
1 Az erdő tulajdonosa a pécsi püspök (1703-1747)

A 143 évig tartó török megszállás alól Pécs 1686-ban szabadult fel. A város 
és határterületei, királyi birtokként, a m. kir. Udvari Kamara igazgatása alatt 
állottak. A város polgárai az erdőben a faizást - saját házi szükségletük ki
elégítésére - szabadon gyakorolhatták, épületi- és tűzifát ott és akkor termel
hettek, ahol és amikor akartak. A város polgárai részére nagy változást jelen
tett I. Lipót 1703. évi decretuma, amely Pécset és környékét a pécsi püspök 
földesúri hatalma, feudális joghatósága alá rendelte, aki ezt az ezzel megbí
zott prefektusa által gyakorolta. A püspök az addigi szabad faizást leállította, 
és elrendelte, hogy az erdőben fát csak a püspöki prefektura által kiállított 
írásbeli engedéllyel, „czédula váltással” lehessen termelni és azt hazaszállí
tani. Ez ellen a város - a régi kiváltságaira hivatkozva - erélyesen tiltakozott, 
és azt sem fogadta el, hogy a püspök a város polgárait saját jobbágyának 
tekintse.1 1712. június 30-án a városi magisztrátus (tanács) 10 pontból álló 
panaszlevelet küldött a püspöknek. Ennek 10. pontja: „A faizást és a vadá
szatot az erdőben, mely mindkét jog Pécs szerencsés visszahódítása óta meg
engedett volt, a püspöki prefektus szigorú büntetés terhe alatt megtiltja, a 
polgároktól már a városkapuban elveszik a fegyvert, pedig sokszor csak 
gyakorlat végett tesznek egy-egy lövést, hogy szükség esetén az ellenséggel 
szemben védekezhessenek, miután a város az ellenségnek mintegy torkában 
fekszik és bármely napon veszélynek lehet kitéve” .2

Gróf Nesselrode püspök Pozsonyból röviden így válaszolt: „Aki elolvas
sa a törvényt és bármely vidék szokásait megfigyeli, látni fogja, hogy az er
dei favágás és vadászat egyaránt tilos dolog. Mindkét jog a földesurat illeti” 3 
A püspök tehát a kérést elutasítva kívánta földesúri jogát érvényesíteni.

A város az elutasításba nem nyugodott bele, és az 1713. év elején a püs
pök részére ismételten kérelemmel állt elő: „Őexcellentiaja Nagyságos, fó- 
tisztelendő gróf Nesselrode Vilmos Ferencz pécsi püspök Úrhoz, nemes Tol
na, Baranya és Valpo megyék főispánjához, székesfehervári apáthoz ő leg
szentebb császári és királyi felségének valóságos belső titkos tanácsosához a 
legkegyelmesebb és tiszteletre legméltóbb földesurunkhoz Pécs város legala- 
zatosabb kérelme.”
„Keves szántóföldünk van, rétjeink is csak szűkösen, kaszálóink nagyon 
szegények, erdőnk pedig egyáltalán nincsen. Engedtessék meg ebből a célból 
az most és ezután is, hogy azokat, amiket Ő legszentebb felsége a különböző 
bizottságok útján kijelölt megművelhessük és használhassuk....  Senkinek
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uradalmakhoz fordulni a tűzifáért; és ha betiltatik, hogy kimehessenek s 
mivel nem rendelkeznek anyi pénzel, hogy a tüzelőt maguknak megvásárol
hassák nem lesz nehéz a hidegtől elpusztulniuk. És mennyi panaszra ad ez 
okot? És menyi kárt kell elszenvedni, kinek a kocsija törik össze kinek a 
gyakran mástól kért lánca és fejszeje. Ezekről bővebb információkat kaphat 
Excellenciád maguktól a szerencsétlenektől és kárvallottaktól. Epén ezert, 
mivel a varos helyzete ilyen nyomasztólag súlyos, Nagymeltóságú nagyságos 
és főtisztelendő Úrhoz mint legkegyesebb és legtiszteltebb földesurunkhoz 
legalázatosabban esedezünk lábaihoz leomolva, hogy vele született könyörü- 
letességénél fogva ennek a szegény városnak irgalmazni kegyeskedjék a 
legalázatosabb szolgasággal szolgálni képes legyünk....
Nagymeltóságú, nagyságos és főtisztelendő Urasagodnak legalazatosabb, 
legszolgálatképzett szolgái és alattvalói Pécs város biraja, tanácsa és az egész 
közösség.” 4

A beadványra a püspök 1713. évi május 11-iki válasza: „Majd később 
határozat jön a szántóföldeket a réteket és erdőket illetőleg. A város a maga 
részéről jogait vagy törvényes adományait vagy más egyéb jogos című ügyeit 
keresztül viheti és mi természetszerűleg ... jóindulatunkat és pártfogásunkat 
meg fogjuk adni.” 5

A püspök válaszával a város nem volt megelégedve, sérelmeivel, ame
lyeket a város ősi privilégiumai az ügy halogatásával szenvedtek, III. Károly 
királyhoz fordult, aki Keresztély Ákos, szász herceg, bíboros, esztergomi 
érsek, királyi főkancellár, győri püspökségi adminisztrátor, a király rokona, 
elnökletével Győrött bizottságot állított fel. Az 1714. április 17-én megkez
dett tárgyalás eredménytelenül végződött, ezért a király rendeletére Bécsben 
a m. kir. Udvari Kancellária és az Udvari Kamara tagjaiból vegyes bizottság 
alakult, amelynek a feladata volt, hogy a város kívánságait a püspök földes
úri igényeivel összhangba hozza. Ez a királyi rendelkezés Pécs kiváltságos 
helyzetét elvileg elismerte, ami figyelmeztetés volt arra, hogy a püspököt 
engedékenységre bírja. A város erre a tárgyalásra jól felkészült, a követek 
latin nyelven írt memorandumot vittek magukkal. A tárgyalás eredményesen 
végződött. 1717. szeptember 2-án megszületett a püspök és a város közötti 
egyezség, amely királyi intimatumban „ő császári felségének legkegyelme
sebb jóváhagyásával”, német nyelven, 15 pontban részletezetten, Sigray 
József aláírásával jelent meg. A polgárok faizási jogára vonatkozóan az 5. 
pont rendelkezett. Ez a régi szokásjogot csak annyiban állította vissza, hogy 
a város polgárai házi tűzifaszükségletüket az erdőben szabadon elégíthették 
ki, épületi fát azonban csak 3 évig, amelynek elteltével a püspök további 
engedélyét újból kérni kellett.6 Ugyanebben az évben olyan megegyezés
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született a püspök és a város között, hogy földesúri jogának elismerése fejé
ben a város évi 500 fit telekbért (census fiindi) fizet. Ezt a város egészen 
1780-ig, a földesúri jogának megváltásáig, rendszeresen fizette.7 A győri 
egyezség ellen a pécsi káptalan az 1718. év április 30-án írásbeli tiltakozást 
nyújtott be a püspöknek.8 Ugyanakkor a püspök a pécsi polgárokat a földes
úr bormérési jogának kijátszásával vádolta, aminek a következménye lett, 
hogy a győri megegyezés egy éven belül érvényét vesztette: 1718. év július 
23-án a püspöki prefektusi hivatal három - német, magyar és horvát - nyel
ven megjelentetett nyilatkozatával az egyezményt semmisnek tekintette: 
„Méltóságos Püspök Urunk eő Excellentiaja Régies parantsolattyábul min
den ben és kivülij az varoson Lakóra burgereket és egyéb akar mely Névvel 
nevezendő itt Lakos, tallyain éllö ökrök, lovak és szekerek el veszítve allat 
tiltatik, hogy Senki Szabadságh nélkül ne merészellyen Se tűzre Se épületre 
való fát Erdeiben vághnyi és vágatnyi; hasonlo képpen tiltatik, eő Excel- 
lentias foksaghaban erős büntetis allat kivüly és as Városi hatarban minden- 
némö vadászás, akar mi névvel neveztetik. Hogy az Mész és Szén igetes 
Semmi képpen megh nem enggettetik, Egyedüly az itt való mész igetönek eő 
Excellentiaja és az városi helyiek szükséghére, hogy égethessen meg engette 
utolszor tiltatik, hogy senki ne merészellyen falusi borokat korsmara bé 
hoznyi, legh Főképpen vigyázzanak az külső városi Lakosok, mint a ki megh 
tapasztaltatik minden bora fogh confiscaltatnyi Hogy kiki minden kart maga- 
tul el tavoztasson; ezen paratsolathoz alkalmaztassa magat.” 9

A tanács 1719. október hó 8 -án keltezett feliratában azt panaszolja a püs
pöknek, hogy vadászai a polgároktól a fejszéket az erdőben elkobozzák, és 
csak 2-3 tízkrajcáros ezüstpénz lefizetése esetén kapják vissza. 10

A város és a püspök közötti viszony továbbra is feszült maradt. A városi 
magisztrátus először már 1720. január 1 2 -én, majd kérelmét többször meg
ismételve, kérte a püspöktől a tűzifa szabad szerzésének engedélyezését, 
amit Nesselrode püspök 1720. november 9-én kelt Resolutio dominalisával 
újból elutasított, és fenntartotta azt a rendelkezést, hogy csak a prefekturától 
kapott írásbeli engedély adott jogot a faizáshoz. Resolutiojában a tilalmat, 
illetve a megszorítást azzal indokolta, hogy „az erdőben a fiatal és a termő
képes fák kivágásával túl nagy károkat okoztak és emiatt ezekben az erdőte
rületeken erősebb ellenőrzést kellett a prefekturának elrendelnie.” 11

1721 márciusában a város a bécsi Királyi Kancelláriához újból egy kül
döttséget menesztett, ahol a küldöttséget Illésházy kancellár, továbbá 
Hunyady és Koller kancellári tanácsosok fogadták. A tárgyalások eredmé
nyeképpen 1721. év április 22-én kelt újabb királyi resolutio tartalmazta azt 
a lehetőséget, amit mind a város, mind a püspök elfogadott. A latin nyelvű
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resolutio 2. pontja szerint: „Amily bizonyos, hogy a határ az uraságé, épp 
úgy tagadhatatlan, hogy valamint az uraságot megillető járandóságok ellené
ben házhelyek, épületanyagok és a mezei telkek boesájtandók a polgárok 
rendelkezésére, azonképpen a házi szükségletükre szolgáló tűzifát is át kell 
részükre engedni. Nehogy azonban a polgárok majd itt, majd meg más he
lyen, ahogyan éppen egyiknek-másiknak tetszik vágják a fát és az erdőt 
pusztítsák, másrészt pedig, ha minden egyes esetben külön engedélyt kelle
ne szerezniök, az uradalmi tisztekhez kényszerüljenek fordulni s ezáltal 
rendes napi munkájukat elmulasszák vagy netán a mondott tisztek részéről 
zaklatásoknak legyenek kitéve, ami egyik félnek sem volna előnyére, a föl
desúr a polgároknak évről-évre megújítandó egyszeri közös folyamodásra 
akkora darab erdőt fog kihasíttatni és kijelöltetni, hogy az illető évben abból 
a polgárok elegendő fát vihessenek maguknak.” 12 A pécsi magisztrátus a 
resolutioban foglaltakkal annyira meg volt elégedve, hogy „tisztelete jeléül” 
a kancellária tagjainak még abban az évben néhány akó, kiemelt minőségű 
pécsi bort küldött ajándékba. 13

Faszenítésről szóló engedélyeket a püspöki prefektura először az 1725-ös 
és az 1726-os években adott néhány pécsi kovácsmester számára. 1725. 
augusztus 7-én Szincze János részére: „Hirauf wirt dem Szincze János 
Schmidtmeister in dem Herrschafts Waldt Kohlén zu brennen gegen 
Erlegung jahrlich 3 G Erlaubt 5 Kürchen 7 Aug. 1725 Johann Strong” 
(Ezennel Szincze János kovácsmestemek megengedtetik az urasági erdőben 
évi 3 tallér befizetése ellenében 5 boksa szén égetése.) A következő évben 
már 4 tallért kellett ugyanezért fizetni: „Hirauf wirt dem Schmidtmeister 
Matthias Macokalics in dér Ofiier Vorstadt Kohlén zu brennen in dem 
herrschaftlichen Waldung gegen Erlegung jahrlich Vier Gulden Erlaubt 5 
Kirchen den 1 May 1726 Johann Strang.” 14 (Macokalics Mátyás, budai kül
városi kovácsmestemek megengedtetik, hogy az urasági erdőben 5 boksa fa
szenet égessen évi négy tallér ellenében.)

A polgárság részéről az első püspök elleni fellépésről az 1726. év márci
us 8 -án kelt, a püspöki prefektura által a városi tanácshoz írt panaszleveléből 
értesülhetünk, amely a város polgárainak „rebellis viselkedésiét panaszolja, 
akik leveleket és dokumentumokat raboltak és égettek el, ami miatt „sok
oldalú veszekedések keletkeztek” . 15

Nesselrode püspök halála (1733) után utódjánál, gró f Berényi Zsigmond 
püspöknél, a városi magisztrátus újból megkísérelte a város polgárai régi 
jogainak visszaállítását. Az 1741. május 7-iki pozsonyi keltezésű levél rend
kívül kedvező fogadtatásra talált: „Isten minden kívánt jókkal áldja meg 
kegyelmeteket. Kegyelmetek hozzám bocsátott levelét vettem kedvessen és
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igen helyben hagyom, hogy rendin kívül választom.... a’néki adatott
Plenipotentiat vissza vette kglmetek. Én a szép csöndes egyességet kívánom, 
s minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy a’ Városnak, a’ kinek nyomo
rúságát jól tudom minden tehetségemmel segítségére lehessek. A többiben 
Praefectus Ura fogja útban igazítani kglmeteket. Isten legyen Kegyelmetek
kel. Kglmetek Igaz Attya Gróf Berényi Sigmond Pécsi Püspök Posony 7 
May 1741.”16
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