
A KINCSTÁR MÁRAMAROSI BOCSKÓI URADALMÁNAK 
HELYZETE A XVII—XVIII. SZÁZAD FORDULÓJÁN.

A sóbányászat, mint királyi felségjog szükségessé tette, hogy mind
azok a területek, amelyek az állami jövedelmek szempontjából oly nagy 
szerepet játszó sóbányák kincsét magokba rejtették, a király birtokában 
legyenek. Azonfelül a sóbányák körül fekvő birtokok lakossága robot
munkaként szolgáltatta mindazt, ami a sóbányászathoz és sószállításhoz 
szükséges volt: munkaerőt, szállító eszközöket. Egész Európában tehát 
nagy gondot fordítottak arra, hogy a sóbányák körül fekvő birtokokat 
biztosítsák a kincstár számára.1 Természetes, hogy ezeknek az uradal
maknak jobbágysága egészen más szolgálati kötelezettségekkel birt, mint 
az Alföld avagy Dunántúl bármelyik jobbágya. A XVIII. század elején 
a magyar király birtokába került a bocskói uradalom s épen ezért érde
kes egy ilyen birtoknak életét megismerni. Ennek irányításában, kezelé
sében szemlélhetjük legjobban a kincstári, állami gazdálkodás vonalve
zetését, de egyúttal léleknélküliségét is. Az ország különböző részein, a 
legkülönbözőbb helyzetben, körülmények és igazgatás alatt levő jobbá
gyok életviszonyainak rajzolata mozaikszerűen egymás mellé helyezve 
adhatja csupán a korszak társadalom-rajzát. Elhibázottnak véljük azt az 
elgondolást, amely a nemzet egyik rétegének, a jobbágyságnak társada
lomrajzát vagy teljesen elhanyagolja, vagy a korábbi századokban egy
ségesnek veszi. A jobbágyok lelkiségének vizsgálata azonban csak a 
részadatok tömegein épülhet fel.

A magyar király voltaképen csak a XVIII. században veszi keze
lésbe az ország sómonopóliumát, a máramarosi sóbányákat s természet
szerűleg a bocskói uradalmat. A kincstár Máramarosban a bocskóin kí
vül még három uradalommal rendelkezett: a rónaszékivel, a szigetivel 
és 1718-tól a dolhaival,2 amelyek együttesen 20 községet foglaltak ma

1 A sómonopólium Magyarországon III. Károly korában. — Századok 1933. évi. 643.1.
* OL. U. et C. Fase. VI. No. 19. és HKA. Hungern 14843. cs. 1718. nov. 28.
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gukba s ebből 10 a bocskói uradalomra esett: a nevetadó Bocskón kí
vül Bocskó-Rahó (ma csak Rahó,) Borkút, Kabola- (ma Gyertyánliget) és 
Kászópolyana (ma Készómező), Kőrösmező, Lonka, Krácsfalva s mellette 
fekvő Nagypatak, végül Rosszucska. Krácsfalva kivételével a megye ke
leti határán, Lengyelország szomszédságéban feküdtek a községek. He
gyes vidék, ahol a gabonából legfeljebb a tavaszi vetés érik meg, a fo" 
lyók (Tisza. Sapurka) mentén fekvő községek tavasszal a hegyekből lezú
duló víztömegektől szenvedtek igen sokat. Hadügyi szempontból Huszt vá
rához tartoztak, miként a XVI—XVII. században Huszt tartozékának is 
tekintették ezeket.3 Az uradalom értékét csak az adta, hogy a sóbá
nyák mellett feküdt és elősegítette a sómonopólium lebonyolítását.

A bocskói uradalom községei egységet voltaképen csak 1672-től 
képeznek. A tíz községet együtt ettől az időtől kezdve találjuk, össze
tartozásukról előbb semmiféle adatot nem találunk.

A legelső forrás uradalmunk községeire Lajos királynak 1373-ban 
kiadott oklevele. Szász vajda fiai, Balk, Drág és János mesterek ebben 
az esztendőben kapják Bocskó községet.4 János mesterről tudjuk, hogy 
Erzsébet királyné főlovászmestere volt.5 Kétséget nem szenved, hogy mind
annyian oláh nemzetiségűek voltak. Bár az oláhság kelet-magyarországi 
középpontja Bereg megye volt,6 * a XIV. század második felében az oláh- 
ságot Máramarosban már nagy számmal találjuk. Igénytelen nép volt, 
amelyet az őserdők irtásánál kiválóan használhattak fel uralkodóink s 
így kenézeiket messzemenő kiváltságokkal ruházták fel. Drág mester iva
dékai a nagytekintélyű Drágffy-család tagjai. 1495-ben egyik tagjuk már 
az erdélyi vajda méltóságát tölti be.8

Az oláhok igen hamar ellepték Máramaros megyét, azonban az oláh 
nevek csakhamar eltűnnek s a birtokaikban levő községekről nevezik el 
magukat. így Thatul fiát már birtokáról, Irholczról Irholczi Mihálynak hív
ják.9 1442-ben találunk ismét adatot községeinkről. I. Ulászló Bocskót és 
Lonkát, mint kimondottan oláh falvakat oláhoknak, Pank György fiainak 
adományozza.10 Mivel 1448-ban Pank István és Mihály magtalanul elhuny
tak, Hunyadi János a birtokokat az említett Irholczi Mihálynak és Bog

3 HKA. Hungarn. Conscriptiones. Fase. V. No- 108.
4 Mihályi János: Máramarosi diplomák a XIV—XV. századból. Máramarossziget

1900. 36. oki.
6 Petrovay: A máramarosi oláhok. Századok 1911. évf. 618. 1.
6 U. o. 614. skk. 1.
8 Mihályi: i. m. 325. oki.
8 U. o. 196. oki.
10 U. o. 184. oki.
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dánnak adományozza.11 Ez az adományozás a Váncsfalvai-családot sér
tette, valamint a Karácsonyfalviakat, akik egymás közt megegyeztek, hogy 
Irholczi Mihály ellen indított per költségeit közösen fogják viselni.12 Úgy 
látszik, a per sikertelen volt, mert Mátyás 1458-ban Irholczi Mihály és 
Bogdán részére beiktatási parancsot ad ki.13

A máramarosi oláhok között messze kimagaslik a Dolhai-család, 
amely 1460 óta Mátyástól már azt a kiváltságot nyeri, hogy Dolhán kő
házat építhetett. Az engedéllyel visszaélhettek, mivel az 1471. évi XXIX. 
tvc. a dolhai „vár“ lerombolásáról intézkedik.14 1466-ban Lonka birtokán 
Dolhai Ambrus és Leordinai Orda Mihály, valamint Petrovai Bogdán Mi
hály osztoznak.15 1473-ban Leordinai özvegyétől a Dolhaiak erőszakkal 
elfoglalják a birtokrészt.16 Ugyanebben az esztendőben az országbíró 
Bocskóra beiktatási parancsot ad Drágffy Miklós részére. Ez ismét sér
tett érdekeket, a per lefolyásáról azonban nincs tudomásunk, kétségtelen, 
hogy Drágffy birtokában maradt Bocskó, mert 1495-ben neki ott tiszt
viselője volt.17 1479-ben Deési Péter máramarosi főispán dúlja fel Bocs- 
kót és Lónkét.18 1495-ben a Thatul-család birtokát Bocskón és Lonkán 
a Dolhaiak szerzik meg.19

A XVI. században tehát a leghatalmasabb máramarosi családok, a 
Dolhaiak, Drágffyak és Petrovayak osztozkodnak községeinken. A Drág- 
ffyak kezében van 1480 óta Krácsfalva is.20 Erről a községről először 
1415-ben találunk említést, amikor Zsigmond Dragomér fiának, Ivánnak 
és Gyulának adományozza. Ezektől kerül a Fiztékhez, akiktől Mátyás 
veszi el azon az alapon, hogy a királyi felségjogot eltitkolva bitorolták a 
községet.21 1615-ben egyébként Bocskót, Lónkét és Kőrösmezőt „Drágffy- 
jószógoknak“ nevezik.22 A speyeri egyezmény óta Máramaros-megye Er
délyhez tartozott, de ennek dacára Miksa még 1572-ben öt községet, 
amelyet „possessiones Ruthenicas“-nak nevez: Bocskót, Lonkát, Kőrös
mezőt, Rahot és Karócsonyfalvát 5600 forint zálogösszegért birodi By-

11 U. o. 196. oki.
12 U. o. 200. oki.
18 U. o. 240. oki.
14 Csánki: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. I. 444.1.
16 Mihályi: i. m. 276. oki.
18 U. o. 301. oki.
17 U. o. 354. oki.
18 U. o. 318. oki.
19 U. o. 354. oki.
20 U. o. 321. oki. és Lukinich: Erdély területi változásai 1541—1711. Budapest 1918.

152. 1.
21 Mihályi : i. m. 111, 306. és 317. oki.
22 Erdélyi országgyűlési emlékek VI. k. 277. 1.
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rody Mihálynak adományozza.23 Rudolf 1583-ban 6000 forintért zálogo
sítja el Károlyi Lászlónak.24 Tíz esztendő múlva Pongrácz Frigyesné, 
Szatmár kapitányénak özvegye, azzal a kéréssel fordul az udvari kama
rához, hogy a Károlyi Lászlónál zálogban levő birtokokat 6621 forint 
összeg értékben hagyja kezeinél, mert máskülönben nem tud megélni.25 26 A 
kamara ekkor értesült arról, hogy ezen a területen, mégpedig Bocskó, Lonka, 
Raho, Trassin, Újfalu és Karatsonfalva területén is találtak sót. Sairer 
András 1595 körül építette az első bányaműveket ezekben a községek
ben.28 1601-ben Károlyi László kél leányának, Bánffy Istvánnénak és Er
délyi Miklósnénak volt kezében az öt község.27 Az 1615. évi béke Huszt 
várát — amelyhez tartoztak uradalmunk községei is — Bethlen Gábor
nak engedte át. Három esztendő múlva Bethlen Gábor Husztot Bethlen 
Istvánnak 50000 forint zálogösszegért adta zálogba.28 A Drágffy-család 
kihaltával a birtokrészek az erdélyi fejedelemre, tehát Bethlen Gáborra 
szállottak, akinek felesége Károlyi leány volt.29 30

Már 1615-ben az átengedett magyarországi várak átvételére kikül
dött bizottság megállapítja, hogy Bocskó, Lonka, Kőrösmező Rhédey Fe
renc birtokában van.80 így tehát megállapíthatjuk, hogy a XVII. század 
közepén uradalmunk községeinek két birtokosa volt. Egyik az erdélyi 
fejedelem, illetőleg Zólyomi Miklós, akinek 1667-ben a törökhöz való pár
tolása miatt birtoka ismét az erdélyi kincstárra szállott.31 32 A másik Rhédey 
Ferenc volt, Károlyi Kata fia, Rhédeytől azonban Korda Zsigmond vette 
zálogba.82 Husztra Apaffy 1667-ben erdélyi őrséget helyezett s 1671-ben 
az uradalmakat is kezébe vette, majd megkezdte a tárgyalásokat az örö- 
kösökkel.82a- 1672-ben Bornemissza Anna, Apaffy felesége adományként 
kapta a kincstárra szállott részt, majd a Korda Zsigmondnak elzálogosított 
részt is megszerezte. Raho azonban Thököly Imréé volt, mivel felesége Beth
len István unokája volt, s igy vele külön kellett tárgyalásokat folytatni. Bor
nemissza Anna Korda Ferenctől és Györgytől 6000 forinton vesz át nyolc 
községet — Nagy falu csak 1680-tól szerepel —, míg Rahoért 500 tallért fizet

23 HKA. Hungern. 1572. máj. 17. és 1574. oki. 26, ezenfelül OL.N.R.A. Fasc. 66. No. 21.
14 HKA. Hungern. 1593. szept. 24.
25 U. o.
26 U. o.
27 OL. NRA. Fasc. 1039. No. 60.
28 Lukinich: i. m. 240. 1.
29 OL. NRA. Fasc. 1436. No. 32. és Approbalae Constitutiones Pars 111. Tit. LXXIV. Art. 1.
30 Erdélyi országgyűlési emlékek VII. k. 276. 1.
81 OL. NRA. Fasc. 1685. No. 16.
32 OL. NRA. Fasc. 957. No. 25.
32aAngyal: Thököly Imre. Magy. Tört. Életrajzok. Budapest, 1888. I. k. 111. skk. 1.
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Thökölynek.33 * * 36 37 Az 1673. évi gyulafehérvári erdélyi országgyűlés a 15. articu- 
lusba cikkelyezi be Bornemissza Anna bevezetését, azzal, hogy Husztot 
Bornemissza Anna kiválthatatlanul birtokolja, amennyiben halála után ki
váltásra kerülne sor, 100000 tallért kell fizetni.81 Erre a becikkelyezésre 
azért volt szükség, mivel az Approbatae Constitutiones nyíltan kimon
dotta, hogy Huszt minden tartozékával együtt kincstári jószág.85

A bevezetés ellen Hadadi Mihály huszti nemes hadnagy, valamint 
két szigeti kiküldött: Mohácsi György és Szacsali László tiltakoztak, azon
ban tiltakozásukat rövidesen visszavonják, mivel a fejedelmet a legki
sebb dologban sem akarták „offendálni“. Különben is tiltakozásuk csak 
a városi jogok megvédésének biztosítására vonatkozott.88

Az 1672. évi urbáriumban szerepel legelőször a kilenc község. Há
nyatott sors, számos s sűrűn változó földesurak után a megállapodott- 
ság révébe jutottak a jobbágyok. Ennek a nyugalomnak nem sokáig ör
vendhettek, hiszen a Diploma Leopoldinum elvette Erdély önállóságát s 
csak az idő kérdése volt, hogy Bornemissza Anna hajdani jószága a 
bécsi udvari kamara kezébe kerüljön, ami 1702-ben azután meg is tör
tént. Mint érdekességet említhetjük meg, hogy Apor István gróf 1699-ben 
II. Apaffy Mihályhoz fordul a mostohafián, Korda Zsigmondon esett jog
sérelem miatt. Korda Zsigmond bátyjai Ferenc és György bonyolították 
le Bornemissza Annával 1672-ben a bocskói uradalom eladását s akkor 
kiskorú öccsüknek, Zsigmondnak semmit sem juttattak.87

A bocskói uradalom jobbágysága III. Károly uralkodása alatt érzi 
azután legjobban azt, hogy mit jelent kincstári jobbágynak lenni, akinek 
nincsen valódi gondviselője, csupán vezetői vannak, akik lelkiségéhez 
nem tudnak s nem is akarnak hozzáférni.

Próbáljuk néhány sorban vázolni azt a változást, amely a bocskói 
uradalmon létrejött Bornemissza Anna beiktatásától a kincstári gazdálko
dás első évtizedének végéig.

Amikor a jobbágyterheket, tehát az uradalom jövedelmezőségének 
alakulását akarjuk megállapítani, nem szabad elfeledni, hogy a bocskói 
uradalom 1672-ben 325 családdal rendelkezett, amely szám a következő 
évtizedben 252-re sűlyed (1680-ban). 1684-ben 333 lakosa van s 1704- 
ben csak némi csökkenést (310) találva 1725-re a lakosság létszáma 570 
család.38 A lakosság létszáma tehát szépen emelkedett, azonban az ál

33 OL. NRA. Fasc. 1685. No. 9.
3* OL. NRA. Fasc. 1685. No. 16.
36 Approbatae Constitutiones Pars 11. Tit. 8.
36 OL. NRA. Fasc. 1685. No. 15.
37 OL. NRA. Fasc. 1685. No. 30.
38 A következő részben az állandóan ismétlődő adatoknál a következő forrósoka
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latállomány ezt az emelkedést már nem követi. Az 53 esztendő változá
sai e tekintetben a következők: az ökrök száma 411-ről 658-ra, lovaké 
167-ről 324-re, teheneké 961-ről 815-re, juhoké 6412-ról 6543-ra, sertéseké 
380-ról 492-re emelkedett, illetőleg csökkent. Ezek az abszolút számada
tok nem is mutatják meg az igazi értékcsökkenést. Azonban, ha azt 
vesszük figyelembe, hogy száz család birtokában 1672-ben még 126, 1725- 
ben 115 ökör volt, 295 tehén helyett csupán 143, 1973 juh helyett csak 
1148, 116 sertés helyett 86, egészen másként fogunk ítélkezni. A lovak 
száma az egyetlen, amely valamelyes javulást mutat, 51 ló helyett 56- 
ot bír száz család 1725-ben. Ép azok az állatok csökkentek, amelyek a 
jobbágyság életfenntartásában a legnagyobb szerepet játszanak megyénk
ben : a tehenek és juhok száma. Ezen a hegyes vidéken a földmivelés 
nem hozott semmit — termények után fizetendő kilenced Máramaros- 
ban ismeretlen — az állattenyésztés az, amelyből a jobbágy megél. Két
séget kizárólag a birtokgazdálkodás szempontjából nem közömbös az a 
körülmény, hogy a jobbágy milyen vagyoni alappal rendelkezik. Mivel 
tehát a jobbágyság szaporodását nem követte az állatállomány ugyan
olyan mérvű emelkedése, birtokpolitikai szempontból szegényedésről be
szélhetünk.

A bocskói uradalomban nem voltak porták. Máramaros megye már 
a XVII. században együttesen fizeti az országos terheket.39 Ezeket a ter
heket azután a megye a saját hatáskörében arányosan osztotta szét. Az 
emelkedő contributionalis terhek azonban az egyre szegényedő márama- 
rosi lakosság körében meglehetős nehézségeket okoztak. A hátralékokat 
nem az adós községektől hajtották be, hanem egyszerűen szétosztották 
a következő esztendő adókivetésében s így azok a községek, amelyek 
pontosan fizettek, fizethették az adós községek hátralékait is. Ez végered
ményképen szép dolog szociális szempontból, de igy a még fizetni tudó 
jobbágyságra háramlott egy aránylag magasabb teher, amit már nem tu
dott oly könnyen kifizetni.40

Ez a szétosztási rendszer legjobban érvényesül az állattized behaj
tásánál. A nagy erdőségek s a közöttük szétszórva fekvő havasi legelők 
alkalmat adtak a sertés- és juhtenyésztésre. A sertések után, ha mak- 
koltatták, tizedet avagy megváltást, darabonkint 4—4 dénárt fizettek. Ez 
igen erős teher volt, a máramarosi Felső-Rónán pl. egy esztendőben 60

használtuk : 1672-re: OL. U. et C. Fasc. 149. No. 19., 1678-ra OL. U. et C. Fasc. 148. No 
31., 1680—81-re: OL. U. et C. Fasc. 148. No. 32., 1684-re: OL. U. et C. Fasc. 148. No. 37., 
1696-ra: OL. U. et C. Fasc. 148. No. 12., 1712. és 1725-re: HKA. Hungern. Conscriptiones 
Fasc. Vili. No. 225.

89 Compilatae Constitutiones. Pars V. Edictum 45.
40 HKA. Hungern. 1729. március 22.
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forintot követeltek. A jobbágyok panaszára az volt a válasz, hogy makk 
legfeljebb négyévenkint terem, tehát ezt a 60 forintos terhet négy eszten
dőre elosztva kell elgondolni s akkor évi 15 forint nem is olyan sok.41 
A juhtizednél más volt a rendszer nemcsak a községekben, de a közsé
gek egyes vidékein is. Az uradalom havasi legelőit nemcsak a jobbá
gyok használhatták, hanem idegenek is a szomszédos Lengyelországból. 
Bocskón 20 juh után adtak egy berbécset, húszon alul megváltották 4 
dénárjával. Idegenek eszténánkint egy-egy berbéccsel és egy-egy sajttal 
tartoztak. Mivel Bocskón 32 esztena volt, ez jelentős jövedelmi forrást 
jelentett az uradalomnak. 1684-ben egyszerűen megállapították, hogy az 
egyes községek juhtized fejében hány berbéccsel tartoznak.

Érdekes, hogy minden községnek évenkint bizonyos mennyiségű zab' 
ból sört kellett főznie. 16 köböl zabból való főzet az u. n. „nevelés sör.“ 
Bocskónak 6 „nevelés sört“ kell főznie, vagyis 96 köbölből, ha ezt nem 
tudja tenni, köblét 1—1 forinttal kell megváltania. 1712-től megeléged
nek 50 dénáros megváltással is. Karácsonfalva—Nagypatak lakosainak 
egy nevelés sört kellett főzniök. Maguk vetik a 8 köböl zabot, amelyet 
a földesúrtól kapnak, s a termésből 16 köblöt sörnek főznek, a többit 
visszaadják a földesúrnak. Vagyis legalább kétszeres termésre számítot
tak. Az a körülmény, hogy a vetőmagot újra a földesúrnak kellett adnia, 
annak a véleményünknek ad alapot, hogy a termés a háromszorost aligha 
érhette el.

Egyedül Bocskón és Lonkán találjuk a művelési kötelezettséget, 
amennyiben 60 köböl zabot kellett vetnie s művelnie.

A magyarországi szokásos természetbeli szolgáltatásokat (tyúk, tojás 
stb.) itt nem találjuk meg, helyettük egészen más adónemek fordulnak 
elő. A szt. Mihály s György napi censust azonban itt kezdettől fogva fi
zetik. Emellett telkenként zsindellyel (az erdőségekre való tekintettel), 
száraz- vagy lepényhallal (a sebes hegyi folyókban sok hal volt), nyest- 
tel, fogoly- vagy császármadárral tartoztak. Általában telkenkint az adó 
1—1 nyest, 300 zsindely, 24 szárazhal volt. Emellett két készpénzbeni 
adónem szerepel itt, egyik az u. n. ökörára-pénz, másik a sószállító pénz. 
Az 1672. évi urbárium említi Rhédey idejét, amikor a szükségletek sze
rint minden harmadik héten gyalogosan kellett szolgálni a jobbágyoknak. 
Később pontosan megállapítják a gyalogos szolgálat nagyságát, amely 
abban állott, hogy a község bizonyos számú aratót és kaszálót állított ki 
meghatározott időre, s ezeknek a munkát Erdélyben kellett elvégezniök. 
Így Bocskónak 30—30 aratót és kaszálót kellett kiállítania 2 hétre. Ez ki
zárólag gyalogos szolgálat volt, mivel azonban a jobbágyok egy része

41 HKA. Hungarn. Conscriptiones. Fase. VIII. No. 225.
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ökörrel rendelkezett, voltaképen igásszolgálatot kellett volna teljesíteniök. 
Mivel azonban erre nem volt szükség, az igásgazdák az igásrobotot meg
váltják. Ez az ökörára-pénz. A sószállító pénz pedig a sóaknákkal kap
csolatban állott elő. Valószínűleg korábban minden egyes jobbágynak 
bizonyos mennyiségű sót kellett szállítania az aknákból a Tiszához. Ez 
a sószállítási kötelezettség a bocskói jobbágyokra — mivel távolabb vol
tak az aknáktól — megszűnt s ehelyett adót fizettek. Ezzel a sószállí
tási kötelezettséggel függ össze, hogy a sószállító tutajokra, avagy szály- 
lyákra farkonállót, vagyis kormányost kellett állítaniok. Ezenfelül az erdő
ségek között fekvő községek jobbágyainak a fatörzseket a lonkai és fe
jérpataki fűrészmalmokhoz kellett szállítaniok. Bocskó-Rahón már 1678- 
ban a jobbágyok 2 szállyát tartoztak adni. A szállyák (tutajok) mind
egyikének 16 fából kellett állania. 1725-ben kimondották, hogy a tutajok
nak 60 mázsa teherbiróképességűeknek kellett lenniök. Az ilyen hajó
előállítást azonban nem követelik ellenszolgáltatás nélkül, hanem darab
jáért Szigeten átvéve 2 forintot fizetnek. Azok a községek, amelyek jó 
fenyvesekkel rendelkeztek, tutajkészítéssel foglalkoztak. A tutajokra azon
ban az uradalomnak elővételi joga volt — 5 forintot fizettek egy-egy tutajért 
— s ha az uradalom nem vette meg őket, akkor lehetett másnak eladni.

Bocskónak Kabola-Polyanaval és Akna-Rahóval együtt a három sá
toros ünnepen 3 hordó bort kellett kimérnie. Bocskónak 1684-től gyapjat 
is kellett beszolgáltatnia, Lonkán pedig szövésre és fonásra való „matériát“.

A megüresedett helyekhez tartozó földeket rendszerint zselléreknek 
adták, akik azután zabot termesztettek rajta a földesúr számára. Kará- 
csonfalva-Nagypatak lakosai azonban az ilyen földeket már 1678-ban ma
guk kaszálják s ezután 5 szekér szénával avagy 5 forinttal tartoztak.

Két községről külön kell megemlékeznünk, mivel kialakulásuk egé
szen sajátszerűen történt. Rosszucskáról az 1672. évi urbárium azt mondja, 
hogy privilegiális birtok s csak két helyből áll. Rhédey idejében telepedett 
le itt egy Kupics András nevű jobbágy, akinek állítólag 24 gyermeke lett 
volna. Rhédey 1663-ban azt a kiváltságot adta neki, hogy csak 2 nyest- 
tel és 4 forint sóára pénzzel tartozott, amelyet együttesen 10 forinttal vált
hatott meg. 1712-ben kifogásolják a privilégiumot s 13 évvel később már 
a többi községekkel hasonlóan adózik. A másik figyelmet érdemlő köz
ség Nagypatak, amelyről először 1680-ban olvasunk. Ekkor is csak 10 
lakosa volt. 1684-ben az uradalmon általában szokásos adókat fizetik. 
Úgy látszik, csakhamar elvesztette önállóságát, mert 1696-ban azt írják 
róla, hogy hol Nánfalvához, hol pedig Hernécshez tartozik contributio 
tekintetben. Az 1725. évi urbárium szerint praedium, csak régebben volt 
„possessio“. Érdekes az urbárium ama megjegyzése is, hogy a dudva nem 
borította részét kaszálni szokták s ebből a kincstárnak nagyobb haszna
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van, mintha a községben levő három telek be volna népesítve.
A bocskói uradalom községei közül Kőrösmező volt a legkedvezőbb 

helyzetben. A terhek igen enyhék voltak, Bornemissza Anna vezeti be 
1678-ban a rendes adónemeket; hat évvel előbb csupán „egy bokor 
szállyával“ — amely 32 fából állott — adóztak, azonban zsindellyel ak
kor sem tartoztak. A községben levő vámot 1678-ban adták bérbe. A fa- 
törzsszállítási kötelezettséget csak 1712-ben hozzák be s 1725'ben ezt a 
terhet majdnem ötszörösre (25-ről 120-ra) emelik, két hajó helyett 24-et 
kell adniok. Meg kell azonban jegyeznünk azt, hogy a tárgyalt ötven esz
tendő alatt a lakosság létszáma háromszorosra, 53-ról 156-ra emelkedett.

Épen ellenkezőképen írhatunk Borkútról. A lakosság létszáma itt 
16-ról tízre apadt. Természetesen a terhek is ennek arányéban csökken
tek. Csak 1712. és 1725. között ez a csökkenés kb. 40°/o-os. Az 1696. évi 
urbárium szerint a községben levő három helyből csak egy lakott s volta- 
képen a falu nevel alig érdemli meg. Alig tud az egész község másfél 
köböl zabot vetni s a lengyel határ közelsége miatt inkább kereskedéssel 
foglalkoznak. 1725-ben földjének nagyobb része mocsár volt s a bujdo- 
sásból visszahívott jobbágyok irtással próbálkoztak.

Végigkísértük a községek terheit s ezek után próbálkozhatunk annak 
megállapításával, hogy mi képezte az 50 esztendő legfontosabb változá
sát : a terményszolgáltatásról a pénzfizetésre való áttérés. Az adóalap 
tényleges változást nem igen szenvedett: az adónemek sem változtak. 
Csakhogy az összes szolgáltatásokat megváltották. Bornemissza Anna még 
ezerszámra bevételezte a száraz lepényhalakat és nyestbőröket, az ura
dalom kaszásai és aratói Erdélyben végezték a robotmunkát.42 Mindez a 
kincstári gazdálkodás korában forintokra változott. A fogolymadarat 12 
krajcárjával, a nyestbőrt 3 forintjával, egy-egy kaszáló vagy arató kiállítása 
3 forint, egy berbécs 1 frt. 20 kr. összegben került megváltásra. A köz
ségek a sertés és méhtizeden kívül tehát 1722-ben már csak évi censust 
fizettek. A következő évtizedben is megmarad az a szokás, hogy nem az 
egy összegben fizetendő censust emelik fel, hanem az adóalapot. Vagyis 
megállapítják, hogy a községnek mennyivel több kaszást, aratót kellene 
kiállítania s berbécset, nyestbőrt adnia. A megváltozott adóalapok után 
változott meg a készpénzben fizetendő összeg is.

Természetes volt ez a változás. A tisztviselőkkel kormányzott birto
kokon tovább is volt szükség a terményszolgáltatásra, hiszen a vegyes 
— terményekben és készpénzben történő — fizetés a gazdálkodásnak 
produktiv s hasznothajtó válfaja. A piac kikapcsolásával a termelő és 48

48 Bornemissza Anna gazdasági naplói. Kiadta Szádeczky Béla. Budapest, 1911 
459—460. és 509—511. 1.
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fogyasztó közvetlen érintkezése gazdaságilag, anyagilag jelentett könnyebb
séget.43 A bocskói uradalmon azonban a tisztviselők természetbeni szol- 
gálmányai nem érintették a jobbágyság természetbeni szolgáltatásait. A 
tisztviselők itt is gabonaneműeket s a speciális helyzetnél fogva sót kap
tak járandóságul.44 * Viszont a jobbágyok ép a különleges fekvésnél fogva 
nem fizettek terménytizedet, tehát nem járultak a tisztviselők fizetéséhez. 
A jobbágyok által adott természetbeni szolgáltatások — ideértve még az 
aratók és kaszálók kiállítását is — megszűntek az uradalom szempont
jából hasznothajtók lenni, amikor a földesúr a kincstár lett s a kincstár 
nem volt képes ezeket a szolgáltatásokat gyümölcsözően felhasználni. A 
kincstárnak nem voltak közelben oly uradalmai, ahol a robotmunkára 
szükség lett volna, a nyestbőrök és száraz lepény halak Bécsbe szállítása 
egyáltalán nem volt érdemes. így válik szükségessé a piac, ahol a ter
mészetbeli járandóságokat eladhatták, ekként szorítják a jobbágyot olyan 
foglalkozási ágra, amely a kincstár szempontjából feltétlenül hasznothajtóbb 
volt: a tutajkészítésre, a fatörzsszállításra. Kétségtelennek vélhetjük — 
amiről az urbáriumok adatai is meggyőznek bennünket — hogy a job
bágyság tovább is foglalkozott halászattal, tovább is virágzott a juhte
nyésztés, de az ezek után járó földesúri haszon már nem a természetbeni 
szolgáltatás, de pénzadó volt. Ebből érthetjük meg azt is, hogy a tutaj
készítési vagy fatörzsszállítási kötelezettség megváltásáról szó sem volt. 
Ezek olyan kötelezettségek voltak, amelyekből a kincstár is hasznot húz
hatott, különösen akkor, amikor a magyar sómonopólium megszervezésére 
oly hatalmas erőfeszítéseket tett. Ép ez a sómonopólium, a folyton emel
kedő irányzatú máramarosi sóbányászat mindig nagyobb összegeket igé
nyelt, amelyeket — mivel a kincstár nem igen volt az anyagi erőforrá
sok birtokában — a bányák körüli uradalmakból akartak legalább rész
ben előteremteni.46

Ennek a törekvésnek volt eredménye az, hogy míg 1712-ben még 
csak az 1580 forintot haladta meg a bocskói uradalom jobbágyainak 
készpénzfizetési kötelezettsége, 1725-ben már 1900 forintnál is többet fi
zettek. Az utóbbi esztendőben az uradalom összes — a tizedekkel, a 
korcsmák, vámok bérletéből s a malmokból származó — jövedelmei ér
tékét 3204 magyar forintra becsülték. Meg kell már itt jegyeznünk azt, 
hogy a különböző máramarosi uradalmak bérleteit együttesen adták ki s 
így a bocskói uradalomra vonatkozó bérleti összegekre nézve pontos 
adataink nincsenek.

43 A. Dopsch : Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft in der Weltgeschichte. Wien 
1930. 254. 1.

44 A sómonopólium i. h. 634. I.
46 U. o. 636. 1.
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Nehéz volna a kötelezettségek alakulásából bármiféle következtetést 
levonni, hogy megállapítsuk : kedvezőbb volt-e a máramarosi jobbágynak 
a készpénzfizetés, mint a természetbeni szolgáltatás. Egyet azonban két
ségtelenül már most kijelenthetünk: a kincstári tisztviselők vezetése, ál
landó torzsalkodásaik, amelyekről máskor lesz szó, a jobbágyság lelki
ségére, fegyelmére, feljebbvalóik iránti tiszteletérzetére hatott kedvezőtle
nül. A távoli Erdélyből való irányítás már megismertette őket avval a 
rendszerrel, amikor a földesúr nem lakott birtokán, azonban akkor még 
volt valamelyes kapocs: hiszen az évről-évre Erdélyben való kaszálás
aratás bizonyos fokig változatosságot, az idegen földön a közös földes
úrral való kapcsolat érzését ápolta. Mindez megszűnt a kincstári gaz
dálkodással. A jobbágynak többé nem volt földesura, csak önkényes 
tisztviselője.

Bakács István János.
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