A CASSA PAROCHORUM TÖRTÉNETE.
A katholikus egyház belső megerősítése, a telkeknek a katholicizmus
részére való őszinte megnyerése utáni törekvés a XVII. század utolsó és
a XVIII. század első évtizedeiben nem állott arányban azzal a munká
val, amit az államhatalom a katholikus egyház külső megerősítése érde
kében kifejtett. A z 1681-es soproni országgyűlés az articulusban felsorolt
helyekre korlátozza ugyan a protestánsok nyilvános vallásgyakorlatát, de
az akkori csekély számú katholikus papság már nem tudta az eltávolított
protestáns lelkészek helyét teljesen pótolni. A XVII. század második fe
lében a lelkipásztorkodás munkáját legtöbb helyen nem is világi papok,
hanem ferencrendi szerzetesek végezték, kik legtöbbnyire faluról-falura
járva látták el a népet a hit vigaszaival. Állandó papja a legtöbb hely
ségnek nem volt s így szinte természetes, hogy a katholikus egyház nem
volt képes a maga törvényileg biztosított hatalmi állását II. Rákóczi Fe
renc szabadságharcának viharai között megtartani. Rákóczi szabadság
harca után

a

paphiány még nagyobb volt,

mint

években a kevés meglévő szeminárium is üresen

előtte.

E mozgalmas

állott,

az alsópapság

anyagi helyzete pedig az ország sok helyén annyira kétségbeejtő volt, hogy
az a szabadságharc után is sokakat visszatartott a papi pályára lépéstől.
A meglévő templomok legnagyobb része romokban hevert. A z 1715. évi
60. törvénycikkben III. Károly, Lipót fogadalmára való hivatkozással, ma
gára vállalja ugyan az elpusztult templomok kijavítását, majd az 1723.
évi 71. törvénycikkben a főpapokat kötelezi erre s kimondja azt is, hogy
a főpapoknak és kegyuraknak gondoskodni kell, amennyiben szükséges,
a lelkészeknek a nép által való eltartásáról, e törvények azonban

lelki

pásztorok hiányában nem igen vihették jelentékenyen előre a katholiciz
mus belső megerősödésének ügyét. Egyéb szolgáltatások a népet külön
ben is annyira megterhelték, hogy lelkészeik eltartására alig maradt va
lamijük.1
1 Lásd az 1732 nov. 20-i kancelláriai jelentést. Budapest. Országos Levéltár. Ő r i g .
r e f e r. 1733 : ad 28.

121

A török hódoltság idején a Csanádi, kalocsai,

váradi és pécsi egy

házmegyék közel állottak ahhoz, hogy a partes infideliumhoz számítsák
őket. A katholicizmus ezekben

az

egyházmegyékben majdnem teljesen

megszűnt s a felszabadítás után e soká árván maradt egyházmegyék első
főpapjainak egészen az elején kellett kezdeniük egyházmegyéik szerve
zését ; templomokat, iskolákat, papi lakokat kellett építtetniük s mindezt
nehéz anyagi körülmények között, mert az egyházi

javakat

és jövedel

meket a kamara kezeiből csak nehezen tudták kicsikarni. Nagy szeren
cséje volt a katholikus egyháznak, hogy kiváló főpapjai voltak a XVIII.
században, kik jövedelmüket és munkájukat egyaránt az egyház és mű
veltség szolgálatára szentelték. Hogy milyen nagy feladat előtt állottak a
déli országrésznek a felszabadítás utáni első főpapjai, azt akkor ítélhetjük
meg, ha tudjuk, hogy pl. a kalocsai egyházmegyében 1712-ben tizenhá
rom parochialis templom volt mindössze2 s

hogy

az érsek egész jöve

delme eleinte csak 2.500 forintot tett ki évente. Minden külső építő mun
kánál fontosabb feladat volt azonban a lelkek megnyerése. Nagyon szé
pen és helyesen mondotta azt a XVIII. század első felének egyik nagy
főpapja,

Patachich Gábor kalocsai érsek,

hogy kevés

haszonnal jár

a

székesegyházat romjaiból felépíteni, ha egyúttal isten élő templomait nem
nevelik az isteni szellem méltó lakaivá és ha derék lelkipásztorok nem
öntözik a vetést.8
A z első komoly lépéseket az államhatalom a katholicizmus belső
megerősítése érdekében III. Károly uralkodása idején a protestáns nem
articularis templomok elvételével kapcsolatban teszi meg. A király 1730.
július 14-én felszólítja a prímást,4 hogy a legközelebbi püspöki konferen
cián a lelkipásztorkodás megjavításának módjáról tanácskozzanak s erről
jelentést téve, a papi status kimutatását is küldjék meg neki. A z ugyanez
évi október 9-én tartott püspöki konferencia Ígéri is a legközelebbi jövőre
a kimutatásokat, de még két év múlva sem küldik el azokat a főpapok.
A kancellária a helytartótanács útján 1732 július 21-én megsürgeti a ki
mutatásokat, kikérve egyúttal a főpapok
lyeken kellene lelkészségeket szervezni

véleményét arról is, mely he
s hogyan lehetne gondoskodni

lelkipásztorokról és azok eltartásáról.5 A papi status kimutatása azonban
csak nem érkezett be, pedig nagy szükség lett volna rá, mert a Savoyai
Jenő elnöklete alatt tartott miniszteri konferencia 1732. szeptember 19-én
már tárgyal a protestáns nem articularis templomok elvételéről s hangsú-

8 Katona: Hist. metr. Colocensis ecclesiae. Pars ti. Colocae. 1800- 154 1.
3 Katona i. m. Pars II. 265. I.
4 Orsz. Ltár. Kancellária.

Conceptus

5 Conc. exp. 1732 július 53. sz.
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expeditionum.

1730 július 33. sz.

iyozza javaslatában,8 hogy amikor a nem articularis helyeken levő temp
lomokat átadják a katholikusoknak, s nem engedélyezik ezeken a he
lyeken tovább a protestáns lelkipásztorok működését sem, szükséges he
lyükbe katholikus papokról gondoskodni, mert nem hagyhatják a lakos
ság jelentékeny részét minden istentisztelet és lelki vigasztalás nélkül.
Sürgeti most ezzel kapcsolatban a konferencia a papi status kimutatását,
s annak három hónapon belül való elkészítését kívánja. A király min
denben elfogadja

a

konferencia

véleményét s fel is szólítja a kancel

láriát, hogy az ügy gyorsabb intézése végett, a főpapi jelentéseket meg
előzően is tegye meg a

lelkipásztorkodás

megjavítására

vonatkozó ja

vaslatát.
A kancellária 1732. november 20-án teszi meg előterjesztését.6
78 V é 
leménye szerint a lelkipásztorkodás eredményesebbé tétele érdekében
legelőször is a világi papság számát kell megnövelni, ezt pedig csakis új
szemináriumok alapítása és azokban az eddiginél jobb rendszer beve
zetése által lehet elérni.8 Addig, amig

a

világi papok száma meg nem

szaporodik, szerzetesek lelkipásztori munkáját kell igénybe venni. Lehe
tővé kell tenni ezenfelül a lelkipásztoroknak, hogy a lelkek üdvével ele
get foglalkozhassanak és ezért az anyagi gondoktól mentesítve őket, illő
ellátásukról kell gondoskodni. A kancelláriának az a véleménye, hogy ezt
azáltal lehetne elérni, ha legkisebb papi fizetés, vagyis congrua gyanánt
a papiakon, a hozzátartozó telken és a stolajövedelmen felül évi 150
forintot biztosítanának. Épen ezért kötelezni kellene a földesurakat, hogy
ott, ahol azt még nem tették meg, a pap és tanító részére telkeket hasít
sanak ki, részükre a lakást és szükséges épületeket megépítve, azoknak
jókarban tartásáról is gondoskodjanak, a lakosok pedig a földeket meg
műveljék és a szokott munkákat is elvégezzék. A stólát azonban, mivel
e téren visszaélések vannak, a világi hatóságok közbelépésével szabá
lyozni kellene. A kancellária véleménye szerint a gyermekek keresztelé
sét és a temetést díjtalanná kellene tenni, azt pedig, hogy az utolsó ke
6 Őrig. refer. 1732: 48.
7 Őrig. refer. 1733: ad 28.
8 A papnevelők történetével,
nem foglalkozhatunk

mivel az dolgozatunk keretén kívül esik,

s csak röviden

említünk meg annyit,

hogy az először

bővebben
még Oláh

Miklós által alapított és sok viszontagságon keresztül ment nagyszombati szemináriumon
kívül, 1732 előtt Zágrábban 1574-ben,
1699-ben,
szerveztek

Budán 1687-ben,

Győrött

1665 táján,

Vácott 1712-ben. Nyitrán

és

Kassán

papnöveldéket. 1733-ban nyilt meg a kalocsai, 1740-ben a

ban a pécsi,

1665-ben.

Veszprémben

pedig

Egerben
1715-ben

nagyváradi.

1746-

1747-ben a munkácsi, 1750-ben a gyulafehérvári, 1758-ban pedig a balázs-

falvi szeminárium

A többiek már mind a XIX.

század folyamán létesültek. V. ö.: Kará

csonyi : Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban. Nagyvárad, 1915. 198— 199, 399 és
3 4 2 -3 4 3 lapok.
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netért valamit is követeljenek, egyenesen meg kellene tiltani. Javasolja
ezután a kancellária az évi 150 frt. congrua biztosítása érdekében Po
zsonyban egy külön pénztár szervezését, melybe nemcsak 111. Ferdinánd
100.000 forintra értékelt alapítványának9 évi 6000 forintnyi kamatát fizet
nék be, hanem ide folyhatna be egy újabb, a kincstár által Csáky bibornok hagyatékából és néhány vacantia jövedelméből Lipót fogadalma10
következtében lelkészek ellátására és templomok építésére teendő 100.000
forintos alapítványnak a jövedelme, valamint a klérus által a katonai
terhek megváltásaként a kincstárnak még 1701-ben felajánlott tizedek ti
zede is. Úgy gondolja a kancellária, hogy ennek a Pozsonyban meg
szervezendő pénztárnak az igazgatását a prímás elnöklete alatt két hely
tartótanácsi és egy kamarai tanácsosból alakítandó bizottságra kellene
bízni, melynek azután kötelessége lenne, hogy a pénztárba befolyó em
lített összegekből az egyes plébánosok fizetését, amennyiben azok sedecimalis11 és egyéb jövedelmei nem érik el az évi 150 forintot, kiegészítse
és az olyan egyházak ellátásáról, melyeknek nincs kegyuruk, gondos
kodjék. Javaslatát megtéve, megemlíti még a kancellária, hogy ha ennek
a megalapítandó pénztárnak a jövedelmei nem lennének mégsem ele
gendők a kegyúr nélküli templomok kijavítására és a lelkészek ellátására,
akkor nem maradna más hátra, minthogy magukat

a főpásztorokat kö

telezik erre, mert a népet, bár azt az 1723. évi 71. törvénycikk megen
gedné, nem lehet a tized és stola rendes fizetésén felül újabb teherrel
sújtani.
A miniszteri konferencia 1732 december 17-én

tárgyalja a kancel

lária javaslatát és magáévá teszi a pozsonyi pénztár alapításának

gon

dolatát. A pénztár jövedelmeiül ugyanazokat a forrásokat jelöli meg, mint
a kancellária s annak 1733 január 1-vel való megalapítását javasolja a
királynak.12 III. Károly 1733 február legelső napjaiban12 el is rendeli a
9 III. Ferdinánd alapítványáról lásd a Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyvének
második évfolyamában A vallásalap kezdeteinek története c. értekezésemet.
10 Lipót 1693-ban fogadalmat tett mindazoknak a plébániai templomoknak, melyek
részben a török uralom, részben pedig az idő viszontagságai miatt tönkre mentek, újból
való felépítésére és plébánosaik ellátására. Őrig. refer. 1733 : ad 2811 Sedecima

a tized tizenhatod része

volt s az illető helység

lelkipásztorát illet

te meg.
12 Őrig. refer. 1733: 28. A főaktát az Orsz. Ltárban nem találtam meg, csak mel
lékleteit.
Hüttner

Egykorú másolata a
gyűjtemény.

bécsi

Alsóausztriai

Levéltárban

állott

rendelkezésemre.

Tom. XLII. föl. 17—23. A konferencia elnöke gróf Sinzen-

dorff Fülöp Lajos első udvari kancellár, tagjai pedig gróf Kollonics Zsigmond előbb váci
püspök, ekkor bécsi bíborosérsek, gróf Sinzendorff Fülöp Lajos, előbb győri, ekkor boroszlói
bíborospüspök, gróf Batthyány Lajos magyar kancellár,

Mannagetta, Germeten és Koller

József tanácsosok, továbbá Groll Adolf piarista, későbbi győri
cinus atya voltak.
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püspök és Ágoston kapu

pénztár megalapítását s figyelembe véve az udvari kamarának 1732 szep
tember 23-i, III. Ferdinánd alapítványával kapcsolatos felterjesztését is,1*
úgy intézkedik, hogy ebbe a pénztárba a kincstár Ferdinánd alapítványa
után ne csak az évi 6000 forintot fizesse be, hanem a hátralékok fejében
még külön évi 4000 forintot is adjon annak. Elrendeli továbbá a király,
Lipót fogadalmára való hivatkozással, másik évi 6000 forintnak a bancalitas útján a pénztár részére való kiutalását is, a tizedek tizedéről azon
ban még újabb felvilágosítást kér, mert szerinte az, mivel katonai terhek
megváltásaként ajánlották fel, katonai alapnak tekinthető.1* A kancellária
a tizedek tizedével kapcsolatban tárgyalni is kezd a kamarával,15 de an
nak, mint katonai alapnak, a pénztár javára való fordításából semmi sem
lesz. Károly rendelkezése értelmében így összesen évi 16.000 forintot fi
zet a kincstár 1733 január 1-től kezdődően a pozsonyi pénztárnak, de
ennek fejében a király magának

és

utódainak fenn is tartja mindazok

nak a plébániáknak a kegyuraságát, amelyeket ebből az összegből restau
rálnak vagy alapítanak.16
A miniszteri konferencia magáévá tette a szervezendő pozsonyi pénz
tár igazgatására vonatkozó javaslatot is s azt a király is elfogadja rész
ben, mikor a bizottság elnökéül gróf Esterházy Imre prímást, tagjaiul pe

dig gróf Pálffy János országbírót, gróf Erdődy Gábor egri püspököt és
Adélffy János helytartótanácsi tanácsost kinevezi és megbízza egyúttal a
kamarát, hogy a maga részéről szintén küldjön ki a bizottságba egy
tanácsost.17
III.
Károly azáltal, hogy a pénztárra felügyelő bizottság tagjaiul vi
lágiakat is kinevezett, lehetővé tette azoknak egyházi ügyekbe való be
avatkozását is s ezenfelül, főkegyúri jogaira támaszkodva, a pénztár ala-

w A felterjesztésre rávezetett resolutio dátum nélküli. A z aktán a következő feljegy
zést találjuk: Exm. 6. Febr. 1733-, a resolutio azonban mégsem kelhetett későbben febr.
4-nél, mert a király az

udvari kamara

III. Ferdinánd

felterjesztésére adott resolutiojában február 4-én

alapítványával

kapcsolatban tett

mint most felállított pénztárról beszél a

cassa parochorumról. Lásd a köv. jegyzetet.
14 Erre vonatkozólag lásd idézett értekezésemből az Évkönyvben a 109— 110 lapokat.
16 Őrig. rsfer

1733 : 30.

2 4 -2 9 .
M 1762 szept. 10-én,

Egykorú

m ásolata: Hüttner gyűjtemény.

kegyúri jogainak

az érvényesítése

Tom. XLII. föl.

érdekében

el is rendeli

Mária Terézia mindazoknak az egyházaknak az összeírását, melyeket az évi 16.000 forint
ból restauráltak vagy alapítottak (Resoluliones 198. 1.), az udvari kamara jelentése szerint
azonban nem lehetett megállapítani ezeknek az egyházaknak a neveit, mivel az évi 16.000
frt.-ot sohasem kezelték idáig elkülönítve a cassa parochorum többi jövedelmeitől s így nem
állapítható meg az sem, mely egyházak kegyurasága illeti meg ezen az alapon az ural
kodót. (Bécs, Udv. kamarai ltár, Hungarn. Fasc. 111. 1763 : 80 ex Sept. és 73 ex Nov.)
11 Lásd a kancellária 1733 február 23-i felterjesztésére március 7-én adott resolutiot.
Őrig. refer. 1733 : 30.
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pításával kapcsolatban, a kancellária, illetőleg a miniszteri konferencia
felierjesztése alapján több oly ügyben is intézkedett, melyeket korábban
az egyházi hatóság jogköréhez tartozóknak tekintettek. így a stólára vo
natkozólag is. A király szavai szerint a stola gyűlöletessé teszi a vallást
s ezért az a kívánsága, hogy ha lehet, teljesen töröljék el, de legalább
is az ünnepélyes házassági áldásra és a halotti beszédre korlátozzák.18
Hogy tisztán és helyesen láthassák, mi a tenni és javítani való a
Ielkipásztorkodás terén az országban, sürgeti a konferencia a főpásztori
jelentéseket s hogy kimerítő választ kaphassanak, kérdőivek elkészítését
és azoknak a megyéspüspökök részére való megküldését javasolja. A ki
rály helyesnek találja ezt és elfogadja a congruára vonatkozóan is a mi
niszteri konferenciának a kancelláriától átvett javaslatát és évi 150 forint
ban állapítja azt meg. Magáévá teszi a király a miniszteri konferenciá
nak a kancelláriai felterjesztés alapján tett azt a javaslatát is, hogy amenynyiben a szervezendő pénztárból nem futná mindenütt a congrua kiegé
szítésére, a főpapokat kell arra rászorítani. E célból és hogy a főpapok
lássák, mennyire a szivén fekszik neki a lelkészek jobb ellátásának ügye
és a lelkek üdve miatt a lelkészségek számának szaporítása, maga ír a
prímásnak,19 valamint a nyitrai, egri, veszprémi, váci, zágrábi és pécsi
püspöknek és egy hónapon belül választ kér tőlük arra,

hogy

mennyi

vel szándékoznak a maguk részéről hozzájárulni a pénztárhoz és hány
új lelkészséget akarnak alapítani, illetőleg restaurálni ?
Elfogadja a király a kancelláriának a miniszteri konferencia által to
vábbított javaslatát a földesurak kötelességeire vonatkozóan és magáévá
teszi a konferenciának azt a véleményét is, hogy a javadalmas apátok
és prépostok is vegyék ki részüket a munkából azáltal, hogy a birtokai
kon lévő templomokat restaurálják, lelkészeik ellátásáról

gondoskodnak

s ezzel a földesuraknak jó példát adnak.20 Ezzel kapcsolatban rendeli el
III. Károly az üresedésben lévő szentgotthárdi és pécsváradi apátságok
jövedelmének további intézkedésekig a pénztár javára való fordítását is.
18 A betegek látogatásáért fizetett díjat hamarosan el is törli III. Károly 1734 január
4-én kelt rendeletével. (Orsz. Ltár. Kancellária. Ideales b. r e s o l u t i o n e s circa objecta
generalis parochorum cassae c. kéziratos könyv. 257. 1.) A stóla ügye egészében rendezet
len marad azonban még hosszú ideig. A z 1751. évi 12. törvénycikk a királynőre bízza a sza
bályozást, de így is teljes 25 év telt el,

míg a stóla általános

szabályozása megtörtént,

amit ezután sem tartottak meg mindenben s véglegesen csak az egyes püspökök állapí
tották azt meg egyházlátogalásaik alkalmával.
19 Conc. exp. 1733. március 37. sz.
20 Később, 1737 január 9-én külön is figyelmezteti

III. Károly az egyházi javadal-

masokat, hogy jövedelmükből minden lehetőség szerint restauráljanak és építsenek birto
kaikon templomokat, gondoskodva egyúttal a plébánosok ellátásáról és egyéb szükségek
ről is, mert ha ezt maguktól nem teszik, más eszközökkel fogja majd őket erre kénysze
ríteni. Resolutiones 194. I.
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Belátja azonban a király, hogy az ő hatalma egyedül még sem te
het mindent. Épen ezért szükségesnek tartja, hogy a püspököket komolyan
figyelmeztessék kötelességeikre : a túlságosan nagy lelkészségek felosztá
sára, ott, ahol szükséges, templomok építésére, papok alkalmazására. Meg
kell inteni a kegyurakat is, hogy bitorlók, ha nem ők gondoskodnak a
lelkészségekről, hanem más adja a kongruát.
Meghagyja végül III. Károly a kancelláriának, hogy resolutiójáról a
helytartótanácsot értesítve, annak végrehajtására a legnagyobb gondot for
dítsa s az esetleges nehézségekről, az ügyek állásáról havonként, de leg
alább is negyedévenként részletes jelentést tegyen.
A kancellária március 7-i kelettel értesíti a helytartótanácsot a kirá
lyi resolutioról,21 a helytartótanács pedig 17-én közli azt a bizottságba ki
nevezett tagokkal és az összes megyéspüspökökkel.22 A bizottság már
cius 23-án tartja első ülését a pozsonyi érseki palotában s résztvesz már
ezen az ülésen a magyar kamara által időközben a bizottságba delegált
Jászy Pál kamarai
chorumot

tanácsos

is.28 A z ülésen

legelőször

a cassa

paro-

megalapító kancelláriai rendeletet olvassák fel, majd megbíz

zák Jászyt a bizottság pénztárnoki teendőinek elvégzésére felkért Pehm
András részére szóló szolgálati utasítás tervének elkészítésével.24 Ezzel
megtörtént az első lépés a cassa parochorumnak, vagyis annak az intéz
ménynek a kiépítésére, melynek közvetítésével intézett ezután az államhatalom félszázadon át majdnem minden, a katholikus lelkészségekkel,
lelkipásztorkodással kapcsolatos ügyet. Szerepét csak
a vallásügyi, illetőleg,

1769-ben

vette át

1782-ben a II. József által létesített egyházi bizott

ság.25 A cassa parochorumot nem lehet

szószerinti

pénztárnak tekinteni, melynek bizonyos jövedelmei

értelmezéssel
voltak s

csak

melyből a

lelkészek fizetésük kiegészítését kapták. Sokkal több volt annál. Rajta ke
resztül történtek a templomok és lelkészségek összeírásával, az új plébá
niák szervezésével kapcsolatos intézkedések is.
A helytartótanács 1733 júniusában készíti el kancelláriai felszólításra
a cassa parochorum igazgatásával megbízott commissio elnöke és taná
csosai részére az ügyviteli szabályzat tervét, a kancellária azonban figye
lembe véve a cassa parochorummal kapcsolatos legújabb rendeleteket is,
11 Conc. exp. 1733 márc. 33. sz. Kiadva : A magyar királyi vallásalap jogi termé
szetének megvizsgálására szolgáló

vezérokm ányok.

Budapest,

1879. 12. 1. Vili.

okmány.
22 Resolutiones 2.1.
23 Bécs, Udv. kam. ltár. Hungern. Sub 1733. márc. 19.
24 Orsz. Llár.
directione cassae

Helytartótanács.

Piothocollum

exc. commissionis

generalis parochorum . . . depulatae c. 1497 sz.

regiae, pro

kéziratos könyv. 1733

március 23.
26 Vezérokmányok. 40. 1. XVIII. okmány.
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több változtatást és kiegészítést tesz azon, mielőtt megtenné előterjeszté
sét a királynak.26 III. Károly jóváhagyja a javasolt instructiot s a prímás,
mint a commissio elnöke 1733 szeptember 4-én kézhez is kapja azt az
zal a felszólítással,
tartásáról.27

hogy

gondoskodjék a maga részéről

A z instructio első két pontja a kincstár által a

cassa

annak

meg

parochorum

részére fizetendő évi 16.000 frt.-nak 1733 január 1-vel kezdődő negyed
évi részletekben való kiutalásáról emlékezik meg.28 A harmadik pont sze 
rint az új váradi püspök, Luzsénszky István, megelégedett évi 17.000 fo
rinttal s püspökségének többi, évi 24.000 frt.-ot kitevő jövedelméről a cas
sa parochorum javára lemondott.29 így ezen a címen negyedévi 6000 frt.
illeti meg 1733 április 24-től kezdődően a cassa parochorumot. A negye
dik pont szerint a lelkészi pénztár javára

fordítandó

1733 január

1-től

kezdve további intézkedésig az üresedésben lévő pécsváradi és szentgott
hárdi apátságok jövedelme is.30 A z ötödik pont azt tudatja a commissioval, hogy az új győri püspököt, Groll Adolf piaristát azzal a feltétellel
nevezték ki, hogy megelégszik évi 12.000 frt.-tal s püspöksége jövedel
mének többi részét a cassa parochorumnak adja át.31
A z instructio további pontjai a cassa parochorum

ügyvitelére

vo

natkoznak. így kötelességévé teszik a pénztárnoknak, hogy a neki adott
külön utasításnak megfelelően, a pénztárba befolyó összegeket hűségesen
kezelje,32 a bizottságnak pedig, hogy a folyóügyek tárgyalására hetenként
26 1733 aug. 3-án. Őrig. refer. 1733: 92.
27 A z instructio kelte 1733 aug. 23. Resolutiones 27— 31. I.
28 A magyar kamara

1733 ápr. 9-ről

keltezve kapta meg

az udvari

vonatkozó rendeletét. Bécs, Udv. kam. ltár. Hungern. Sub 1733 ápr. 9.
28 Őrig. refer. 1733: 29. Luzsénszky lemondó nyilatkozatát lásd:

kamara erre

Bécs, Udv. kam.

ltár. Hungarn. 438 sz. kéziratos könyv: A c t a commissionis cassae parochorum. 29— 31. 1.
30 Lásd

erre vonatkozólag a

miniszteri

konferencia

előterjesztését :

Őrig.

refer.

1733 : 57.
31 Lásd erre vonatkozólag: Conc. exp. 1733 május 50, 51 és 5? sz., továbbá Acta
3 1 -3 2 . 1.
32 Első pénztárnokul a cassa

parochorumot igazgató

bizottság javaslatára

Pehm

Andrást nevezték ki, kit 4000 frt. cautio letétbe helyezésére köteleznek, évi 400 frt. fize
tést adva neki. Kötelezik azonban Pehmet, hogy a bizottság titkári teendőit is
A pénztár kezelésére vonatkozóan az utasítást Jászy Pál kamarai tanácsos

lássa el.

készítette el

s kisebb változtatással jóvá is hagyja azt a király. (Őrig. refer. 1733 : 71). A z instructio ren
delkezései szerint a pénztár dupla zár alatt a pozsonyi káptalan consistoriumában őrzen
dő s az egyik zár kulcsa a commissio elnökénél, a másik pedig magánéi a pénzfárnoknál legyen. A be- és kifizetések csakis a commissio rendeletére és az általa megbízott sze
mély jelenlétében történhetnek s minden kifizetés csak nyugta ellenében eszközölhető. A
pénztáros szigorú számadást tartozván adni, a be- és
zessen jegyzéket, melyek közül az egyiket a pénz

kifizetésekről két

mellett a

példányban ve

ládában, a másikat

pedig

magánál tartsa. A pénztár helyzetéről havonta készítsen kivonatokat, a rendes évi szám-
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kétszer, a saját maga által meghatározott napon és órában rendesen
üljön össze abban az esetben is, ha egyik vagy másik tagja akadályozva
lenne az ülésen

való megjelenésben.83 A commissio levelezését, rende

letéit az elnök írja alá és lássa el pecsétjével is. Előírja továbbá az instructio, hogy mivel sokkal több templomnak az építésére van szükség
Magyarországon, mint amennyinek egyszerre való felépítését remélni le
hetne, azért a commissio, miután megkapta az egyes egyházmegyék je
lenlegi állapotáról szóló jelentéseket, kellő időben terjessze elő a maga
véleményét arról, hogy mely helyeken tartja égetően szükségesnek
templom és lelkészlak építéséi vagy restaurálását. Vonatkozik pedig
ez azokra a helyekre, melyeknek nincs kegyuruk, vagy pedig nem talál
ható senki sem, aki a kegyúri jogoknak részben vagy teljes egészében
való elnyerése fejében a terhek megfelelő részét magára vállalná.34 Hogy
a templomok és lelkészségek számának növelését mennél nagyobb si
kerrel mozdíthassák elő, az építkezéseket az illető püspökökre kell bízni,
akik a földesurakkal való tárgyalások útján a szükséges telkek kijelölé
séről és kihasításáról gondoskodjanak.35 Miután ez megtörtént, mutassák be
adásokat pedig kellő magyarázatokkal ellátva az új esztendőben három héten belül köte
les átadni, mely után, ha mindent rendben találnak, a szokásos felmentést mindig meg
fogja kapni. Módosítják, illetőleg kibővítik később az instructiot újabb resolutiok. A z 1733
szept. 28-i szerint az elszámolásokban fel kell tüntetni a be nem folyt összegeket is, meg
jelölve egyúttal az elmaradás okát is. (Resolutiones 113. 1.) — 1735 márc. 11 : A

szám 

adásokat a helytartótanács revideálja s a revideálásról a királynak jelentést tegyen. (Re
solutiones 114 1.) — 1748 aug. 5 : A jövőben a pénztáros

nem fizethet ki semmit sem a

püspököknek. Ül. generalis vicariusaiknak, amíg azok előző saját általános nyugtáikat ki
nem cserélik a lelkészek egyéni nyugtéival. (Resolutiones 114. 1.) — 1757 márc.

15. : A z

új pénztárosnak, mint birtokosnak nem kell cautiot adnia. (Resolutiones 116. 1.)
83 Az 1733 okt

15-én kelt resolutio hétfőt és szerdát (Acta 34. 1.), az

1-én kelt pedig szerdát és szombatot jelöli ki az ülések

napjául. Ha e

1734 június

napokra

ünnep

esnék, akkor a következő napokon kell megtartani az ülést. Ha csak két vagy három tanácsös van jelen valamilyen ügyben, akkor az ülést az öregebb lakásán tartsák.
lutiones

32. 1.)

(Reso

— A z 1734 febr. 7-én kelt resolutio megengedi a bizottság elnökének, il

letőleg a helytartótanácsnak, hogy a bizottság

megjelenésben

akadályozott tagjait szük

ség esetén a helytartótanács jelenlévő tanácsosai közül helyettesítse. (Resolutiones 32.1.) —
1734 június 1-én pedig, a commissio megnövekedett munkája miatt egy második helytar
tótanácsi tanácsost (Fáy Gábort) is nevez ki a király a bizottság állandó tagjául,

felszó

lítva egyúttal a kamarát, hogy a maga részéről szintén küldjön ki még egy állandó tagot
Jászyn kívül a bizottságba. (Acta 37— 40 1.)
34 Ott, ahol hirtelenében nem lehet lelkészséget szervezni, missionariusok által kell
a hívek lelki gondozását ellátni. (Resolutiones 129— 130. 1. 1733 márc. 7-ről.) — Az 1734
június 1-én kelt resolutio már

előírja,

hogy

az

anyaegyházaktól

messze

fekvő filia-

lékban legalább is cooperatorokról vagy helyi káplánokról kell gondoskodni. (Resolutio
nes 191. 1.)
36 A z előbbi 1734 június

1-i resolutio szerint, ha a földesúr vonakodnék vagy tel

jességgel megtagadná a szükséges telkek kihasítását, erről jelentés teendő a királynak. —
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a püspökök a cassa parochorum segítségével építendő épületekre vonat
kozólag terveiket a commissionak s kérjék ki annak jóváhagyását. A z
építkezések folyásáról pedig kérjen a commissio havonta jelentéseket, az
építkezések befejeztével pedig számadást is adasson magának. A z ille
tékes főpásztor állítson azonnal lelkipásztort az ilyen újonnan épített egy
házak

élére, a commissio

pedig szükség

esetén minden további jelen

tés nélkül gondoskodjék az ilyen lelkészek congruájáról. Soron kívül
kell azonban gondoskodni azoknak a lelkészeknek congruájáról, akik a
protestánsoktól a legutóbbi időben
congrua kifizetésének módját

elvett

egyházakban

működnek.86 A

a következőképen szabályozza az instruc-

tio : A z egyes egyházmegyékre eső összegeket ideiglenes általános nyugták
ellenében az illetékes főpásztoroknak adják át, akik azután vicariusaik útján
a legszigorúbb számadás mellett fizessék azt ki nyugták ellenében az il
lető lelkészeknek. Nem szabad azonban a lelkészektől nyugtáikat előre
kívánni, hanem csakis a kifizetés megtörténte után. A vicariusok az öszszegyüjtött egyéni nyugtákat időről-időre87 szolgáltassák be főpásztoraik
1750-ben egy szepességi földbirtokost vonakodása miatt az 1723. évi 71. törvénycikk alap
ján kényszerítenek is telkek kihasítására. (Resolutiones 194— 195. 1)
36 Lásd erre vonatkozólag az 1733 július 12 és 27-ről kelt rendeleteket is. (Resolu
tiones 131. 1.) — A congruát, amint azt már említettük, évi 150 forintban állapította meg
Hl. Károly a lelkész részére kihasított,

vagy kihasítandó telek jövedelmén kivül. Azok a

lelkészek azonban, kiknek a jövedelme jelenleg meghaladja az évi 150 frt.-ot, meghagyandók
a rendelet szerint

annak élvezetében,

hacsak

a filialék szétválasztása

nem szükséges.

(Resolutiones 275. 1. 1733 márc. 7.) — Még 1733-ban elrendeli a király azt is, hogy azok
o lelkészek,

kiknek részére

az egy jobbágytelken kivül nem hasítottak még ki birtokot,

ezért megfelelő kárpótlást a cassa

parochorumból kapjanak

A kárpótlást évi 50 frt-ban

szabja meg, ha az egyéb parochialis jövedelmek nem haladják meg a 200 frt.-ot. Ha pe
dig hasítottak már ki birtokot, de annak évi jövedelme nem éri el az 50 fr.-ot, akkor pó
tolják a hiányzó részt szintén a cassa parochorumból. Ha a birtok utáni jövedelem meg
haladja az 50 frt.-ot, az azoknak

a lelkészeknek, akik azt idáig élvezték

meghagyandó,

a jövőben azonban be kell számítani a congruába. (Resolutiones 276— 279.1.) — Az 1740
július 8-án kelt resolutio elrendeli a görög szert, egyházak és egyháziak szükségeinek az
összeírását is, mivel a cassa parochorum mér rendelkezik olyan összegekkel, hogy ezek
ről is gondoskodhatik. (Resolutiones 6. 1.) — Egy 1756-os rendelet szerint a misealapítvá
nyok a congruába nem számítandók be. (Resolutiones 280. 1.) — A görög egyesült papok
congruáját

1747-ben évi 100 frt.-ban

ugyancsak

ő emeli fel közvetlen

congruáját 150-ről 300 frt.-ra.

állapítja meg Mária Terézia

halála előtt, 1780 június

(Resolutiones 280. I),

2-án a latin

szert, lelkészek

(Vezérokmányok 21. 1. XIII. okmány.) 11. József jóváhagyta

anyja intézkedését, de kiegészítette azt.

mikor a helyi káplán illetményét 200, ill. 230, a

cooperatorét pedig 150 frt.-ban állapította meg. (Boncz Ferenc : A lelkészi congrua, Bpest,
1888. 113. 1. Vili. okmány.)
81 A z 1735 dec. 8-án kelt resolutio szerint az ordinariusok félévenként kötelesek a
nyugtákat beszolgáltatni.

(Resolutiones 296. 1.) — Egy 1752-es rendelet

szerint az olyan

egyházmegyék lelkészeinek, kiknek püspöke a cassa parochorumot illető járulékával hát
ralékban van, nem fizetik ki készpénzben segélyeiket, hanem püspökükhöz utasítják őket.
(Resolutiones 88. 1.)
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útján a commissio pénztárába, amikor is ideiglenes általános nyugtáikat
visszakapják.88 Előírja még végül az instructio, hogy a commissio rende
letéiről és azok foganatosításáról, bevételeiről és kiadásairól a helytartótanács útján a királynak havonként jelentést tegyen.
A cassa parochorum igazgatására rendelt bizottság a most ismerte
tett instructionak megfelelően kezdi meg és folytatja működését egészen
1769-ig, amikor Mária Terézia egyesíti a vallásügyi bizottsággal, illetőleg
elrendeli, hogy a jövőben a vallásügyi bizottság tárgyalja a cassa paro
chorum ügyeit is.39 Ezáltal azonban a cassa parochorum önálló élete még
nem szűnt meg, továbbra is fennállott. Mária Terézia rendelete csak azt a
gyakorlati célt kívánta szolgálni, hogy nagy részében ugyanazokat az ügye
ket ne tárgyalják felesleges módon két bizottságban is.Lényegesen megválto
zott a helyzet 1782-ben, amikor II. József az eltörölt szerzetesrendek vagyo
nát vallásalap néven a cassa parochorumhoz csatolja.40 A cassa paro
chorum kezelését átveszi ekkor az egyházi bizottság s nevét csak annyi
ban tartja fenn, hogy az őt eddig megillető járulékokat ezután pro cassa
parochorum fizetik be a vallásalapba.
*
A z évi 16.0C0 frt. kincstári hozzájáruláson felül, mint tudjuk, III. K á
roly a cassa parochorum javára rendelte az üresedésben lévő szentgott
hárdi és pécsváradi apátságok jövedelmét, valamint a váradi püspökség
évi 17.000 frt.-ot és a győri püspökség évi 12.000 frt.-ot meghaladó jöve
delmét is. 1733 március 7-én királyi kézirattal felszólíija III. Károly a prí
mást is,41 hogy vegye szivére az elhanyagolt lelkipásztorkodás ügyét,
kövesse az ő példáját s egy hónapon belül ajánljon fel bizonyos évi öszszeget a cassa parochorum javára.

Felszólítja ugyanerre a nyitrai, egri,

veszprémi, váci, zágrábi és pécsi püspököket is s tőlük is egy hónapon
belül választ kér arra, hogy mennyivel szándékoznak a maguk részéről
hozzájárulni a pénztárhoz.42 1733 április 24-én Rómához is fordul a ki
rály s bejelentve a cassa parochorum alapítását, célját s azt, hogy ő ma
ga is jelentékeny összeggel járul ahhoz, kéri a pápát, adja beleegyezé
sét, hogy a váradi püspök évi jövedelmének 17.000 frt.-ot meghaladó ré
szét a cassa parochorumnak adja s kéri egyúttal azt is, hogy az újonnan
38 A segélyek szétosztása a leginkább rászorultak között a főpásztorok ítéletére és
lelkiismeretére volt bízva, de a nyugták mellett részletes kimutatást is kívántak a kifize
tett összegekről. (Resolutiones 296—297. I. 1740 július 8.)
32 Orsz. Ltár. Helytartótanács. Instructiones. 1769 jan. 18.
40 Vezérokmányok. 40. I. XV1I1. okmány.
41 Conc. exp. 1733 márc. 37. sz.
42 Június 29-én, mivel

még nem kapott választ, újból felszólítja a király a nyit

rai, egri és veszprémi püspököket, hogy ajánlatukat a legrövidebb időn belül tegyék meg.
Conc. exp. 1733 július 8. sz.
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kinevezett győri püspököt egyházmegyéje egész területére erősítse meg,
de olyképpen, hogy amíg a püspökség széttagolása és a tervbe vett szom
bathelyi püspökség alapítása szabályszerűen meg nem történik,43 püspök
sége jövedelméből csak évi 12.000 frt.-ot tartson meg, a többit pedig a
cassa parochorumnak szolgáltassa be.44
A szentszék azonban már a királyi irat megérkezése előtt is tudo
mást szerzett a cassa parochorum alapításáról. Althan bíbornok, a váci
püspök, megkapva ugyanis a királyi felszólítást, hogy egy hónapon belül
válaszoljon arra, mennyivel szándékozik a maga részéről a pénztárhoz
évente hozzájárulni, aggályoskodik, vajon pápai jóváhagyás nélkül tehet-e
ajánlatot a cassa parochorum javára és ezért döntésért a pápához fordult.
Rómában az Althanhoz intézett királyi iratban semmit sem találtak, ami
akár az egyház szabadságára, akár az utódok jogaira nézve sérelmes le
hetne s értesítették Althant, hogy „a dicséretes és szent célra“ ajánlató
tehet. Átír azonban az államtitkár a bécsi nuntiusnak és közli vele a pá
pának azt a kívánságát, hogy a király az új

plébániák

alapításához a

szentszék jóváhagyását is kikérje.45 Bár ez nem történt meg, a pápa a
győri püspöknek a cassa parochorum javára való megadóztatásába mégis
beleegyezett, de azzal a megszorítással, hogy mivel a püspökség évi össz
jövedelme 20.000 frt.-ra becsülhető, ennek harmadánál nagvobb összeg
gel nem terhelhető meg a püspök s így hozzájárulását évi 6.000 frt.-ban
kellene megállapítani.46 III. Károly enged is Róma kívánságának s 1733
december 18-i resolutiojával csak évi 6.000 frt. fizetésére kötelezi a püs
pököt.47 Beleegyezett a pápa

abba is, hogy a váradi püspök

csak

évi

17.000 frt. jövedelmet élvezzen, jövedelme többi részét pedig a cassa pa
rochorumnak szolgáltassa be. Engedélyét azonban tíz esztendőre korlá
tozta. Ezt a megszorítást az udvar nem nagyon szívesen látta, de a nun
tiusnak sikerült a minisztereket megnyugtatni és elérte azt is, hogy a ki
nevezett új váradi püspök adománylevelébe a szentszéktől nyert felha
talmazást is belefoglalták.48 Meg akarta nyerni III. Károly a

pápa

bele

egyezését a betöltött érseki és püspöki javadalmaknak a cassa parocho
rum javára való megadóztatásához is, de a pápa határozottan kijelen
43 A szombathelyi püspökséget a zágrábi püspök és káptalan, valamint a veszpré
mi püspök ekkori ellenállása miatt csak Mária Terézia alapította meg 1777-ben.
44 Őrig refer. 1733: ad 115.
45 Fraknói: Oklevéltár a magyar királyi kegyúri jog történetéhez.
321— 323. 1. CCXV- és CCXV1.

okmány.

Budapest, 1899.

V. ö . : Fraknói : A magyar királyi

kegyúri jog

Szent Istvántól Mária Teréziáig. Budapest, 1895. 452. I.
4e Őrig. refer. 1733: 115.
47 Acta 3 4 - 3 5

1. Őrig. refer. 1733 : 121.

48 Lásd : Fraknói Oklevéltárában a 3 2 4 - 3 3 4 lapokon a C C X V II-C C X X I és CCXX1V
— CCXXV. sz. okmányokat. V. ö. : Fraknói: Kegyúri jog. 453— 454. 1.
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tette és az államtitkár 1734 október 9-én közölte is a bécsi nunliussal,
hogy ez csak úgy engedhető meg, ha az élő főpapok ebbe beleegyeznek
és azt hiteles formában is kijelentik.49
Ezek a tárgyalások felhívták a cassa parochorumra a szentszék fi
gyelmét s az államtitkár 1734 augusztus 21-én felvilágosítást is kér a bé
csi nuntiustól felőle.50 így kérdezi az államtitkár, hogy milyen jogalapon
történt a cassa parochorum alapítása, kire van bízva annak kezelése, kik
és mikép hajtják be jövedelmeit s milyen eljárást követnek annak felhasz
nálásánál ? Felhívja azonban az államtitkár a nuntiust,

hogy

óvatosan

járjon el hírszerzése közben, nehogy a miniszterek bizalmatlanságnak mi
nősítsék a szentszék óhajtását, melynek semmi más célja nincs, mint
csak meggyőződést szerezni arról, hogy az intézmény létesítésében és mű
ködésében követett eljárás a pápai jóváhagyást csakugyan megérdemli.
A nuntius az államtitkár levelére csak röviden és felületesen jelen
tette, hogy alapílóokiratot nem állítottak ki s csak rendelet van,

mely a

kamarának meghagyja, hogy a cassa parochorumba évenként 16.000 frt.ot fizessen. A cassa parochorum élén a prímás elnöklete alatt álló bizott
ság van s ennek a bizottságnak a feladata a cassa parochorumot illető
egyházi jövedelmek behajtása. A jövedelem felhasználásának

mikéntjé

ről pedig mindezideig még döntés nem történt. Elismeréssel nyilatkozott
ezenfelül a nuntius válaszában a király vallásos buzgóságáról, mely őt
a cassa parochorum megalapításában vezette. A szentszék a nuntius vá
laszát megnyugvással vette tudomásul.51
*

Ami már most a cassa parochorum jövedelmeit illeti, említettük, hogy
III. Károly az üresedésben lévő szentgotthárdi apátság jövedelmét

még

a pénztár megalapításakor annak javára rendelte. Eredeti szándékát azon
ban hamarosan megváltoztatta a király s már 1734 július 1-én 100.000
frt. lefizetése ellenében a heiligenkreuzi apátságnak engedte azt át, de
utasította a bancalitast, hogy mindaddig, amíg máskép nem rendelkezik,
fizessen ezen a címen a kincstári jövedelmekből kárpótlásul évi 3.000
frt.-ot a cassa parochorumnak.52 A z évi 3.000 frt.-ot egész 1760 végéig
49

Az államtitkár levelét lásd :

Fraknói:

Oklevéltár 332. 1. CCXXIII. sz.

okmány

V. ö . : Fraknói: Kegyúri jog 354. 1.
60 Fraknói Oklevéltár 330. 1. CCXXIII. okmány. V. ö . : Fraknói: Kegyúri jog 454. 1.
61 Fraknói: Kegyúri jog 454— 455. 1.
52

Lásd az udvari kamara referátumét 1734 ápr. 29-ról. Bécs, Udv. kam. ltár. Hun

gern. Sub 1734 julius 14. — A z apátság birtokai é /i 7000 forintért bérben voltak, így tehát
évi 4000 frt. károsodás érte a cassa parochorumot. Kötelezte azonban a király az újonnan
kinevezett apátot monostor és abban 12 szerzetes tartására, valamint a birtokon lévő parochiék és templomok állandó jó karban tartósára és lelkészeik eltartására. (Acta 41— 44.
I.. Resolutiones 58— 59. 1.)
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rendesen fizeti is a kincstár s csak Mária Terézia szünteti azt meg 1761
május 20-án a kincstár nehéz helyzetére való tekintettel, azzal a megokolással, hogy a cassa parochorum már nem szorul rá arra, mert jöve
delmei annyira megszaporodtak, hogy kiadásainak fedezésén kívül már
280.000 frt.-ot kamatra is ki tudott helyezni.58
Említettük már azt is, hogy a cassa parochorum megalapításakor
a pécsváradi apátság jövedelmét is a pénztár javára rendelte a
1735 december 13-án azután gróf Harrach Ernőnek, a későbbi

király.
nyitrai

püspöknek adományozza a király az apátságot, de azzal a megszorítás
sal, hogy évente 4000 frt.-ot fizet a cassa parochorumnak.5
54 Harrach le
3
mondása után 1739 július 24-én gróf Elz Kempenich Húgó Ferenc kapja
meg az apátságot, őt azonban már csak évi 2000 frt. fizetésére kötelezik.55
A z apátság javai után ennek az évi 2000 frt.-nak az élvezetében megma
rad a cassa parochorum azután is, hogy Mária Terézia 1777-ben az apát
ságot az egyetemnek adományozza.565
*
7
Tudunk már arról, hogy a váradi püspök a szentszék beleegyezé
se alapján évi jövedelmének 17.000 frt.-ot meghaladó részét vagyis 24.000
frt.-ot a cassa parochorumba volt köteles beszolgáltatni.87 Változás azon
ban itt is hamarosan, még III. Károly uralkodása idején történik. Okolicsányi püspököt 1736-tól kezdve felmentik ugyanis a 17.000 frt.-ot meg
haladó jövedelem teljes egészében való beszolgáltatása alól s csak

évi

12.000 frt. fizetésére kötelezik, de azzal a megszorítással, hogy saját el
látására a jövőben sem fordíthat többet évi 17.000 frt.-nál s püspöksége
jövedelmének többi részét elszámolás kötelezettsége mellett a székesegy
ház és püspöki residentia, majd szeminárium építésére kell fordítania.68
Okolicsányi utódját, Csáky Miklóst 1741-ben ennek a 12.000 frt.-nak a fize53 A magyar kamara 1759 júnus 8-án kérte a királynőtől a 3000 frt. kiutalása alól
a felmentést, azonban a kancellária tudta nélkül s a magyar kancellária csak utólag érte
sült az udvari kamara

átiratából a 3000 frt.

eljárás miatt Pálffy kancellár panaszt

kiutalásának

megszüntetéséről.

is emelt a királynőnél, kiemelve

Emiatt az

felterjesztésében,

hogy a hivatalos út megkerülése volt, amikor a magyar kamara minden előzetes tárgya
lás nélkül az ő megkerülésével adta elő kérését a királynőnek. Bécs, Udv. kam. ltár. Hun
gern. Sub 1761 május 20 és június 23.
54 Őrig. refer. 1735 : 108. Resolutiones 59. I. Acta 96— 97. és 132— 133. I.
55 Őrig. refer. 1739: 30 és 34. Resolutiones 61. I. A király ezzel egyidejűleg, mivel
a jövedelem e mérséklés által megcsappant, mentesíti a cassa parochorumot annak az
évi 4000

frt.-nak az udvari

titkos

pénztár részére való

befizetése alól,

melyre az 1735

aug. 27-én kelt resolutio szerint volt kötelezve. Őrig. refer. 1735: 76, Acta 143— 144. 1.
56 Lásd a számadásokat: Őrig. refer. 1781 : 232 és 5109.
57 A püspökség évi 17.000 frt.-ot meghaladó jövedelmét maga a váradi püspök bé
relte a 24.000 frt.-ért. Bécs. Udv. kam. ltár. Hungarn. Sub 1734 márc. 2.
88 Az 1736 január 24-én és 1737 ápr. 16-án kelt erre vonatkozó rendeletek : Reso
lutiones 322— 323 1. Lásd még Őrig. refer. 1737: 17.
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lése alól is felmentik69 s csak arra kötelezik, hogy 17.000 frt.-on felüli jö
vedelmét építkezésekre és egyházmegyéje mindkét rítusú lelkészeinek
megsegítésére fordítsa. Egyházmegyéje lelkészei épen ezért nem is fognak
kapni a jövőben a cassa parochorumból segítséget.60 Újabb szabályozást
azután a váradi püspökség jövedelmei csak 1780-ban nyernek, amikor
Mária Terézia néhány hónappal halála előtt a régi váradi püspökség és
az új nagyváradi görög szertartású püspökség jog- és birtokviszonyait sza
bályozza.61 E szabályozás szerint a latin szertartású püspök a nagyvá
radi uradalmat kapja meg, de ennek jövedelméből évi 11.600 frt.-ot a cas
sa parochorumnak köteles átadni, illetőleg sajátmaga fordíthat ebből az
összegből elszámolás kötelezettsége mellett 8.500 frt.-ot saját egyházme
gyéje szükségleteire. A görög szertartású püspök a belényesi uradalmat
kapja meg, melynek jövedelméből évi 11.000 frt.-ot köteles a cassa pa
rochorumnak beszolgáltatni, illetőleg szintén maga használhat fel ebből
az összegből 8.500 frt.-ot. A váradi püspökség tulajdonát képező béli és
vaskói uradalmak jövedelmét, vagyis évi 23.000 frt.-ot,62 teljes egészében
a cassa parochorum javára rendelte a királynő. Hozzászámítva ehhez a
23.000 frt.-hoz azt az 5.600 frt.-ot is, melyet a királynő rendelkezése

ér

telmében készpénzben kellett a nagyváradi és belényesi uradalmak után
a cassa parochorumnak beszolgáltatni, a régi váradi püspökség javaiból
évi 28.600 frt. illette meg 1780 július 1-től kezdve a cassa parochorumot.68
Ami a győri püspökséget illeti, említettük már, hogy a püspök a pá
pa beleegyezésével évi 6.000 frt.-ot volt köteles a cassa parochorumnak
fizetni. A győri püspöknek ez a kötelezettsége azután meg is maradt vál
tozatlanul III. Károly és Mária Terézia uralkodása idején továbbra is.64
68 Cséky Miklósnak

a fizetés alóli felmentésért

a királynőhöz

beadott

lásd Acta 146— 150. 1. Csáky azzal érvelt folyamodványéban, hogy a pápa

kérvényét

őt a székes-

egyház, a püspöki residentia és a szeminárium felépítésére lelkiismeretben kötelezte, ennek
azonban csak akkor tud eleget tenni, ha a fizetési és elszámolási kötelezettség terhe alól
felmentik.
®° Lásd az erről szóló resolutiokat 1741 május 30-ról,
októkber 29-ről. Resolutiones 328. 1.

1743 október 31-ről és 1759

51 Vezérokmányok. 21. és 29. I. XIII. és XIV. sz. okmány. A resoluliok 1780 június
2 és 8-án keltek.
62 Ezért az összegért maga a váradi püspökség bérelte — a biztosított előjogokkal
élve — a cassa parochorumlól a két uradalmat.
63 Ebből az évi 28.600

frt.-ból köteles

azonban

a cassa parochorum

a resolutio.

értelmében a munkácsi és körösi görög katholikus püspökségek és a bécsi Szent Borbá
láról nevezett görög szeminárium részére évi 23-650 frt.-ot, a zenggi egyházházmegye plé
bánosainak 678 frt. 46 Vs kr.-l
kifizetni.
M Lásd Acta 72— 73.,

és a váci

(most pesti)

152— 153., 290— 291.

angolkisasszonyoknak

3840 fr.-ot

I.. továbbá: Resolutiones 60. I,

Őrig.

refer. 1755: 285., Conc. ex p .: 1743 aug. 27. sz.. 1756 febr 39. sz.
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A földvári Szent Ilona apátság jövedelméből is részesült a cassa parochorum. 1734 december 10-én ugyanis azzal a kötelezettséggel adomá
nyozta azt a király József hesseni tartománygrófnak, hogy a jövedelem
tizedrészét a cassa parochorumnak szolgáltatja be.66 Ez a 10 % ekkor évi
600 frt.-ot tett ki. József hesseni tartománygróf halála után Mária Terézia
az apátság birtokait az egyetemnek ajándékozta, de az egyetemet is kö
telezte a 1 0 % fizetésére s ezen a címen 1769 július 17-től kezdve évi
1316 frt. 24 kr.-t kap a cassa parochorum.66
A z esztergomi prímás a király felszólítására válaszolva évi 6000 frt.ot ajánlott fel 1734 január 1-től kezdődően a cassa parochorumnak s ezt
a király el is fogadta.87 Ez a 6000 frt. marad azután az esztergomi ér
sekség járuléka egészen 1751-ig, mikor Csáky Miklóst nevezi ki a királynő
prímásnak s pápai felhatalmazással évi 8000 frt. fizetésére kötelezi őt.68
Ugyanennyit fizet 1761-től kezdve az új prímás, Barkóczy Ferenc is.69 Új
ból megváltozik azután az érsekség jövedelméből a cassa parochorumnak
fizetendő járulék 1769-ben. Ez év szeptember 9-én rendeli el ugyanis Má
ria Terézia, hogy a jövőben kinevezendő főpapok és nagyobb egyházi
javadalmasok jövedelmük 10 °/0-val adózzanak a cassa parochorumnak.70
A királynő rendelkezése értelmében az ekkor épen üresedésben lévő ér
sekség jövedelméből a javadalmat a sedis vacantia idején élvező kincstár
is köteles a 10 % -o t megfizetni s így 1769-től 1776-ig, az érseki szék új
ból való betöltéséig évi 13.040 frt. 45 V 6 kr.-t kap is az érsekség jövedel
méből a cassa parochorum.71 Mikor azután 1776-ban Batthyány József
nyeri el a prímási széket, a királynő újra évi 8.000 frt.-ban állapítja meg
az érsekség jövedelméből a cassa parochorumot megillető

összeget.72

86 Resolutiones 59. 1. Acta 67— 68. I. Conc. exp. 1734 dec. 25., 26. és 27. szám. —
Az apát szabadulni akart a tehertől, kérvényezte annak elengedését, de a helytartőtanács
véleménye alapján nem teljesíti azt a király és továbbra is kötelezi a fizetésre.

Lásd az

1737 június 21-én kelt resolutiot. Acta 132. 1.
88 Resolutiones 68— 69. 1.
87 Resolutiones 58. 1. Conc. exp. 1734 m árc.: 68.
88 Conc. exp. 1751 szept. 1. és 2.,
1752. június 22. — A pápai
2-án engedélyt kap az érsek,

valamint 1752 június 93. sz. Resolutiones 63. 1.

dekrétum kelte 1751 nov. 10.

Acta 251. 1. — 1753 január

hogy egy éven át saját egyházmegyéje

szükségleteire for

díthassa évi járulékát. Acta 262— 263. 1.
88 Conc. exp. 1761 május 81. és 82. sz., július 112. sz.,

december 36. sz. A pápai

dekrétum 1761 július 27-ről Resolutiones 65— 66. 1. — Barkóczy 1763-ban

engedélyt kap

arra, hogy két éven át az évi 8.000 frt.-ból 6000 frt.-ot esztergomi építkezéseire fordíthas
son. A z erről szóló resolutio január 12-én kell. V. ö. : Orsz
parochorum. G e n e r a l e

Ltér. Helytartótanács. Cassa

XXVI.

70 Vezérokmányok. 18, 1. XI. okmány.
71 Generale X X X . 264. sz.
72 Vezérokmányok. 20. 1. XII. okmány.
nácshoz intézett királyi

Az 1776 január

leírat szerint az érsek a cassa

15-én kelt s a helytartóta

parochorumnak

frt. mellett 10.000 frt.-ot a tanulmányi alapnak is tartozik fizetni.
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fizetendő 8.000

Ami a váci püspöknek a cassa parochorumhoz való hozzájárulását
illeti, említettük már, hogy a püspök megkapva a király erre vonatkozó
felszólítását, mielőtt válaszolna, Rómát kérdezi meg, hogy tehet-e pápai
beleegyezés nélkül ajánlatot. Róma nem emelt kifogást a hozzájárulással
szemben, de Althan Mihály Frigyes bibornok, váci püspök a pápai bele
egyezés után is csak azt válaszolja a királynak, hogy ajánlata attól függ,
mikor űzik ki a protestánsokat, mert amig azok egyházmegyéje nagy
részét elfoglalva tartják, úgysem tarthatná meg azt, amit igémé. A bibor
nok ezután ajánlata megtevésére halasztást is kapott egy évre.73 Althan a
következő, 1734. évben meghalt. Unokaöccse és utóda, Althan Mihály
Károly 1735-ben azután már azzal a kötelezettséggel kapta meg a püs
pökséget, hogy évente 6.000 frt.-ot fizet a cassa parochorumnak74 s ezt
az összeget fizeti is azután pápai hozzájárulással75 III. Károly és Mária
Terézia uralkodása idején a váci püspök, közben azonban Migazzi kar
dinális, bécsi érsek, mint a váci püspökség adminisztrátora 1762 ben en
gedélyt76 kap arra, hogy a cassa parochorumot megillető járulékából hat
éven át csak 2000 frt.-ot fizessen be készpénzben s 1000 frt.-ot az egyházmegyei ifjúság nevelésére,77 3000 fit.-ot pedig egyházmegyéje lelkészeire
fordítson elszámolás kötelezettsége mellett.
A z egri, nyitrai és veszprémi püspökök három hónapon át egyálta
lában nem válaszolnak arra a királyi levélre, mely őket a hozzájárulásra
felszólította78 s mivel, amint már említettük, a pápa határozottan kijelen
tette, hogy a javadalmat már biró főpapokat csak abban az esetben szabad
a cassa parochorum javára megadóztatni, ha abba azok beleegyeznek s
azt hiteles formában is kijelentik, Erdődy László Ádám nyitrai püspök
1736-ban, Erdődy Gábor egri79 és Acsády Ádám veszprémi püspökök
1744-ben bekövetkezett halálukig nem is

adóznak a cassa parochorum

nak. Gróf Harrach Ernő 1737-ben azonban

már azzal a kötelezettséggel

kapta meg a nyitrai püspökséget, hogy évi

6000 frt.-ot fizet a cassa pa-

73 Őrig. refer. 1733 : 73., Coric, exp- 1733 július 9. sz.
74 Őrig. refer. 1735 : 42. — Conc. exp. 1735 febr. 30 és 31, ápr. 52 és 53. sz. Lásd
még Acta 106 és 108— 112. 1.
75 A pápai

dekrétumokat lásd

1745 márc. 12-ről.

1756 febr. 10-ről

és 1766 nov.

8-ról Resolutiones 62— 68. 1.
78 Lásd Resolutiones 66. 1.
77 Migazzi alapította a váci Collegium
növendék

részére telt

alapítványt. V. ö . :

pauperum

nobilium-ot,

W olfsgruber:

melyben

tizenkét

Kardinal Migazzi. Ravensburg,

1897. 65. 1.
78 Orig, refer. 1733: 72.
78 Erdődy Gábor 1715— 1737 között 133 új plébániát

szervezett az egri egyházme

gye területén. Őrig. refer. 1738 : 40.
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rochorumnak.89 Ugyanerre kötelezi a királyné Harrach utódját, az 1740ben kinevezett Esterházy Imrét,8
81 de Eszterházy 1743-ig semmit sem
0
fizet. Mária Terézia római követe, grófThurn gurki püspök útján egyenenesen a pápához fordul panasszal emiatt s előadva a cassa parochorum alapításának történetét és rendeltetését, erősen kikelt a püspök eljá
rása ellen, kinek magatartását helytelennek, jogtalannak s a főpapi szel
lemmel ellenkezőnek bélyegzi meg. Kéri ezért a királyné a pápát, uta
sítsa a püspököt a rárótt összeg pontos fizetésére, annál is inkább,
mert a szentszék hozzájárult a nyitrai püspök megterheléséhez.82 A pápa
méltányolva a cassa parochorum jelentőségét, a püspök eljárását súlyos
rendetlenségnek bélyegezte s a bécsi nuntius és a prímás útján fel is
szólítja Esterházyt, hogy a pápai dekrétumban rárótt fizetést pontosan
teljesítse. Esterházy 1743 április 9-én kelt levelében838
4 mentegeti magát a
nuntius előtt s Ígéri, hogy rövid idő múlva fizetni fog. Egy évvel később
azonban a nuntius mégis figyelmeztetni kényszerűi a püspököt ígéretére

s felszólítja egyúttal, hogy a fizetés megtörténtét jelentse neki, hogy tu
dósíthassa erről a pápát.81 Eszterházy azonban ezután sem fizet rendesen,
ami miatt 1746-ban verbo regio meg is intik,
sát is rendeli el a királynő ellene.85 A 6000

1760-ban pedig per indítá
frt. azonban megmarad a

nyitrai püspökség járulékául Mária Teréziának majdnem egész uralkodása
idején s csak az 1777-től 1779 végéig tartó sedis vacantiat használja fel
a királynő arra, hogy a püspökség jövedelmeit a váradiéhoz hasonlóan
szabályozza, s a cassa parochorumhoz való hozzájárulását évi 4000 frt.-ban
állapítsa meg.86
A pécsi püspök, gróf Thurn József a király felszólító levelére eladó
sodottságával menti ki magát és halasztást is kap ajánlata megtevésére
az 1733. év végéig.87 Thurn még ugyanebben az évben meghal, utána a
80 Resolutiones 60. 1. — Őrig. refer. 1737: 10. — Conc. exp. 1737 márc. 59, 60, 61,
99 és dec. 13. sz. — A pápai hozzájárulás 1737 július 5-ről Acta 199— 200. 1.
81 Lásd az 1741 január 12-én kelt resolutiot Acta 189— 199. 1.
12 Fraknói: Kegyúri jog 460—462. 1.
83 Acta 201. 1.
84 Acta 1 7 8 -1 7 9 . 1. 1743 ápr. 3.
85 Resolutiones 87. és 89. 1. — Mivel Esterházyn

kívül több főpap,

így a veszpré

mi püspök is, nem fizette meg rendesen a cassa parochorumnak járulékát, 1747-ben el
rendeli a királynő,

hogy a helytartótanács minden hátralékost

szólítson fel a fizetésre s

ha azok a kitűzött időre nem teljesítik fizetéseiket, tegyenek neki jelentést, 1764-ben pe
dig úgy rendelkezik, hogy a jövőben a hátralékos főpapokat járulékaik befizetése időpont
jának letelte után

hat hónappal intsék meg s ha ez intés utón hat héten belül nem tel

jesítik fizetési kötelezettségeiket,

minden további

jelentés nélkül indítsanak pert ellenük.

Resolutiones 87. és 90. 1.
88 Lásd az 1780-as számadást. Őrig. refer. 1781 : 232.
87 Őrig. refer. 1733: 75.
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püspöki szék két éven át üresedésben marad s nem kötelezi a király az
1735-ben pécsi püspökké kinevezett, Rómában élő Cienfugos kardinálist
sem a cassa parochorumhoz való hozzájárulásra, de Cienfugos utódja,
gróf Berényi Zsigmond 1739-ben már azzal a kötelezettséggel kapja meg
a püspökséget, hogy évi 5000 frl.-ot fizet a cassa parochorumnak.88 A z ud
var azonban elmulasztja ehhez a szentszék hozzájárulását kikérni s Be
rényi ezt felhasználva, 1743-ig semmit sem fizet. A királynő emiatt egye
nesen a pápához fordul panaszával, de a szentszék úgy találta, hogy
Berényi, bár kinevezésekor elvállalta évi 5000 frt. fizetését, mégis fel volt
jogosítva arra, hogy magát a fizetésre kötelezettnek ne tekintse, mert az
udvar elmulasztotta annak idején megterheléséhez a szentszék jóvá
hagyását kikérni. Értesíti azonban a szentszék a püspököt, hogy a pá
pa a szent célra való tekintettel az ő megterheléséhez is kész bele
egyezését adni és ép ezért ne vonakodjék a terhet már most elvállalni,
annál is inkább, mert saját maga adta kinevezése alkalmából abba be
leegyezését.89 A

szentszék

1744

március

13-án hozzá is járul Berényi

megterheléséhez,90 de csak a dekrétum keltétől kezdve kötelezi a

püs

pököt a fizetésre s igy a királynő is csak attól a dátumtól kívánja azt.
Berényi azonban ezután sem fizet két éven át, mire a királynő 1746-ban
verbo regio meginti őt azzal,91 ha két hónapon belül nem fizet, az 1723.
évi 71. törvénycikk alapján sequestrálják. A sequestrálást Berényi fo
lyamodása után azonban mégis mellőzi a királynő, mert Berényi igazolja,
hogy sok ezer forintot költött egyházmegyéje építkezéseire s csak 4000
frt. fizetésére kötelezi őt négy héten belül s több, mint 7000 frt.-ot, mit Be
rényi nagy részében a mohácsi templom építésére fordított, különös ke
gyelemből még töröl is a

királynő

a

hátralékból.92* Berényi

utódját az

1751-ben kinevezett Klimó Györgyöt szintén évi 5000 frt. fizetésére köte
lezi a királynő, kit azután 1759-ben, addig mig jövedelmei nem szapo
rodnak, felmentenek hátralékainak megfizetése alól, de kötelezik őt arra,
hogy évente 1000 frt.-ot a cassa parochorumnak készpénzben befizetve,
a maradék 4000 frt.-ot elszámolás kötelezettsége mellett egyházmegyéje
szükségleteire használja fel.98 Klimó 1777-ben bekövetkezett halála után,
a sedis vacantia idején, a királynő

1769-es rendelkezése

püspökség jövedelmének 10% -át kapja meg

értelmében a

a cassa parochorum. Ez a

88 Resolutiones 61. és Acta 144— 145. 1. 1740 febr. 11.
88 Fraknói: Kegyúri jog. 460— 462. 1.
80 Acta 173. 1.
81 Acta 2 0 2 -2 0 3 . 1.
81 Az erre vonatkozó 1746 nov. 10-én és 1747 jan. 30-án kelt resolutiokat lásd Acta
2 0 3 -2 0 6 . 1.
83 Resolutiones 63— 64. 1.; Conc. exp. 1751 aug. 1— 4. sz.

139

10% évi 5485 írt. 9 ls/i B kr.-t tett ki.94 Amikor aztán 1780-ban Esterházy
Pál kapja meg a püspökséget, a királynő a váradi és nyitrai püspöksé
gekhez hasonlóan a pécsi püspökség jövedelmeinek felhasználását is szabáhozza s a püspökségnek a cassa parochorumhoz való hozzájárulását
a nyitraihoz hasonlóan évi 4000 frt.-ban állapítja meg.
Branyugh György zágrábi püspököt egyházmegyéje állapotára való
tekintettel csak évi 1000 forint fizetésére kötelezte III. Károly,96 de a püs
pök ennek sem tesz eleget. Mikor azután emiatt 1736-ban megintik és
megfenyegetik őt
készei a

azzal,

hogy

a jövőben

cassa parochorumból

csak

segítséget,

ha

azután kaphatnak
az évi

lel

1000 frt.-ot már

megfizette,96 Branyugh egyenesen a királyhoz fordul és szomorú színek
kel rajzolva meg püspöksége helyzetét, kijelenti, hogy képtelen hozzájá
rulni a cassa parochorumhoz.9' Folyamodásának meg is

volt

az ered

ménye. A cassa parcchorum nem vonja meg segítségét a zágrábi egy
házmegye lelkészeitől, bár sem ő, sem utóda báró Klobusiczky Ferenc
nem fizetik meg az évi 1000 frt.-ot. 1751-ben azonban Thauszy Ferenc
azzal a kötelezettséggel kapta meg a püspökséget, hogy évi 4000 frt.-tal járul
hozzá a cassa parochorumhoz.98 1761-ben azonben egyházmegyéje szük
ségleteire való tekintettel Thauszyt is nemcsak hátralékainak törlesztése alól
mentik fel, hanem járulékait is évi 2000 frt.-ra mérséklik.99 Később 1769-től
kezdve, Mária Terézia rendelkezéseinek értelmében, az ekkor éppen megürült
püspökség is jövedelme 10% -val

adózik

a cassa

parochorumnak, ami

évi 3619 frt. 24 kr.-t tett ki.100
Említettük már, hogy az egri püspök Erdődy Gábornak 1744-ben be
következett haláláig nem adózott a cassa parochorumnak, de Erdődy
utóda, gróf Barkóczy Ferenc 1745-ben már azzal a kötelezettséggel kapja
meg a püspökséget, hogy évente 6000 frt.-ot fizet

a cassa parochorum

nak.101 Mikor a királynő Barkóczyt 1761-ben esztergomi érsekké nevezi ki,
ugyanerre kötelezi utódát gróf Eszterházy Károlyt is102 s így az egri püs94 V. ö.: Őrig. refer. 1781: 232.
96 Őrig. refer. 1733 : 77.
99 Acla 105. 1., Resoluliones 59— 60 1.
91 Hüttner gyűjtemény. XLII. k. 109. 1.

98 Lásd Acla 2 5 1 -2 5 2 ., 263. és 265— 266. 1.
99 Resolutiones 65— 66

1-

100 Generale X X X . 1773 : 264. sz.
101 Őrig. refer. 1745: 32. Resolutiones 62. 1. és Acta 182— 183. 1. 1745 január 4. —
Barkóczy három éven ét nem tett eleget fizetési

kötelezettségének s emiatt meg is intik

őt. Ezután engedélyt kapott, hogy három éven ót saját maga használhatja fel az évi 6.000
fr.-ot, de 1752 január 31-én megfenyegetik,

hogy ha záros

határidőn belül nem számol

el. sequestraljék. Acta 206— 207., 243— 245., Resolutiones 87. 1.
102 Conc- exp. 1761 : okt. 3 8 . 39., 40— 43. és nov. 76. sz. A vonatkozó pápai dek
rétum : Resolutiones 67. 1. 1766 nov. 8-ról.
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pökség 6000 forintnyi járuléka
zatlanul megmarad.

Mária Terézia

uralkodása

idején

válto

Nem adózott a cassa parochorumnak III. Károly életében Acsády Ádám
veszprémi püspök sem. Acsádynak 1744-ben bekövetkezett halála után utó
da, Bíró Márton azonban már évi 4000 frt.-ot köteles fizetni.103 A veszprémi
püspöknek ez az évi 4000 forintnyi járuléka ezután meg is marad végig.
A többi főpap és nagyobb egyházi javadalmas egész 1769-ig nem
adózott a cassa parochorumnak.104

1769 szeptember 9-én

azonban úgy

rendelkezik Mária Terézia, hogy a jövőben kinevezendő főpapok és na
gyobb egyházi javadalmasok jövedelmük 10°/o-ával adózzanak a cassa
parochorumnak, a javadalmat már élvező főpapoktól azonban továbbra
is csak az eddig fizetett járulékokat kívánják, illetőleg, ha eddig nem fi
zettek, hagyják meg őket továbbra is mentességükben.105 E rendelkezés
értelmében 1781-ben, a cassa parochorum önálló fennállásának utolsó
évében a pécsváradi és földvári apátságokon kívül a zselic-szentjakabi,
vaskai, muraszentkereszti, lelkéri, kapornaki, kaposfői, hatvani, pozsonyi,
vránai és papóci apátságok, prépostságok, illetőleg perjelségek is hozzá
járulnak már a cassa parochorumhoz s annak jövedelmét, ha nem is túl
ságosan nagy mértékben, de mégis megnövelték.106
*

103 Conc. exp. 1745 márc. 41., 42. és 44. sz. Acla 185— 186. 1. A vonatkozó pápai
dekrétumok Acta 287— 288., Resolutiones 67— 68. I. — Bírót a királynőnek 1752 febr.
3-i resolulioja értelmében

6988 frt. 53 Vj kr. hátraléka miatt az 1723. évi 71. törvénycikk

alapján a kerületi táblánál perbe fogják. Bíró erre 6.000 frt.-ot befizetett a cassa parocho
rumnak és kérte az ellene indított fiscalis actio megszüntetését.

Meg is szüntetik ezt az

1752 febr. 24-i resolutio értelmében azzal a feltétellel, hogy a még hátralékos 988 frt.
Va kr. fizetését

napról-napra való halogatás

53

nélkül teljesíti és hogy a jövőben pontosan

fizeti járulékát. Resolutiones 87— 88. és Acta 245. 1.
104 A kalocsai érsek és a csenádi
az időben aránylag nagyon

püspök javadalma feladataikhoz

is szerény volt. A magyc.r kamara

képest ebben

számvevősége 1732 nov.

9-én kelt jelentésében (Hüttner gyűjtemény 42. k. 175— 176. 1.) az egyes egyházi javadal
mak átlagos évi jövedelmét a következő összegekre becsüli: esztergomi érsekség 120 000
frt., kalocsai érsekség 15.000 frt. nyitrai püspökség a dömösi préposlsággal együtt 25.000
frt., pécsi püspökség a fehérvári
fehérvári

custodiatussal

préposlsággal

együtt

45.000 frt., Csanádi

együtt 10.000 frt, egri püspökség

püspökség a

a jáki apátsággal 55.000 frt,

váradi püspökség 40.000 frt., váci püspökség 30.000 frt.,

veszprémi püspökség a vaskai

apátsággal együtt 20.000 frt, győri püspökség 25 000 frt.,

a zágrábi püspökség a topusz-

kói apátsággal együtt 21.000 frt., boszniai püspökség 8.000 frt., zenggi püspökség 6.000 frt.,
szerémi püspökség a pozsegai prépostsággal 6.000 frt., erdélyi püspökség 15.000 frt., bel
grádi püspökség 12.000 frt. Az apátságok közül a szentgotthárdiét évi

12.000, a pécsvá-

radiét évi 15.000. a földváriét pedig 5.400 frt.-ra becsüli a számvevőség.
los Vezérokmányok 18. 1. XI. okmány. A káptalanokat és kolostorokat nem kötelezi
Mária Terézia a 1 0 % fizetésére, mivel ezeknek jövedelmei lelkészségek ellátásával úgyis
meg vannak lerhe!ve.

E kötelességük teljesítésére

azonban nyomatékosan

figyelmezteti

-.őket a királynő.
106 Lásd a Függelék IV. számét.
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Ami a cassa parochorumból történt kifizetéseket illeti, III. Károly
mindjárt az alapításnál elrendelte több, azelőtt III. Ferdinánd alapítványát
terhelő rendes évi segélynek a cassa parochorumból való kiutalását. így
ki kellett az évi 16.000 forintnyi kincstári hozzájárulásból a pozsonyi és
bazini kapucinusoknak 100— 100, a pozsonyi egyházi zene céljára 300, a
pozsonyi várkápolna szükségleteire 60, magának a várkáplánnak 126, a
pozsonyi klarisszáknak 208, Orsolyáknak 300

és a mármarosi piaristák

nak 600, vagyis összesen évi 1794 frt.-ot fizetni.107 1735-ben elrendeli a
király évi 4000 frt.-nak az udvari titkos pénztárba való átutalását is, hogy
azt sajátmaga fordíthassa alkalmilag kegyes célokra,108 1739-ben azonban
felmenti a pénztárt e kötelezettség alól.109
A lelkészek segélyezése csak bizonyos késedelemmel kezdődött meg.
1733 és 1734-ben 90.357 frt. 11 kr. volt az összes bevétel,

a

kiutalások

pedig csak 15.559 frt. 12 kr.-t tettek ki. Több kifizetést azért nem teljesít
hetett ezalatt a két év alatt a cassa parochorum, mert az egyes lelkészek
jövedelmét kimutató egyházmegyei összeírások vagy egyáltalában nem
készültek el eddig az ideig, vagy pedig helytelenül állították össze azo
kat.110 1735 áprilisában fel is szólítják a főpapokat, hogy az összeírásokat
a legrövidebb időn belül javítsák ki, hogy a kiutalásokat foganatosíthas
sák, mert a papság a legnagyobb nyomorral küzd, a helyzetének javítá
sára szánt összegek pedig zár alatt hevernek.111 A z összeírások ezután
hamarosan el is készülnek s amint a függelékben közölt pénztári kimu
tatásokból láthatjuk, a cassa parochorum

elsősorban

tényleg lelkészek

segélyezésére szolgált. Nagyon sok lelkészséget szerveztek és templomot
is építettek a cassa parochorum segítségével, bár templomok építésére
elsősorban a kegyurakat kötelezték. Mária Terézia idejében jelentékeny
összeget fordítottak az unió érdekében görög szertartású katholikus egy
házi célokra. 1763-tól kezdve elég nagy összeget kap a tallósi (Pozsony
megye) árvaház is árváinak eltartására.
A szorult helyzetben levő államkincstár gyakran igénybe vette, kü101 Bécs, Udv. kam, ltár. Hungarn. Sub 1733 ópr. 9 az udvari

kamara erről szóló

rendelete.
108 Őrig. refer. 1735: 76.
109 Őrig. refer. 1739 : 30.
110 A helytartótanács
(lásd

még 1733 márciusában megküldötte a részletes

Resolutiones 157— 159. 1.,

1759-ben új kérdőíveket

készítettek,

lásd

kérdőíveket
Resolutiones

165— 168. 1) az ordinariusoknak s ugyanez év szeptemberétől kapta meg a cassa parocho
rumot igazgató bizottság az első összeírásokat (lásd ezeknek összefoglalását Hüttner gyűj
temény XL. k. 83— 84. 1.), melyeket a prímás, mint a commissio elnöke a bizottság egyes
tagjai közölt osztott ki feldolgozás végett. A tagok azután a commissio ülésein számoltak
be munkájukról. E referátumok alapján történtek azután a kiutalások.
111 Őrig. refer. 1735: 41.
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lönösen háborús időkben a cassa

parochorumot és kölcsönöket vagy a

rendkívüli segélyek terhére előlegeket vett fel belőle. A z 1734. év végén
74.798 frt. feküdt gyümölcsözetlenül a pénztárban, s épen ezért a hely
tartótanács már 1 f34 októberében azon a véleményen volt, hogy addig
is, amig a meglevő összegeket a lelkészek és egyházak javára felhasz
nálhatják, a felgyülemlett pénzből 30.000 frt.-ot ki kellene helyezni kölcsön
be.112 A király az udvari kamara felterjesztése alapján 1735 július 15-én
hozzá is járult ahhoz, hogy a cassa parochorum a háborús szükség miatt
a megyék rendkívüli segélye terhére 60.000 frt.-ot adjon kölcsön a kincs
tárnak 5 % -o s kamatra.113 A következő évben megismétlik ezt a műveletet
s Károlynak 1736 július 11-én kelt resolutioja értelmében most 70 000 frt.ot adott a cassa parochorum előlegül ugyancsak a megyék rendkívüli se
gélye terhére.114 A következő évben, 1737 nov. 6-án 50.000 frt.-ot,115 1739
március 2-án pedig újabb 3UOOO frt.-ot előlegez a cassa parochorum a
quinquennalis egyházi segély terhére.116 Ugyancsak 1739-ben, augusztus
28-án, most már nem előleg, hanem 5 % -o s kamatra rendes kölcsönként
50.000 frt.-ot ad a cassa parochorum a kincstárnak,117 mit

1741-ben egy

újabb 30.000 frt-os kölcsön követ.1181742-ben a háborús szükség miatt a bécsi
banknak ad egy külföldi kölcsönére 30.000 frt.-ot előlegül a cassa parocho
rum,119 mit 1743-ban egy 15.000 frt.-os,120 1744 ben pedig egy 25.000 frt.-os
kincstári előleg követ.121 1745 december 3Ó-án a cassa bellicanak adnak a
quinquennalis egyházi segély terhére 24.000 frt.-ot,122 1746-ban ugyancsak
annak 54.000 frt.-ot,123 1749-ben pedig négy hónapra'a kincstárnak 30.000
112 A király helyesli ezt. de megjegyzi, hogy a pénz a lelkészeket illeti s így más
kép, mint kamattal nem illik a kölcsönt adni. Lásd az 1734 nov. 9-én kelt resolutiot. Acta
6 2 - 6 3 . 1.
113 Bécs, Udv. kam. ltár. Hungarn Sub 1735 július 15. Őrig. refer. 1735 : 68. Fede
zetül a vármegyéknek 61.700 forint rendkívüli segélye szolgált, 1737 ápriliséban már csak
10.139 frt.

4OV2 kr.

volt még a vissza nem térített összeg. (Udv. kam. ltér. Hungarn. Sub

1737 szept. 30 )
114 Őrig. refer. 1736: 54., Udv. kam. ltár. Hungarn
— 1753 végén ebből a 70.000 frt.-ból még mindig

2933

Sub

1736 július 12 és aug. 1.

frt- 17 kr. a vissza nem térített

összeg. (Generale XXII. Rationes 1753).
115 Generale 1. Sub 1737. nov. 8.
116 Generale X X . 1740. — Ebből az összesen
vissza nem térített összeg 704 frt.

38V2 kr.

80.000 frt.-ból

1753.

végén

a

még

Generale XXII. Rationes 1753.

111 Generale X X . Rationes 1740. A z összeget Schröffel főterménybizlosnak fizették ki.
118 1741. szept. 22-én. Generale XXI. Rationes 1749.
118 Az erről szóló resolutio kelte 1742 okt. 20. Generale X X . Sub 1742.
120 Bécs, Udv. kam. ltár. Hungarn. Sub 1743 július 16.
121 A z erről szóló resolutiok 1744 május 7, 15 és 26-ról.
122 A vonatkozó resolutio kelte 1745. dec. 20. — 1753. végén

a

még vissza nem

térített összeg ezen a címen 1792 frt. 32 kr. Generale XXII. Rationes 1753.
123 Udv. kam. ltár. Hungarn. Sub 1746 május 28.
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frt.-ot előlegül.124 1750 április 6-án a bécsi banknak ad kölcsön 5 % -o s
kamatra 80.000 frt.-ot a cassa parochorum.125 1750 okt. 26-án újabb 30.000
frt.-ot előlegeznek,126 1752 július 24-én pedig megint 50.000

frt.-ot adnak

kölcsön a kincstárnak.127
Azonfelül, hogy állandó kölcsöneket és előlegeket vett fel a kincstár
a cassa parochorumtól, nem fizette meg annak a szentgotthárdi apátság
jövedelméből s a váradi128 és a nyitrai sedis vacantiak idejéből származott
s a cassa parochorumot megillető összegeket sem s a kincstár szorult
helyzete miatt remény sem

volt

rá, hogy azt hamarosan megfizethetik.

Ez okból rendelte el Mária Terézia ezeknek az összegeknek, valamint az
1752 évi 16.000 frt. kincstári hozzájárulásnak, továbbá

az 1739-ben köl

csönadott 50.000 frt.-nak, az 1741-ben kölcsönadott 30.000 frt.-nak, az 1752ben kölcsönadott 50.000 frt.-nak s az 1750-ben előlegezett 30000 frt.-ból
még vissza nem térített 15.000 frt.-nak az egyesítését és ennek 1753 január
1-ével 200.000 frt.-ra való kikerekítését.129 így állott elő 1753 január 1-én
a kincstárnak a cassa parochorummal szemben fennálló kerek 200.000
frt.-os tartozása, mely után a kincstár 5 % kamatot tartozott fizetni.
Ezután

egy ideig

nem

veszi

a

kincstár

igénybe

a

cassa paro

chorumot scsak az 1759 április 10-én kelt resolutio értelmében előlegez a
cassa parochorum újból 25.000 frt.-ot a befolyó adók terhére.130 Ezt az
előleget 1760-ban egy 20.000 frt.-os,131 1762-ben pedig egy 40.000 frt.-os132
124 A z erről szóló resolutio 1749 épr. 11-én kelt. Generale X X I. Sub 1749. ápr. 15.
A resolutio 50.000 fit. előleg felvételére adott engedélyt, de a

kincstár csak 30.000 frt.-ot

vett igénybe. Generale XXL Rationes 1749.
125 A vonatkozó resolutio 1750 április 3-án kelt. Generale XXII. Rationes 1753.
126 A z erről szóló resolutio kelte 1753. okt. 14. Generale XXII, Rationes 1753.
127 A vonatkozó iratok Generale XXII. Sub 1752 július 24.
128 Sedis vacantia idején a jövedelmet

a

kincstár

élvezte, de ő is köteles volt a

cassa paiochorumot megillető összeget megfizetni. A Luzsénszky és Okolicsányi püspök
sége közötti sedis vacantia idejéből 21.066

frt. 46. kr., az Okolicsányi és Csóky püspök

sége közötti sedis vacantia idejéből pedig 9.000 frt. illette volna meg a cassa parochoru
mot, de ezeket az összegeket a nehéz pénzügyi helyzet miatt a kamara a király hozzá
járulásával visszatartotta. A z udvari kamara kísérletet is tett ezeknek

az

összegeknek a

kincstár által való végleges lefoglaláséra, de eredménytelenül. Bécs, Udv. kam. ltár. Hun
gern. Sub 1737 ápr. 10., 1738 aug. 21., 1740 aug. 16.
129 Az erre vonatkozó resolutiok 1752 július
130 A 25.000 frt.-ot gróf Esterházy Dániel

17. és 20-ról Acta 254— 257. 1.

terménybeszerzési

kormánybiztosnak fi

zette ki a cassa parochorum. (Generale X X V : 1759 június 9.) 1763-ig csak 12.000 frt.-ot
térítenek a 25.000 frt.-ból vissza, mire a commissio cassae
hátralevő 13.000 frt. megfizetését. Erre a királynő 1763
budai hadipénztárt kötelezi a 13.000

frt.-nak

a

visszatérítésére. (Generale X X V I : 1763 dec. 19.)

parochorum

dec.

12-én

quindecennalis
Végül

is

a

még

egyházi

segélyből való

a pozsonyi hadipénztár fizet

meg az összeget. (Bécs. Állami ltár. Staatsrat 1766 : 646).
131 A z erre vonatkozó resolutio 1760 május 19-én kelt.
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sürgeti

kelt resolutiojával a

kincstárnak adott kölcsön követi s ezzel, befejeződvén 1763-ban a hétéves
háború, le is záródik a cassa parochorumból a kincstár által kivett köl
csönök

és előlegek

sora.

A

kincstár

az ekkor

nála

kölcsönben lévő

260 000 frt. és a bécsi bank a kölcsönvett 80.000 frt. után évi 5 % kama
tot fizetett s így a cassa parochorumnak évi 17.000 frt., illetőleg az 1767-i
4 °/0-ra való általános
kamatjövedelme.

kamatmérsékléstől133 kezdve évi 13.600 frt. volt a
*

1759 elején Torrigiani pápai államtitkár, üresedésben lévén a primási
szék, a kalocsai érsektől jelentést kér a cassa parochorumról.134 A z ér
sek csak röviden válaszolt Torrigianinak s mindössze csak annyit írt,
hogy a cassa parochorum intézménye nagy hasznára van a katholikus
vallásnak s hogy jövedelmeit plébániák alapítására fordítják. Torrigiani
nem elégedett meg az érsek válaszával s kimerítő jelentést kér most már
arra vonatkozólag, hogy kik kezelik a cassa parochorumot s kik működ
nek közre a plébániák felállításában. A z érsek félve a kormánytól, nem
mert annak tudta nélkül válaszolni s az udvarhoz fordult utasításért vá
laszára vonatkozóan. A királynő az ügyet miniszteri konferencia elé ter
jesztette.135 A konferencián, melyen

gróf Ulfeld főudvarmester, gróf Col-

loredo birodalmi alkancellár, gróf Khevenhüller főkamarás, gróf KaunitzRittberg államkancellár, gróf Pálffy magyar kancellár, továbbá báró Koller
és báró Binder udvari tanácsosok vettek részt, a magyar kancellár elő
terjesztése alapján három kérdést vitattak meg. Először is azt, hogy Tor
rigiani, illetőleg a szentszék kívánsága egyáltalában teljesíthető-e, másod
szor, ha teljesíthető a kérés, mit válaszoljon akkor a kalocsai érsek, har
madszor pedig azt, hogy milyen rendszabályokhoz nyúljon a kormány a
magyar clerusnak Rómával való levelezése tárgyában, mert kétségtelen,
hogy az államtitkár a magyar főpapokkal folytatott levelezés következté
ben érdeklődött a cassa parochorum iránt. Pálffy magyar kancellár, aki az
egész ügynek előadója volt, az államtitkár felszólításában veszélyes újítást
látott és abbeli aggodalmát fejezte ki, hogy a szentszék még tovább fog
menni és megkísérli majd a legfőbb kegyúri jogok korlátozását is. Kaunitz
Pálffy aggodalmát nem tartotta egészen alaptalannak, az volt a vélemé
nye azonban, hogy helyesebb, ha egyáltalában fel sem vetik a kérdést:
132

Ezt a 40000 frt.-ot Mária Teréziának 1762

március

22-én kelt resolutioja érte

mében a pozsonyi hadipénztárnak fizette ki cassa parochorum. Generale XXVI. Sub 1762
márc. 18., ápr. 1. és május 10.
183 A kamatot 1767 február 28-án

a

Banco-Deputation

elhatározásával

és Mária

Terézia jóváhagyásával szállították le általánosan 5 ról 4% -ra, V. ö.: Wolfsgruber : Kardi
nal Migazzi. II. Ausgabe. Ravensburg, 1897. 125. 1.
134 V. ö.: Fraknói: Kegyúri jog 477. 1.
135 A konferencia jegyzőkönyvét kiadta Fraknói: Oklevéltár 337.1. CC XXIX. okmány.
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van-e joga a magyar királynak a szentszék jóváhagyása nélkül megter
helni a főpapi javadalmakat, mert ahhoz a cassa parochorum megalapí
tásakor III. Károly a szentszék jóváhagyását is kikérte s azt a szentszék
tíz évre meg is adta, melynek letelte után Mária Terézia újabb kéréseire tíz
évenként meg is hosszabbította azt. Épen ezért egészen természetes, mond
ja Kaunitz, hogy a szentszék a cassa parochorum állapotáról, a pénzek
felhasználásáról időnként értesülni is óhajt és semmi ok sincs arra, hogy
ezt a felvilágosítást megtagadják. Annál kevésbbé van erre valami ok, mert
a magyar kancellár előadása szerint a cassa parochorum intézménye csak
hasznos az egyházra nézve, amint azt a pár száz új plébánia megszer
vezése is bizonyítja. A jelentésre vonatkozólag azonban az a véleménye
Kaunitznak, hogy azt a Rómában lévő császári követ útján tegyék meg.
Épen ezért az lenne a leghelyesebb, ha a magyar kancellár megírná
Albani bíbornoknak, hogy

mivel

tudomása

szerint a szentszék a cassa

parochorum felől tájékozódni óhajt, örömmel tudósítja a szentszéket a
cassa parochorum kezeléséről és az általa elért eredményekről. Ami már
most a kalocsai érsek Torrigianinak küldendő válaszát illeti, e pontban
Kaunitz egy véleményen volt a magyar kancellárral, vagyis értesítse az
érsek a bíbornok-államtitkárt arról, hogy neki a cassa parochorum ügyeire
semminémű

befolyása

nincs s így az

államtitkár levelét az udvarnak

mutatta be. Pálffy Kaunitz előadása után is tovább védelmezte a maga
javaslatát a konferencián. Hangsúlyozta, hogy a legfőbb kegyúri jog ép
ségben tartására kiváló gondot kell fordítani s most igen jó alkalom is
lenne ennek erősítésére.

Már egy éve letelt

ugyanis az a tíz esztendő,

melynek tartamára a szentszék a nyitrai püspökségnek a cassa parocho
rum javára való megterhelésébe beleegyezett s bár ekkorig a főpapok
javadalmainak megterheléséhez a szentszék jóváhagyását mindig kikérték,
most pápai bréve kieszközlése nélkül kellene a nyitrai püspököt járulé
kainak
további fizetésére
szorítani. Pálffy után még báró Koller
szólalt fel a konferencián s azután egyértelműleg

Kaunitz javaslatát fo

gadták el, vagyis, hogy a magyar kancellár az általa megjelölt módon
Albani bíbornoknak, a kalocsai érsek pedig az államtitkárnak írjon. Meg
állapodtak arra nézve is, hogy a nyitrai püspök járulékai fizetésének to
vábbi tiz évre való jóváhagyását a szokott módon kieszközlik a szent
széknél. Nem látta külön intézkedések szükségét a konferencia a magyarországi clerusnak a szentszékkel való levelezésével kapcsolatban sem.
A királynő minden különösebb megjegyzés nélkül elfogadta a konferen
cia javaslatait.
Pár évvel később azonban más álláspontra helyezkedett Mária T e
rézia. Amikor ugyanis 1767-ben az örökös tartományokban egy egyházi
javadalom megadóztatására a pápai engedély lejárt s a szentszék vonako
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dott azt meghosszabbítani, a Staatsrat válaszul egyértelműleg úgy határo
zott, hogy az egyházi rend megadóztatásához nincs szükség pápai enge
délyre s ha ezt idáig mégis kikérték, az csak a gyermeki alázatosság
jele volt.136 A Staatsrat javaslata értelmében ki is mentek a szükséges
utasítások az eddigi adózás fentartására s azon alapult a királynőnek
1769 szeptember 9-én kiadott, már ismertetett rendelete is, melyben sem
apostoli, sem kegyúri jogaira nem hivatkozva, tisztán királyi hatalmára
támaszkodva rendeli el, hogy a jövőben kinevezendő főpapok és na
gyobb egyházi javadalmasok

jövedelmük 1 0 °/o-val adózzanak

a cassa

parochorumnak. Néhány hónappal halála előtt több püspökség, így a
pécsi, váradi és nyitrai összes jövedelmének a felhasználását is szabá
lyozza Mária Terézia,137 de ekkor nyíltan és szabatosan formulázva hirdeti,
hogy a legfőbb kegyuraságból és az apostoli királyságból folyó jogai az
egyházak igazgatására terjednek ki s hogy e jogait a vallás javára van
hivatva gyakorolni.
*
II. József trónraléptével hamarosan megváltozott a cassa parochorum
helyzete. József ugyanis mindjárt uralkodása első évében, 1781 március
19-én személyesen leír a magyar kancelláriának188 és felvilásosítást kér
arra vonatkozólag,

hogy a kancellária alá rendelt országok közül van-e

valamelyikben egy ú. n. vallásalap s ha igen, mi akkor annak az eredete,
milyen jövedelmei vannak s mily célra fordítják azokat ? A kancellária
a királyi leiratra négy nap múlva el is küldi válaszát139 s véleménye
szerint Magyarországon vallásalap nincs, mert a cassa parochorum nem
tekinthető annak. József e válasszal nem elégszik meg s a kancellária
felterjesztésére adott resolutiojában bővebb felvilágosítást kér a cassa parochorumra vonatkozólag.

Még az 1781. év végén elhatározza

a király

egyes szerzetesrendek eltörlését is140 s elrendeli azok összes vagyonának
először a kamara, illetőleg egy külön vegyes bizottság által a kincstári
pénztártól elkülönítve való kezelését,141 majd 1782 szeptember 10-én, a
helytartótanácshoz intézett leiratában,142 vallásalap néven a cassa parochorumhoz való csatolását. Elrendeli ugyanekkor II. József a helytartótanács
kebelében már fennálló több bizottság, így a commissio religionis min
tájára, mely 1769 óta a szorosan vett egvházi ügyeken kívül a hozzátar136 Hock-Bidermann : Der österreichische Staatsrat. W ien, 1879. 50. I.
137 Ez intézkedés által e püspökségek által a cassa

parochorum javára való 10°/#

fizetésének a kötelezettsége önmagától megszűnt.
138 Őrig. refer. 1781: 1517.
188 Őrig. refer. 1781 : 2132.
140 1781 dec. 6-án. Vezérokmányok X V . okmány. 36. 1.
141 U. o. XVI. okmány. 36. 1.
142 U. o. XV111. okmány. 40. !•

147

tozó alapítványok és a cassa parochorum ügyeit is tárgyalta, ugyancsak
a helytartótanács kebelében egy külön egyházi bizottság, „commissio
ecclesiastica“

megszervezését.143 Meghatározza

II. József ennek az egy

házi bizottságnak, mely a helytartótanács elnöke által kinevezendő egy
forma számú egyházi és világi tanácsosból álljon, az ügykörét is s az ő
hatáskörébe utalja többek között a cassa parochorum ügyeit is. A bizott
ság elnökéül, mivel a vallásügyi bizottságnak a prímás volt az elnöke, a
bécsi udvari egyházi bizottság javaslata alapján144 a prímást, első taná
csosául

pedig, a

János kir.

kameráiéval való szoros

tárnokmestert nevezi

kapcsolat miatt,

ki József, megbízva

gróf Csáky

egyúttal Csákyt a

prímás akadályoztatása esetében a bizottság elnöki tisztének ellátásával is.
II. József e rendelkezéseivel megszűnt a cassa parochorum önálló
élete s nevét is csak annyiban tartja fenn, hogy az őt eddig megillető
járulékokat ettől kezdve pro cassa parochorum fizetik a vallásalapnak,
A főpapok 1848-ig fizették járulékaikat,145 a kincstár pedig egész 1868-ig
kiutalta a maga 16.000 forintnyi hozzájárulását.146 A főpapoknak a val
lásalaphoz, illetőleg a cassa

parochorumhoz való

hozzájárulását végle

gesen csak 1857 nov. 6-án szüntette meg Ferenc József 1848 május 1-ig
visszaható érvénnyel, amikor elfogadta az évi járulékok megváltásaképen a főpapság által főldtehermentesítési kötvényekben felajánlott 3.000.000
frt.-ot a létesítendő papnöveldéi alap részére.147

143 A bécsi udvari egyházi

bizottságot

1782.

szept.

4-én

kelt

rendeletével hívta

életre II. József.
144 Kelt 1782 okt. 28-án. Őrig. refer. 1782: 7716.
145 A z arról szóló kimutatást, hogy az 1848 előtti években mennyit fizetett a főpap
ság évente pio cassa parochorum a vallásalapba, lásd : A vallás- és közoktatásügyi m.
kir. miniszter kezelése és felügyelete alatt álló

alapítványok és alapítványi

alapok jogi

természefének megvizsgálására vonatkozó i r o m á n y o k . I. füzet. A magyar királyi val
lásalap. Budapest, 1880. 66— 67. 1.
146 A 16.000 frt. kincstári hozzájárulást vagy a képviselőház törölte a k. pénzügy
minisztérium

1868. évi költségvetésében vagy a két miniszter egyezett meg egymás kö

zött a tétel megszüntetésére vonatkozóan. Annyi bizonyos, hogy a 16.000 frt. kiutalását a
minisztérium visszaállítása után a király tudtán kívül szüntették meg. Lásd erre vonatko
zóan Villecz Kamii osztálytanácsos levelét Ghyczy Kálmánhoz 1871 június 23-ról. Iromá
nyok, I. 100. I.
147 A z erre vonatkozó

Iratokat lá s d :

Vezérokmányok

88— 89. 1. XLVI. és XLV11.

okmány és Irományok I. 68. I. XLVI. okmány, hol megtaláljuk az arról szóló kimutatást
is, hogy miképen oszlott meg a 3.000.000 frt. az egyes javadalmasok között.
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Függelék.
1.

III. Károly halála évében, 1740-ben, a pénztár helyzete a következő volt:1
Az 1740. év
Hátralék, ill. Az 1740- Az 1740-ben
végén fennálló
befolyt
követelés az re járó
összeg :
követelés.1739. évvégén: összeg:
Kincstári járulék :
A szentgotthárdi apát
ság után a kincstár ál
tal fizetendő :

20.000 frt.

16.000 frt.

20.000 frt.

3.750 „

3.000

.

3.000 .

6.000

„

6.000 „

54.066 „ 40 kr. 12.000

„

12.000 „

3.750 „

A z esztergomi érsekség
járuléka :
A váradi püspökség já
ruléka:23
A váci püspökség já
ruléka :

16.000 frt.

7.000 .,

6.000

.

8.500 .

6.000 „

6 000

„

1.875 „ 56 kr.

A pécsváradi
járuléka:

3.166 . 40 kr. 2.000

„

1.000 „

4.500

„/
L__

10.124 „

4 kr.

apátság
4.166 „ 40 „

apátság já

A győri püspökség já
ruléka :

900 „

600

„

1.050 „

450

3.000 „

6.000

.

3.000 „

6 000 „

3 750

„

A pécsi püspökség já
ruléka :s
A z 1736-ban a kincstár
nak előlegezett 70.000
frt.-ból még vissza nem
térített összeg :

26.426 ., 45 kr.

A z 1737 és 1739-ben a
kincstárnak előlegezett
80.000 frt.-ból még vissza
nem térített összeg :

47.151 ,. 31 .

A z 1739-ben a kincstár
nak kölcsönadott 50.000
frt. és annak kamata :

50.000 „

Ö sszesen:

54.066 . 40 kr.

/

A nyitrai püspökség já
ruléka :

A földvári
ruléka :

/

.

3.750 „

26.426 .. 45 „

15.408 „ 16 kr.

2.500

„

1221.461 frt. 36 kr. 63.850 frt

1.875 „

31.743 „ 15 .

50.625 „

69.709 frt. 12 kr. 215.602 frt. 24 kr.

1 A kimutatás a cassa parocnorum pénztérnokának. Pehm Andrásnak 1741 április
24-én kelt számadása alapján készült. Orsz. Ltár. Helytartótanács, Cassa parochorum. Ge
nerale XX.
2 A hátralékból több, mint 30.000 frt a kincstár hátraléka volt kétszeri sedis vacanlia
idejéből. Lásd erre vonatkozólag a 128. sz. jegyzetet. A hátralékos összeg többi része
Okolicsányi püspöksége alatt keletkezett.
3 A pécsi püspök, Berényi Zsigmond 1740 febr. 21-én való beiktatásától számítva
évi 5000 frt. fizetésére kötelezte magát. A 3750 frt. a beiktatástól nov. 21-ig számított
3U évre szól.
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Kifizetett a cassa parochorum ugyanebben az évben :
Javadalmuk kiegészítéséül :
az esztergomi érsekség latin szertartású lel15.345 frt. 1672kr.-l
készeinek :
„
„
„
görög szertartású lel
257 „ 42
..
készeinek :
„
„
„
-hez tartozó szepesi
kerület latin és görög
1.806 „ 19
szert, lelkészeinek :
„
46 „ 36
a pécsváradi exempt apátság egy lelkészének :
a győri püspökség lelkészeinek
4.129 „
fi
a nyitrai püspökség lelkészeinek
3.939 „ 2 1 7 2 ..
3.850 „ —
az egri püspökség lelkészeinek
654 ., 49
„
a pécsi püspökség lelkészeinek
a zágrábi püspökség lelkészeinek
3.098 „
ti
a szerémi püspökség lelkészeinek
220 „ 57
693 „ 247* ..
a kalocsai érsekség lelkészeinek
432 „ 24
„
a Csanádi püspökség lelkészeinek
..
3.349 ,. 47
a veszprémi püspökség lelkészeinek
„
a váci püspökség lelkészei és tanítói részére 3.000 „ --A veszprémi püspöknek a hosszútóti templom restaurálására 400 „
H
A zeng-modrusi püspökségnek
2.616 „ 45
„
A munkácsi görög szert, püspök ellátására4
1.000 „ —
A belgrádi püspök ellátására
1.000 „ —
A részben lelkipásztorkodással foglalkazó kapucinusok
nak, jezsuitáknak, piaristáknak, továbbá az Orsolyák
nak, klarisszáknak és egyéb egyházi célokra5
2.382 „ —
Fizetés gyanánt a cassa parochorum pénztárnokának
400 ,, —
A cassa parochorum iratainak megőrzésére szolgáló
_____ szekrényért
8 „ 24
Összesen

48.630 frt. 4 5 7 akr-t

1740 ben a 69.709 frt. 12 kr. bevétellel szemben tehát az egész évi
kifizetések összege 48.630 frt. 4572 kr. volt. Hozzáadva már most az
1740-ben befolyt összeghez az 1739. év végén a pénztárban lévő 16.202
frt. 54 kr. készpénzt s levonva belőle az 1740. évi kifizetések összegét,
a cassa parochorum vagyona az 1740. év végén 37.281 frt. 2 0 7 a kr. kész
pénzt, valamint 215.602 frt. 24 kr. követelést tett ki.

4
A munkácsi püspök az évi 1000 frt.-ot III. Károlynak 1738 aug. 4-én kelt resolutioj
alapján kapta. Acta 135— 136. I.
8
Lásd ezekre vonatkozólag Bécs, Udv. kam. ltár. Hungarn. Sub 1733 ápr. 9. az udvar
kamara rendeletét, továbbá Acta 60. 1. és Őrig. refer. 17 35 :7 9.
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II.

1764-ben a pénztár helyzete a következő volt :*
Hátralék, ill. Az 1764- Az 1764-ben
Az 1764. év
követelés az re járó
befolyt
végén fennálló
összeg :
1763. év végén: összeg:
követelés:
1763-ról a pénztárban
maradt készpénz :
Kincstári járulék :
4.000 frt.
A z esztergomi érsekség
járuléka :2
1 .1 4 3 .2 0 kr.
A győri püspökség já
ruléka :
3.000 „
A váci püspökség járu
léka :3
6.625 „
A nyitrai püspökség já
ruléka :
8.158 ,. 5 V* .
A z egri püspökség já
ruléka :
3.000 .
A veszprémi püspökség
járuléka :
2.000 „
A pécsi püspökség já
ruléka :4
2,848 . 11
.
A zágrábi püspökség
járuléka :
4.944 „ 26Vg „
A pécsváradi apátság
1.000 .
járuléka :
A földvári apátság já
ruléka :
300 „
A Pehm András pénz
tárnok halálakor hiány
zott összegnek még ki
nem egyenlített része :6
1.098 „
A kincstárnak 5°/0-os
kamatra
kölcsönadott
260.000 frt. és annak
hátralékos kamata :
263.000 ..
A Bécsi Banknál 5°/0-ra
kölcsön lévő 80.000 frt.
és hátralékos kamata :
81.000 „
A nagyszombati konviktusnak kamatmentesen
kölcsönadott 6000 frt.ból még vissza nem té
4.000 .
rített összeg :
Termény beszerzésre a
kincstárnak adott kamatmenteskölcsön még viszsza nem térített ré sze :
13.000 „ 10V2 ,
Összesen :

13.561 frt. 14V*kr.
—

16.000 frt. 20.000 „
2.000

„

3.000 „

6.000

„

3.597 „ 3 1

„

5.402 „ 29

..

6.974 ,. 22

..

5.650 .. 38

„

„ 13V2 „

2.350 „ 52

„

6.000

11.807

143 frt. 20 kr.

6 000

„

6.000

.

6.000 ,.

3.000 „

4.000 ,.

4.000 „

2.000 ,.

5.000

3,949 „ 37

„

3.898 „ 34

„

6.944 ., 26Ví ,.

2.000 „
„

3.000 „

600 „

900 „

2.000

„

1.098 ,.

13.000 „

16.000 ..

260.000 „

4.000 .

5.000 ,.

80.000 „

4.000 „

13.000 „ 10V, „

|399-117 frt. 13Vikr.l72.600 frt. 97.789frt.57*/4kr. 387.488 frt. 30 kr.
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Kifizetett a cassa parochorum ugyanebben az évben
Javadalmuk kiegészítéséül :
az esztergomi érsekség lelkészeinek
11. 862 frl.
a kalocsai érsekség
„
1. 146 „
a Csanádi püspökség
„
1 956 „
a győri püspökség
„
7. 195 „
a nyitrai püspökség
„
5. 731 „
az egri püspökség
„
4, 072 ..
a veszprémi püspökség
„
6. 198 „
a boszniai püspökség két lelkészének
34 „
a váci püspökség lelkészei és tanítói részére 3 025
a pécsi püspökség lelkészeinek és missionariusainak
2 949
a zenggi püspöknek és a püspökség lelkészeinek 3 942
a szerémi püspöknek és a püspökség lelkészei
nek, missionariusainak és tanítóinak
4. 430
A munkácsi püspök ellátására
1.500 „
A szvidnici püspök ellátására6
1 .500 „
Suma Mihály scopiai (üszkübi) érseknek7
600 „
A z egri szemináriumban tanuló hat görög szert, clericus ellátására
1.200
A zenggi püspökségnek, a grazi szemináriumban tanuló
clericusainak ellátására8
1 .000
210 „
A pozsonyi várkáplánnak és a várkápolna szükségleteire
400
A jezsuita könyvcensoroknak
A felsőbányái jezsuitáknak9
200 „
364 „
A pozsonyi jezsuitáknak misealapítvány után10
300 „
A pozsonyi jezsuita templom zenészeinek
A capellai pálosoknak
200
A mármarosi piaristáknak
900
A pozsonyi kapucinusoknak
100 „
A bazini kapucinusoknak
100 „
A pozsonyi klarisszáknak
208 „
A pozsonyi Orsolyáknak
300 „
816 „
A nagyszombati Orsolyáknak
A z osgyáni (esztergomi egyházmegyei) templom építésére 1.000 „
A pécsi és győri püspök által a cassa parocnoiumba
fizetendő évi járuléknak további 10 évig való en
131 „
gedélyezéséről szóló pápai dekrétumok taksájáért
60 „
Aszobotisti megtért anabaptisták gyermekeinek nevelésére
A tallósi (Pozsony megye) árvaháznak részben még
1763-ra11
'
21 440 „
16
Apróbb pénztári szükségletekre
400 „
A cassa parochorum pénztárosának fizetésül

24 kr.-t
13Va „
—
2
4 „
4 „
22 „
6 „
38 „
37
7

8
—
—
-

„ -

Összesen :

,

—

—
—
,
16V2

-

27
—
11
-

85.488 frt. 40 kr.-t

1764-ben a 97.789 frt. 573/4 kr. bevétellel szemben te$át az egész
évi kifizetések összege 85.488 frt. 40 kr. volt, ha tekintetbe vesszük azon
ban, hogy a bevételekhez hozzászámítottuk az előző évről a pénztárban
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maradt több mint 13.000 írt. készpénzt is, úgy azt látjuk, hogy 1764-ben
a kifizetések a tényleges bevételeket majdnem 1260 frt.-tal meghaladták.
Végeredményében a cassa parochorum vagyona az 1764. év végén 12.301
frt. 173/ 4 kr. készpénz és 387.488 frt. 30 kr. követelés volt.

1 A kimutatás alapjául a cassa parochorum ekkori pénztárnokának, Gosztonyi Ist
ván helytartótanácsi tanácsosnak számadása szolgált. Generale XXVI.
2 Lásd a 69. sz. jegyzetet.
3-4 A váci és a pécsi püspök az 1759 dec. 14-én kelt resolulio értelmében csak 2.000,
illetőleg 1 000 frt. készpénzben való befizetésére volt ekkor kötelezve s 4.000 frt.-ot sajátmagúk fordíthattak elszámolás kötelezettsége mellett egyházmegyéik szükségleteire. A cassa
parochorum pénztári számadásainál a kifizetés rovatba mindig felvették az ilyen elszá
molt összegeket is.
5
Pehm 1749 október 12-én halt meg s halála után 2415 frt. 40V2 kr. hiány mutat
kozott a pénztárban, melynek törlesztésére Pehm egy adósa 1753-ban 1317 frt. 10Vg kr.-t
fizetett. Generale XXII. Rationes. és Udv. kam. ltér. Hungarn. Sub 1760 május 14.
8 Lásd
az 1759 ápr. 5-én kelt resolutiot : Acta 308. 1.
7 Lásd
az 1749 nov. 24-én és 1753 okt. 1-én kelt resolutiot:Acta
228és264. 1.
8 Lásd
az 1750 július 23-i resolutiot: Acta 231— 233. 1.
9 Lásd
az 1734 nov. 5-én kelt resolutiot: Acta 60. 1.
10 Őrig. refer. 17 35:79. Pozsonyban 1647-ben, mikor III. Ferdinénd ott tartózkodott,
tűz ütött ki, mely a koronázó templomot is pusztulással fenyegette. III. Ferdinánd a tem
plom szerencsés megmaradásáért ekkor napi két mise mondására alapítványt tett, melyet
1735-től kezdve a pozsonyi jezsuiták kollégiuménak a cassa parochorumból fizettek ki.
11 A tallósi árvaház Mária Terézia 1763-as és 1765-ös rendeletéi értelmében évi
9335 frt. 50 kr.-t kapott árvái eltartására. 1764-ben az érvaház építkezéseire is utaltak ki
nagyobb összeget. Generale XXIX.

III.

m i-tő l 1782-ig évek szerint a következő összegek folytak be
a cassa parochorumba t1
1771
1772
1773
1774
1775
1776

106.213 frt.
125.606 „
1 19 .9 5 9 ,,
132.069 „
123.567 „
104.589 „

36 V , kr.
6 6/ 6 „
2 2/i5 „
6
„
33 V4 „
51 V , „

1777
1778
1779
1780
1781
1782

109.704
112.565
115 506
107.943
116.003
193.933

frt. 27
„
V,
„ 297,
„ 337„ 497,
„ 507.

1 Őrig. refer. 1782 : 8468.

IV.

Az 1781. évre a következő összegek illették meg a cassa parochorumot:1
Kincstári járulék
A z esztergomi érsekség járuléka
A győri püspökség járuléka
A váci püspökség járuléka
A nyitrai püspökség járuléka
A z egri püspökség járuléka
A veszprémi püspökség járuléka
A pécsi püspökség járuléka
A zágrábi püspökség és a hozzácsatolt topuszkói apát
ság járuléka

16.000 frt.

8.000 „
6.000 „
6.000 „

4.000

„

4.000
4.000

„
„

3.048

„ 28 4/ 5 kr.

6.000 „
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

boszniai püspökség járuléka2
pécsváradi apátság jövedelméből
földvári apátság jövedelméből
zseliczszentjakabi apátság járuléka
vaskai apátság járuléka
muraszentkereszti apátság járuléka
lekéri apátság járuléka
kapornaki apátság járuléka
kaposfői prépostság járuléka
hatvani prépostság járuléka
pozsonyi prépostság járuléka
fehérvári custodiatus járuléka
vránai perjelség járuléka
papóczi perjelség járuléka
mannersdoríi kármelita konvenl járuléka
kincstárnál kölcsönben lévő 260.000 frt. kamata
bécsi banknál kölcsön lévő 80.000 frt. kamata
Ö ssze sen :

1 Őrig. refer. 1781 : 5109.
2 A szerémi és boszniai
sítették.

püspökséget 1773-ban

2.020
2.000
1.316
120
30
65
121
113
30
42
54
1.492
218
109
36
10.400
3.200

»»

n

24
»»
»»
.. 5Vio
.. 1 1 %
„ 93/io
»»
„ 44
„53%
„ 44
„23%
10
„ 57%

„

„
„
»»
„
„
..
„
..

»f

78.419 frt. 11 u /l0 kr.

boszniai püspökség

néven egye

Salacz Gábor.
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