviseletében 
a kerületeket beutazó báró Kageneck Henrik lovagrendi komtur, azt jegyez
te fel útinaplójában, hogy Karcag "jó fekvésű, de vize, erdeje nincs. Van 
néhány ló- és ökörmalma. A lakosoknak sok a jószáguk és vadjuk: tűzrevaló- gjuk nád és gané." A Lovagrend huszonöt évvel később, nagyarányú erdő
sítést hajtott végre. 1728-ban arról értesítik a lovagrendi nagymestert, 
hogy minden nagykunsági községben megkezdődött az erdőtelepítés. Karcag- 
újszálláson 18 ooo fát ültettek, de Madarason, Kunhegyesen, Kisújszálláson , 
Kunszentmártonban és Túrkevén is facsemetéket telepítettek a határban, a 
házakhoz tartozó telkeken és a szőlőskertekben. 10 Csekélyke eredményt ér
hettek el vele, mert 173o-ban a jászok és kunok földjét bejáró Bél Mátyás 
arról ír, hogy "az egész vidék, melyet a kunok birtokolnak, sík mező, sem
miféle, vagy csak egész kevés erdő árnyékolja, és ahol csupasz és nyilt 
térség van, ott nem folyik át rajta egyetlen folyó sem, amely friss vízzel 
szolgálna... / a Kunhegyes határában lévő Kakat-ér/ árterében lustán gör-
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dűl tova, s mindkét partján sok nádat terem, amely nem kis hasznára van a 
fában szűkölködő vidéknek..."11

Győrffy István munkáiból tudjuk, hogy a hatalmas kiterjedésű mocsa
rakéban a bőségesen termő nád és gyékény ^helyettesítette a fát: A házat 
náddal fedték, sőt sokszor a fal is nádból készült, mert az árvíz nem 
mosta el. Kerítést meg másból sem csináltak! Mint tüzelőanyag annyira ál
talános volt, mint márna a szalma." A mocsarakban erdők is voltak. "Borz 
pusztának a régi neve Ritka Boz, a rajta volt bodza fákról. Akkora bodzák 
nőttek ezen a szigeten, hogy épületfának vágták és hordták. Azonkívül var
jútövis rekettye fűz, szilfa is nőtt a réten. A Töviskes sziget varjútö
vises erdő volt. A Kárászostól nem messze a Zódony felé egy nagy magas 
fűzfa állott, mely mintegy cél és az ott járó emberek vezérfájának tarta
tott. Különben a Karajános szigeteken is voltak ilyen hatalmas fűzfák.
A rétes embereket azonban a rekettye és a vesszős fűz érdekelte. Ezekből 
kapukat, méhkasokat, csíkvarsákat fontak, azonkívül korcvesszónek szedték.
A vesszőszedés azonban tiltott dolog volt és lopva cselekedték'.*1  ̂Nem is
merjük a bodzának mint épületfának a természetét, hogy minő tulajdonságai 
voltak, de a korabeli építkezési szokásokról szólva ideiktatjuk a szegedi 
Vedres István megállapítását 1825-ből:15 "...eleink megérték avval ha mi 
hányt-vetett lécekből, fűzfaágakból, felcsinálták házuk gerend/ázatját, 
Gyékénnyel, vagy Náddal felverték Tetejét..." - vagyis hosszú ideig a hely
ben is található olcsó építőanyag járta, a nagyobb teherbírású és tartósab b 
tölgyfa vagy fenyőgerendákat csak jelentősebb épületek tetőszerkezetéhez 
használták.

Az 1745. évi megváltakozás után először 1763-ból ismerünk adatokat a
Karcag város határában, a Zádor-gát környékén telepített fűzfa erdőről,

14melynek kezelésére erdőcsőszt is alkalmaztak, de felsőbb utasításra a 
későbbiekben is szorgalmazták a faültetést. Az 1784. esztendei áradás, a 
szomszéd Kisújszállás határában 27 25o darab tölgy, nyár, akác, szil, fűz 
és eperfa csemetét pusztított el. Nem tudni, hogy más nagykun városok ha
tárában is ültettek-e ennyi fát, de a nagykun kapitány 1816-ban elrendeli f 
hogy "az erdő tenyésztés,, hasznos fák ültetése ezen a vidéken szükséges 
lévén, szorgalmaztassa a bíróság /elöljáróság E.Gy./ a lakosokat a fáknak 
ültetésére, sót ha ollyas helyen üres helyeket találtatnak, mint a gátak
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környékei.. .bé kell ültetni olyan nému fával, amilyet a hely kíván."15
Dicséretes igyekezet a Nagykun Kerület elöljárósága részéről, hogy 

a faültetést, erdőtelepítést ennyire szorgalmazta. Bár a fák ültetése 
legtöbb esetben gáterősitési, árvizvédelmi célokat szolgált, /mint más
utt, pl. Szeged környékén, a futóhomok megkötését/ idővel azonban enyhí
tette volna a fában szűlölködő vidék gondjait, hiszen ahogy azt a már em
lített Vedres István írta: a lég szükségesebb épületekre való fák is, 
dgy szintén mindenféle Faeszközök, és Szerszámok a Mezei gazdaság nagy hát
rahagyásával, messze földrül, és pedig többnyire Szekereken - hordattat- 
nak azon hellyekre, ahol azokat a szegény emberek, nagy költséggel kénte- 
leníttetnek maguknak megszerezni!" Erdőtelepítéssel nem lesz szükség arra, 
hogy "...a Bakonyiak kocsikat, Ekéket, Szekereket, a biharmegyei Oláhok 
Tsónakokat, Vályúkat, a Békésiek Kaszanyeleket, Villákat, az Aradiak Tek- 
nyőket, a gömöri Tótok vedreket, Dézsákat szállítsanak."16 így volt ez Sze
ged városában, de Karcagon is!

A vasutak megépítéséig az arra alkalmas nagyobb folyók vízi útjain, 
tutajokon érkezett a máramarosi és más vidékek sója a Tisza-parti váro
sok kirakóhelyeire. A tutajokon a sókóckák mellett fűrészelt fát, desz
kát, zsindelyt is hoztak, a tutajfa pedig, mint épületfa, gerenda, talált 
jó pénzért vevőre. A kirakodás a nagyobb községekben történt, és a kiren
delt sószállító szekerek is az itt felállított sóházakhoz jártak rakodni, 
de a faanyagot is itt lehetett beszerezni. A Karcag környékét érintő fo
lyóvizek, a Kakat, a Zádor, és a Berettyó, alkalmatlanok voltak tutajozás
ra, ezért a karcagiak a közelebbi tiszai falvakban: Tiszaabádon /Abádszalók/, 
Poroszlón, Szolnokon szerezték be az épületfát, deszkát, egyebet, amit az
tán a város az erre a célra kirendelt szekerekkel, az egyház vagy a ríiagáno- 
sok pedig fogadott fuvarral, pénzért hozattak haza, s ez persze jócskán 
megemelte a beszerzés költségeit.

Kisebb tételben a vásározó oláhok, tótok és felsőbb vidéki magyarok 
is árusítottak deszkát, faedényeket, dézsát, vedret, szerszámokat, de hoz
tak a kovácsműhelyeknek faszenet, a házakhoz meszet és a szappanfőzéinél 
használt hamuzsírt is. Az eladás a vásárokon, máskor a piacon vagy házalás
sal történt, ám ez utóbbit a tanács erősen tilalmazta és büntette. "Gömör 
vármegyébe Gesztesbe lakó Medve Pál és Matzkó Mihály feladattak, hogy a
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Helységben Bíró híre nélkül, de még azon kívül a felséges parantsolatok 
ellen faedényeket és deszkákat árultak életért..." jegyezték be Kisúj
szállás jegyzőkönyvébe.17 Az idézet utal rá, hogy házaknál az adás-vevés 
cserekereskedelem formájában történt. Elsősorban vidékünk fő terményével, 
gabonával fizettek. A deszkára minden bizonnyal kialkudták a mennyiséget, 
az edényeket, ládákat, szuszikokat pedig egyszer vagy többször megtöltöt
ték búzával és az a búzamennyiség volt az ára. Az ilyesféle cserekereske
delmet azonban az elöljárók szigorúan tiltották, mondván: "Tetemes károk 
tapasztaltatván abba, kivált a tsekélyebb tehettségü lakosoknak, hogy 
mind az idegenek, mind némely helybéliek által bé hozot gyümöltsök életért 
áruitatnak, s ezáltal élelemre való provisiójok szemlátomást elfogyaszta- 
tik: meghatározott, hogy valami gyümölts, úgy akármiféle árú sem a piatzon, 
sem házaknál életért nem adathasson, hanem pénzért a közönséges árulásül &helyén áruitasson... Nem hisszük, hogy ezen intézkedések lényegesen be
folyásolták volna a szekerező faárusok tevékenységét, hiszen a várost ők 
kötötték össze az ország más, erdős vidékeivel, amelyeknek termékeit egyet 
len gazdaság sem nélkülözhette. Sőt, az 179o. évi nagy aszály idején a 
nagykun városok közvetlen kapcsolatba is kerültek ezekkel a tájakkal, mert 
az egyébként a mocsarakban bányászó kondákat ebben az évben a szárazság

19miatt a tiszaháti Lónya községbe bérelt erdőre hajtották makkoltatni.
Mielőtt a fatermékek karcagi árfolyamait bemutatnánk, szeretnénk né

hány szót szólni a helyi földműves lakosság anyagi lehetőségeiről.
A "Tudományos Gyűjtemény" 1838-ban a következőket írta a város hatá

ráról: Földje ezen városnak gazdagon termő, és 3 szakaszokra osztott, 
egyik a szállás vagy tanyaföld, melly szántással és kaszállással szüntelen 
használtatik, a másik kettő pedig változtatva ugaroltatik: laposain nádat 
is kaszálnak, kerti borok 's gyümöltsök is elég terem..." A 18. században 
/1753-ban/ a város határának egynegyedét, 152oo holdat, osztották ki ál
landó művelés alá. A többi területet rét, szőlő, kert, legelő /34ooo hold/ 
és nádas /6ooo hold/ foglalta el. A Tilalmas néven ismert árvízmentes ha
tárrészt állandóan művelték. A fő termény a gabonafélék, azon belül is a 
búza volt.20 "Tiszta búza legtöbb 's igen szép terem a Nagy Kunságban, 
melly aczélosságáért, sikerességéért a debreczenyi sütőnék által nagyon 
kerestetik..." jellemzi a nagykunsági búzát Fényes Elek. Hosszú ideig
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csakis a búza volt az egyetlen mezőgazdasági termék, amelyből ha keveset 
is, de értékesítettek. Az e mellett termelt más gabonafélék, -árpa, zab, 
köles-, "inkább csak járulékok voltak", takarmányozási és táplálkozási 
céllal vetették.21
Az alábbi búzaárakat a református eklézsia földjein termett kenyérgabona 
eladásának kimutatásaiból állítottuk össze.

év mennyiség ár
1769 3 köböl 4 Rfr 60 dr
1777 1 köböl 1 Rfr 5o kr
178o 1 köböl 2 mfr
1785 1 kila 1 mfr
1786 1 köböl 3 Rfr 14 kr
1787 1 köböl 2 Rfr 16 kr
179o 1 köböl 6 Rfr 48 kr

1793 1 véka 15 kr
1798 1 köböl 2 Rfr 4o kr
18o6/7 1 köböl 8 és S> Rfr

háborús évek
Itt tudnunk kell, hogy 1 köböl I08 liter

1 kila 54 liter v. 64 liter
1 véka 27 liter v. 32 liter

22A ma termesztett búzafajták hektoliter tömege 8o-85 kg. Ha középértékkel 
számolunk az literenként 0,82 kg. A régibb búzafajták tömegét, amely a 
szemnagyságtól, nedvességtartalomtól, a gabona tisztaságától is függ, nem 
tudjuk meghatározni. Ugyanígy nem ismerjük a korabeli átlagterméseket sem, 
de vetésnél egy pozsonyi köböl lo8 liter= 88,5 kg magot szórtak ki egy 
hold területre / egy hold 12oo négyszögöl, egy katasztrális hold 16oo 
négyszögöl/. Jó esztendőben talán ennek öt-hatszorosát takartották be. 
Éppen ezért 1834-ben a leégett városrész újjáépítésekor a nagykun kapitány 
azt a határozatot hozta, hogy csak a "Vagyonosabbak, vagyis már lo lántz 
azaz 2o. köblös földbirtokúek" kötelezhetők házaik tetejét cseréppel fed
ni. A szegényebbek a ház fedésére gyékényt használjanak. / A cseréptető a 
cserép drágasága mellett erősebb tetőszerkezetet is igényelt, tehát a ka
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pitány részben a magas faárak miatt engedélyezte a gyékány használatát./
Az igazi jövedelemforrást a mezőgazdaság másik ága, az állattenyész

tés jelentette. Ez a határ élésének arányaiban is megmutatkozik. A terület 
egyik felét/34 ooo hold/ a legelő foglalta el, míg a másik fele egyéb mű
velési ágak /szántóföld, rét, kert, szóló , nádas/ és haszonvételek között
oszlott meg. Tulajdonképpen az állatvagyon volt a redemptus gazda jólété-

24nek fokmérője és az adókivetés alapja is.
Könnyebb "mozgathatósága" miatt gyorsabban és nagyobb haszonnal értékesít
hették, mint a gabonaféléket.

Szarvasmarha

23

év_____________________________________________ ár
1769. egy Tavalyi Ökör Tinó lo Rfr 2o dr
1774. egy Tavalyi Bika 16 Rfr 32 dr
1778. 7.Darabb Marháért 91 Rfr 6o dr
178o. Négy Negyedfű Tinó 51 Rfr
1785. Két Ökör Tinó 42 Rfr 5o dr
1787. 26 darab Marhákból 55o Rfr 42 4/8 dr

egy borjú 1 Rfr 41 dr
179o. egy Kis Harmad fű Tinó 2o Rfr 24 kr
1797. két darab marha 45 Rfr 3 kr

egy 32 Rfr 4o kr
egy 25 Rfr 3o kr
egy 15 Rfr 51 kr
egy 9 Rfr

sertés, juh
1756. egy sertés 3 mfr 18 dr

négy malacz /vacsorára/ 1 mfr 2 dr
1781/2 Hat juhokért 6 Rfr 8o dr
1798/9. Egy pár Juhok és egy Bárán 6 Rfr 5o dr

A fatermékek árait a karcagi református egyház irattárában található, 
az 1756-18o7 évek közötti időszakból fennmaradt harminckét darab kurátori 
elszámolásból gyűjtöttük ki. Az eklézsiai pénztár kezelője ezekben a nap-
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lókban tüntette fel a bevételeket és a kiadásokat. Kitűnik, hogy tűzifát 
a pap, a kántor és a tanítók kaptak természetbeni járandóságként, desz
kát, gerendát /szálfát/ és zsindelyt az egyházi épületekhez /templom, is
kola, pap- és kántoriak/ vagy az ezekhez tartozó udvarokra vásárolták. 
Igen sok feljegyzést találtunk még bútorok, szerszámok, korcoláshoz hasz
nált vessző beszerzéséről is, de ezeket most terjedelmi okok miatt nem 
közölhetjük.
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Faáruk

Tűzifa

év, hónap mennyiseg

1774/4.19a Juny T.Uramék számára 18 öl fát vett 
1777/8.9a May 13 öli fáért fizetett 
1780.30.a
Április az Eelső Személyek fizetésére

20 öl fát vett á f 1 xr 25 
1780/1.28.Junii Tizen nyóltz öl fáért 
1783/4.3a Aug. a Conventionatusok fájáért 

tizen nyóltz ölért 
1784/5.15.Junii 18 öl fát 2 V. forintyával 
1785/6.7.J tizen nyóltz öl fáért két

vonás forintyával öléért 
lO.Aug. 4 ölifa árrát 

1786/7.28.Maii 18 öl fáért hat marjássával 
1789/90.16.octob. tizen nyóltz öl fáért á fr Rh 2 
1790/1.18 Maii 20 öl fáért á hét marj 
1792/3.23.May Poroszion vett 20 szál fáért 

20, öli Tözi fákat 
1793/4.10a Juny 18 öli fáért

25a Juny 20 öli Tűzi fáért 
1795/6.13a Maji 20 Öli fát vett ölit 6 márjásával 
1796/31y Maji Tiszteletes Uramék fájókat 

1 f 42 xr számlálván ölit 
1797.6a Juny A Tiszánál vett 20. öli Tözi fát 

ölit 2 Rfr 9 xr számítva 
1798/9. Vett 20 öl fáir Abádrúl
1800/1. 20 öl fát 
1802/3.15a Apr. 5 Öli fa á f 3 öle 
1803/4.23.a
Decemb. Vett a Várostól 10 öl fát
1806/7.17 Jan. 18 öl fáért 8 fr

36 Rfr 72 xr 
27 Rfr 60 dr

28 Rfr 2C dr 
32 Rfr 50 dr

30 Rfr 20 dr 
30 Rfr 60 dr

30 Rfr 60 dr 
8 Rfr
32 Rfr 40 dr 
36 Rfr
39 Rfr 40 dr 
10 Rfr
48 Rfr 40 xr 
45 Rfr 54 xr 
60 Rfr 
34 Rfr

34 Rfr

43 Rfr
39 Rfr 40 xr 
60 Rfr 
15 Rfr

33 Rfr 
144 Rfr
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év, hónap

1755.22öa 7bris

1781/2.4. *ug- 
1782/3.25, Apc.

3,Aug.
14.Sept.

1734/5.5 oct. 
1736/7.9 aug. 
1792/2.29a Juny 
1799./130C.2Ca 
Juny

1301./2..'12 Junii

1806/7.13 Apr.
kiegészítés
178C/125.^ug.

9.Szept.

1781/2.12 Jan.

Szálfák

mennyiség

Kilencz Pár Szál fákat vett 
Kántor Ur házához
Két carab tölgyfáért 1
Egy darab tölgy fáírt 
egy Kút ágasnak való tölgy fáért 1 
Kilentz darab tőlgy fát 
építeni valót vettem S
hét szál fenyő fáért 1
szálfákért Kilentzven hétért 8C 
Kerék jártónak két fenyő szálért 2

Vett a diaiamhoz 46 Szál 
fenyő fát 40
vett a Tiszánál száz ötven kilentz 
szál Tölgy és kőris fát szálát 
három réhnes forintjával és tíz 
krajtzárjával számít.
47 szálfát: párját 5 forintjával

Egy darab épületre való 
tölgy fáért
Egy darab épületre való 
tölgy fáért
egy darab tölgy fáért adtam

ár

8 mfr 64 dr 
Rfr 13 2/8 dr 

53 2/3 dr
Rfr

Rfr
Rfr 13 2/3 dr 
Rfr 45 dr 
Rfr

Rfr 24 xr

117 Rfr 30 xr

2 Rfr 10 dr 

2 Rfr
35 dr
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év, hónap

1755.25a T!ay
19ma 7bris 

1769.20a Juny 
1774/5. 26a April 
24. 24.3bris 

26a Juny

1775/6. 2a Juny 
16a Juny 

1776/7. 3a î ay
la 3bris

1777/3. 23a 7bris

1773/9.29a "art 
8a 'Xpr 
15a May 
29a 9bris 

1730. lOma riarti

1780/1.1 Januarii

6. Julii
20. Octobr.

1780/1.23.Octobr.

1781/2. 5 Aug.
18 Sept. 

1782/3. 8 Aug. 
1783/4. 9 Maii 
1734/4. 18. faii

Deszka

mennyisec ar

ctven szál deszkákat 13 mfr 50 dr
40. szál deszkákat 10 mfr 30 dr
30 szál deszkát 9 Rfr 86 dr
29 Szál Deszkáért /darabja 36 kr/ 17 Rfr 44 dr 
49 szál deszkát vect Szálát 42 dr 2C mfr 58 dr 
110 szál Ceszkáért 22 .nfr 40 dr 
Pálár Hellységbeli Lakostul
31 Szál Deszkát vett Szálát 12 mfr 05 cr 
36 Szál Deszkát vett 11 fr 42 dr
31 Szál deszkát vett xr 20 10 2fr 20 dr
30 Szál Deszkát vett xr 20 10 3fr 
Frenyo Mátyás Tóttul 50. szál
deszkát vett á xr 21 17Rfr5Cdr 
negyven szál Deszkát vett
szálát 17 xr M r  G1 5/ 1 dr
*1 Szál Deszkát vett a Piatz 13 Rfr 53 2/3 -j

17 Szál Deszkát vett a Den 30 5 mfr 10 dr
36 Szál Deszkát vett á xr 17 10 Rfr 20 dr
20 szál Deszkát vett 7 Rfr 16 4/8 dr
32 Szál Deszkákat
á xr 20 szálát 9 Rfr 66 4/3 dr 
Harmintz Szál deszkáért á Crucif.
19. fizettem 9 Rfr 50 dr
Hetven két szál deszkáért 20 Rfr 96 5/8 dr
Egy szekír negyven négy Szálból
álló deszkáért fizettem 12 fr 46 5/3 dr
Harmintz kilentz Szál deszkáért
19. krajtzárjavai 12 Rfr 35 dr
25 szál deszkát vettem 7 Rfr 9 5/8 dr
40 Szál deszkáért hat garasával 12 Rfr
Hegyven szál deszkáért 11 Rfr 5 dr
tizen két szál deszkát 4 Rfr 35 dr
Harmintz szál deszkáért
19 Krajtzárjával 9 Rfr 50 dr
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év, hónap

15. Juni

6. cct. 

1785/6. 9. Junii 

26. cctob. 

1785/7. 12a Fsb r.

21.Sept.

17S7/Í3. 2a Qec.

14a decz.

2a Maii

4a Sept 
1788/0. 9a Maii

1789/90.15.Julii

1790/1. 6a Augh.

1792/3. 2a May

15a Juny 
1795/6. 2a Maji

13a Juny 
1797. 2a. Apr. 

16a Juny

faáruk - deszka 

mennyiség ár

Harmintz szál tölgyfa deszkáért s
egy darab tölgyfáért a Templom
kapujához 4 3fr 20 dr
Harmintz két száll deszkát egy
marjasával vettem 9 Rfr 6 5/3 dr
Negyven nyóltz szál deszkát
á ár 3o fizettem 14 mfr 40 dr
Fíamintz egy Szál deszkáért
hét garasával 10 Rfr 85 dr
húszon hárem szál deszkát á dr 30 
húsz szál deszkáért
á dr 33 2/8 dr 6 mfr 66 5/8 dr
Negyven nyóltz szál deszkáért
á dr 35 16 mfr 80 dr
tizen nyóltz szál deszkáért
egy márjásával 5 Rfr 10 dr
Hat szál deszkáért 2 Rfr 25 dr
Húszon hat szál deszkáért 11 Rfr 05 dr
Megyven nyóltz deszkáért

jáért egy v.fcrintal 20 Rfr 40 dr
Negyvenhat Szál deszkáért á dr 30 13 mfr 80 dr 
Harmintz három szál deszkáért 
nyóltz garasával 13 Rfr 12 dr
A Fiú oskolába hosszú asztalnak 
vettem egy szál tölgyfa deszkát 1 Rfr 03 dr
25 pár Szál deszkákért párját
xr 45 számítván 18 Rfr 45 xr
145 szál deszkáért párját
1 Rforintjával 72 Rfr 30 xr
51 szál deszkáért párját á xr 54 22 Rfr 57 xr
30 Száll Deszkát Szálát
számítván 30 xr 15 Rfr
három jó féle deszkát vettem 3 Rfr
40 szál deszkáért 17 Rfr
tizen négy szál deszkáért
párját 51 xr számítván 5 Rfr 57 xr
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év, hónap

1798/9. 27a \pr 
1799/1800.
29a ?iay

6a Juny

1SC-2/3. 20a Aug. 
1303/4.22a 7bri~ 

23a Decemb 
1SC5/6. 18a Apr.

I305/6. 21. Juni

21. July

1006/7.

1778/9. 12a May 
21a May 

1780. 21a

1778/9.17a July 

1781/2.19.octob. 

1733/4.8 Aug.

faáruk - deszka 
zsindely

nrennyiség ár egyéb

2Q. szál Deszkát 8 fr 34 xr

lo Szál Deszkát vett 57 xrjával
párját 7 Rfr 36 xr
2CC Szál mára Marosi Deszkát vett
per 24 xr 80 Rfr
5 Száll Deszkát szálát 39 xrj 3 Rfr 54
22 Száll Deszkát szálát 45 xr 16 Rfr
5C szál deszkát! 33 Rfr 2C xr
?első Nyaradi Lakosnak 30 Deszkáért
egyetsgyet 57 xr Rfr 30 xr
ugyanoda való lakosnak 43 deszkáért
egyetegyet 42 xral számítva 30 Rfr 06 xr
Gömör megyei bkostul
12 szál deszkát 12 Rfr 3

deszkát vett 
cárját á f 1 xr 30 4o Rfr
tíz szál deszkát 10 Rfr

zs indely

öt ezer Zsindelyt vett Szolnokon 21 Rfr 
4000 Sindelyt vett Szolnokba 16 Rfr
Frenyo Mátyástól vett
7ooo Zsindelt 25 Rfr 73 3/3 dr

egyéb

Nyolcz Ágast vett a Szögi ur
Leány Oskolájához 2 fr 26 5/8 dr
egy darab Kút ágasnak való
fáért adtam 56 5/8 dr
Kapuhoz való kötés fákért 50 dr
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év, hónap

1734/5. 29.Sept. 
1736/7. IC.Junii

1797. 17a octobr. 
1801/2.
5 octobris

9 octcbris

mennyiség

egy szál kút gémnek való fáért 
három valyukat és 12 darab 
kéménynek való fákért 
Istállóhoz vett egy ágast

az Templomba tisztításra 
egy nagy rudat
320 darab somfáért száz darabért 
hat márjás és egy peták

faáruk - egyéb 

ár

56 5/8 dr

4 mfr 25 dr
48 xr

24 xr

5 Rfr 47
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