
DOKUMENTUMOK 
Püspöki jelentések a bécsi udvarhoz 1804 és 1835 között. (Fischer István egri érsek jelentésének közlésével)1  
A jozefinizmus idején az uralkodói célkitűzés egy erős, centralizált, állami irányítás megvalósítása. Ezzel szemben a posztjozefinizmus korára az ál-lam életének a megfigyelésével és ellenőrzésével megelégedett az uralko-dó.2 Ennek a politikának is az egyik jele I. Ferenc rendelete, amelyet 1804-ben adott ki. Parancsolatában meghagyja az osztrák birodalom és a magyar királyság püspökeinek, hogy írjanak rendszeresen jelentéseket az egyház-megyéjük helyzetéről. Intézkedésével az egyházi személyek és a katolikus egyház hívőinek hitbéli és erkölcsi viszonyait akarta feltárni, valamint ké-pet alkotni arról, hogy milyen állapotban vannak az egyházi intézmények és milyen anyagi körülmények jellemzik őket. A trienti zsinat óta a püspökök kötelezve voltak arra, hogy rendszeres egyházlátogatások keretében ellenőrizzék a plébániáikban uralkodó viszo-nyokat, a jövedelmeket és az egyházi fegyelem minőségét, ezt canonica visitatiónak nevezik. Ekkor tulajdonképpen a plébánosok és a hívek kerül-tek ellenőrzés alá. Az egyházon belül van még egy jelentős, a szervezet felső szintjét érintő kötelezettség, amellyel a pápák ellenőrizték az apostolutó-dokat és a rájuk bízott egyházmegyéket. V. Sixtus pápa 1585-ben kiadott konstitúciójában rendelte el, hogy minden pátriárka, prímás, érsek és püs-pök előírt időközönként az apostolok sírját személyesen, törvényes akadá-lyoztatása esetén pedig követe által köteles meglátogatni, és egyházmegyéje állapotáról jelentést előterjeszteni. Mindkét fent említett kötelezettségnek szerepe van abban, hogy az egyházszervezeten belül a feljebb álló a befo-lyását fenn tudja tartani. Az utóbbi forrásanyaggal, az úgynevezett „ad limina jelentésekkel” a magyar történettudományban meghatározóan Va-nyó Tihamér foglalkozott.3 I. Ferenc király az 1804-es rendelete alapján e római ad limina reláci-ókhoz hasonló beszámolókat kívánt meg a katolikus megyésfőpásztoroktól. Kutatásaim ezeket a „posztjozefinista püspöki jelentéseket” célozzák, ame-lyeket 1804 és 1835 között írtak a magyar megyés főpásztorok, és amelye-ket jelenleg az Osztrák Állami Levéltár Haus-, Hof- und Staatsarchiv rész-legében őriznek.4 Mivel eddig a magyar történetírásban nem vizsgálták ezeket a forrásokat, elengedhetetlen, hogy ezt a műfajt ismertessük és jel-lemezzük.  A jelentések mennyiségi keretei és műfaji jegyei A Kaiser Franz Akten alatt található, hat kartont számláló iratanyagban az általam vizsgált jelentések közé kerültek a magyar püspökök I. Ferenc ki-
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rályhoz írt levelei is. A jelentések, hasonlóan a canonica visitatiókhoz, érté-kes adatokkal szolgálnak a főesperességekről és a püspökségekről. Azért is nagybecsű a forrásanyag, mert a legilletékesebb helyről történik az áttekin-tés. Jelentések majdnem minden egyházmegyéből vannak, de azok hossza és gyakorisága már teljesen eltérő. A legtöbb és legprecízebb beszámolók az egri, a nagyváradi, a székesfehérvári egyházmegyéből származnak. A meny-nyiségi különbségeket több tényező is okozhatta: a püspök betegsége, a napóleoni háborúk és akörüli nehézségek. A kutatás még nem terjedt ki az egyházmegyei levéltárakban fennmaradt levélkezdeményekre vagy félbe-hagyott beszámolókra, amelyek már egy lebonyolított vizitációs út után félbemaradhattak, de egészen biztos, hogy azok meglelése és feldolgozása ennek a kutatásnak egy további lehetőségeit nyitják meg. A jelentéseket tehát nem rendszeresen írták: a rendelet kérésének igyekezvén eleget téve általában egy-egy vizitáció után fogalmazták meg a püspökök, de volt, amikor elmaradtak. Egy-egy egyházmegyéhez tartozó jelentések mennyiségi tényezőit az is meghatározza, hogy hány püspök fordult meg az adott egyházmegye élén, milyen hosszú ideig tartott főpász-tori szolgálata és hány vizitációt tudott lefolytatni abban az időben. Például a székesfehérvári egyházmegyében 1804 és 1835 között öt személy fordult meg a püspöki székben, és ezek közül ketten írtak jelentést vizitációjukról, Milassin Miklós Bertalan és Vurum József.5 Ezért vannak különbségek abban a tekintetben, hogy hány jelentést találunk egy egyházmegyéből. A zágrábiról, a kalocsairól, a kassairól, a pécsiről, az esztergomiról, a beszter-cebányairól, a győriről, a váciról és a veszprémiről egy született. Például a csanádi egyházmegye kartonjában egyáltalán nincs jelentés, csak egy levél Korman György, gyertyámosi plébános ellen lefolytatott vizsgálatról,6 míg a szombathelyi is csupán Böle András megyéspüspök jellemzését tartal-mazza egyházmegyéjének azon papjairól, akik püspöki székbe alkalmasak. A hasonló előterjesztések nem ritkák az aktákban. Az egyik figyelemre méltó: Lajcsák Ferenc rozsnyói főpásztor igen érdekes jellemzést ad Sci-tovszky Jánosról, a rozsnyói szeminárium rektoráról, a későbbi esztergomi érsekről és bíboros-hercegprímásról.7 Kettő vagy több jelentést küldtek el Bécsbe az egriből, a nagyváradiból, a nyitraiból, a rozsnyóiból, az erdélyi-ből, a székesfehérváriból, a szatmáriból és a szepesiből. Ez nem azt jelenti, hogy ezekből az egyházmegyékből két vagy három időbeli különbséggel született teljes beszámolót olvasunk, mert van közöttük olyan, amelyik egy-egy vizitációs útnak a folytatásos jelentése. Ezek a mennyiségi különbségek igen megnehezítik a kutatás metódusait, hisz a forrásanyag maga az össze-hasonlító történeti elemzésre is kínálkozna, de a fragmentáltság és ki-egyenlítetlenség miatt ez nem mindig lehetséges. Az azonos években szüle-tett jelentésekben feltárt állapotok nagyon jól összevethetők, illetve, ha egy egyházmegyéből több különböző püspök tollából származik jelentés. Ebben az esetben egy egyházmegyében történt változásokat szépen nyomon lehet követni, különböző időbeli állapotait összevetni. 
                                                   
5  HHStA. KFA. Karton 221. LXXXI Székesfehérvár, fol. 1–112. 
6  HHStA. KFA. Karton 215. XXVII. Csanád, fol. 672–679. 
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Kiemelném azt, hogy vannak olyan főpásztorok, akik több egyházme-gye élén is megfordultak ebben az időszakban, és szorgalmasan teljesítet-ték a királyi rendeletben foglalt püspöki feladatot. Pyrker Lászlónak a sze-pesi egyházmegyéből két jelentését ismerjük, az egriből pedig hármat, Vurum József pedig székesfehérvári, nagyváradi és nyitrai ordináriusként is írt jelentést. Formai és tartalmi szempontból is igen változatosak ezek a források. Egyesek tematikusan tagoltak, és különböző szempontok szerint általános-ságban mutatják be az egyházmegyében fennálló helyzetet. Ezeknek elő-nye, hogy a teljes egyházmegye életét feldolgozzák. A leggyakrabban érin-tett kérdések: a templomok és a parókiák állapota, anyagi helyzete, a papság javainak, tevékenységének a bemutatása; hívők erkölcsei, vallás-gyakorlatuk jellemzői. Mások saját vizitációs feljegyzéseiket követik, és kisebb-nagyobb módosítással azt írják le a császárnak, ezek egyházközsé-genként veszik sorra a fenti szempontokat, de már sokkal tárgyiasabban. Mivel az utóbbiakban sokkal több adat szerepel, számszerűsített feljegyzése akár a népességnek, felekezeti arányoknak, a plébános életkorának, ezért ezek a beszámolók a történeti statisztika számára is forrásértékül szolgál-hatnak. Az előbbiekben – mivel a püspökök maguk próbálnak egy általános képet adni egyházmegyéjük helyzetéről, összefoglaló jelleggel írják meg beszámolóikat – jobban érvényesül az állapotok szubjektív, egyéni megíté-lésének a szempontja, ezáltal ezek a fajta jelentések közelebb állnak a levél műfajához, hisz a canonica visitatiók során megismert körülmények fő-pásztori értékelését olvashatjuk bennük, hasonlóan a Rómába küldött ad limina jelentésekhez. Ezeknél az írásoknál már azzal is számolnunk kell, hogy nem objektív szemmel, tablószerűen alkotnak képet az egyházmegyé-ről, hanem úgy, ahogy egyénileg látta és láttatni szeretné a jelentés írója. Lehet, hogy a lefestett állapotok nem mindig általánosságokat tartalmaz-nak, hanem olyat, amelyet a püspök a császári udvarnál ismertetésre mél-tónak szánt. Előforduló jelenség, hogy a főpásztorok a jelentésírás kötele-zettségét arra is felhasználják, hogy a leírt állapotokra hivatkozván a fizetések emelését, adományozást vagy bármilyen anyagi hozzájárulást indítványozzanak az uralkodónál. Általában az egyházközségeket számba vevő, és mindegyikről külön-külön leírást tartalmazó jelentések bevezető és befejező szakaszaiban fogalmazódnak meg ezek a kérések. A püspökatyák ezekben a részekben nyilatkoznak meg személyesebben egyházmegyéjük-ről. Az anyagi nehézségek mellett sok esetben – általában a záró részben – tanácsot is adnak, hogy milyen államhatalmi intézkedések javítanának a közállapotokon, milyen rendelet kibocsátása szükséges egy-egy tipikus jelenség leküzdésére. Sok esetben a különböző előterjesztésekre is a jelen-tések befejező részében kerül sor. Egy-egy plébános vagy esperes kiemel-kedő munkáját, tehetségét méltatván magasabb egyházszervezeti pozícióba ajánlják őket, főesperesi tisztségbe, kanonoki székbe stb. Kritikai szempontból szem előtt tartandó, hogy a püspököknek fontos lehetett, hogy jó színben tüntessék fel magukat vagy akár az irányításuk alatt álló klerikusokat, hiszen erkölcsi, egyházfegyelmi megítélése a hierar-chiának az egyház belső ügyeinek a körébe tartozik, amely főpásztori szemmel nem tartozik az udvarra. Talán ez az oka annak, hogy a jelenté-sekben igen kevés panasz vonatkozik a papságra, vagy csak egy-egy eset említése szintjén. 
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Formai szempontból a harmadik típusba a táblázatos rendezettségű tartozik. Egy rövid levél kíséretében egy szépen elkészített táblázatba fog-lalva mutatja be egyházmegyéjének plébániáit például Király József is, a pécsi püspök8 vagy Vurum József is a nyitrai, nagyváradi és székesfehérvári jelentéseiben.9 Mivel hosszadalmas feladat volt az egyházmegye teljes beutazása, ezért előfordul az is, hogy egy jelentés csak egy-két esperesi kerületről számol be, éppen azokról, ahol a püspöknek vagy a vizitátornak sikerült megfordulnia. Ez esetben a későbbi években születtek a fennmaradó főes-perességekről a beszámolók. Így történt ez Pyrker László egri érseksége idején is. Három jelentés maradt fenn tőle 1828-ból, 1829-ből és 1831-ből. Vannak olyan jelentések is, amelyek csak az egyházmegye egy részéről számolnak be, de folytatásuk megszakadt a püspök elhelyezése, halála vagy egyéb akadályozó tényezők miatt. Ezek alapján csak részleges képet tudunk alkotni az adott egyházmegyéről. Mivel a püspöki székek a fenti okok miatt cserélődtek, vannak egy-házmegyék, amelyekről több különböző püspök tollából származó jelentés is fennmaradt, ez esetben lehetőség van az állapotok összehasonlító elem-zésére. Leggyakrabban egy megyéspüspök egyetlen jelentést írt a császár-nak szolgálata alatt. A püspököknek a következő kérdéseket kellett érinteniük jelentéseik-ben:10 – publico ecclesiastica betartásáról – szentmisék, áhítatok megtartásáról – az iskolai állapotok javításáért és a szegények megsegítéséért kik és miként tevékenykednek – a kegyurak elvégzik-e kötelességüket stb. A császár által feltett kérdések alapján kellett a főpásztoroknak megírniuk beszámolóikat, ezért külön figyelmet érdemel az, hogy az egyes egyház-atyák a kért szempontok közül mire koncentráltak, mit hangsúlyoztak, mivel foglalkoztak hosszabban és mit hagytak ki leírásukból. Igen érdekes, hogy a császári rendeletben nem kapnak utasítást a püspökök, hogy az egyházmegyékben élők felekezeti megoszlásáról tájékoztassák az udvart. Ez eléggé meglepő, hisz hiteles forrásból, egyszerűen juthatott volna az udvar információhoz, hogy hol, hányan és a katolikusokkal milyen viszonyban élnek protestáns felekezetekhez tartozók. Ennek ellenére több ordinárius jelentésében is előfordul a felekezeti arányok közlése, sőt Pyrker érsek például hosszan kifejti, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a katoliku-sok ott, ahol azok kisebbségbe kerültek. A felekezeti viszonyokra hivatkoz-va kéri a császárt, hogy tetemes összeggel támogassa az egyházmegyét, hogy a katolicitás meg tudjon erősödni, hisz a protestánsok többségben voltak több főesperességben is.11 
                                                   
8  HHStA. KFA. Karton 216. fol. 286–309. 
9  HHStA. KFA. Karton 219. (Nyitra); Karton 216. (Nagyvárad); Karton 221. 

(Székesfehérvár) 
10  HUBER, KURT A.: Bischöfliche Visitationen in Mähren unter Kaiser Franz I. (1792–

1835) In: Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, 1982. (to-
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11  HHStA. KFA. Karton 216. fol. 237–238. 
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A császári rendelet tehát olyan kéréseket, irányokat fogalmaz meg a jelentés megírására vonatkozóan, amely inkább arra enged minket követ-keztetni, hogy a bécsi udvart az ország valós, aktuális és az udvar perspek-tívájából elérhetetlen alsótársadalmi, erkölcsi, normabeli viszonyok érde-kelték. Az alattvalók valós életének szellemi és anyagi kereteiről szerettek volna értesülni hiteles forrásból. Talán ez a gesztus az előző évtizedekhez képest példátlan, ha a hatalomgyakorlás eddigi módjáról, formai és tartal-mi kereteiről gondolkodunk. Természetesen a jelentésírás kötelezettségé-nek az egész rendszerre gyakorolt hatásával is kell számolnunk, és bizonyo-san az udvar is számolt ezzel. A jelentésírásnak mégiscsak a megfigyeléssel együtt járó fegyelemre gyakorolt hatása van. Ez esetben nem csupán a felsőpapságra terjed ez ki, hanem a hierarchia legalsóbb fokára, sőt a váro-si és falusi társadalmakra is, hiszen, ha egy vizitátor egy adott településen járt, szinte biztosan megemlítette, hogy az információkat nemcsak egyházi, hanem állami célra is gyűjti. Látogatásával tehát mégiscsak, ha szimboliku-san is, az ország uralkodója jelent meg. Egy másik, a váci egyházmegyére vonatkozó jelentésben olvasható is olyan utalás,12 mely arra enged követ-keztetni, hogy a jelentésírás kötelezettségét megosztották a vizitátorok a helyi plébánosokkal és a közösséggel. Tehát számukra egész biztos egyfajta „vizsgahelyzet” volt, hisz tudták, hogy az egyházlátogatás tapasztalatai egészen az udvarig juthatnak. Az eddigi kutatások alapján a püspöki jelen-tések lefolytatott vizitációkhoz köthetők. Az akták elején található megjelö-lés („Visitationsbericht” vagy „Bericht über abgehaltene Visitation”) is erre utal. A jelentések hossza teljesen eltérő: egy foliótól a harminc-negyven folióig terjedhetnek. Természetesen a terjedelemmel a beszámoló részle-tessége is egyenes arányban növekszik. Mitől függ, hogy tömören, nagyvo-nalakban vagy akár egy egyházlátogatási szintű részletességgel számol be egy püspök egyházmegyéjének az állapotáról? Mindenféleképpen számí-tásba kell venni az egyéni, egyedi kontextusokat: mennyi ideje volt a püs-pöknek arra, hogy megírja, milyen egészségi állapotban volt, mennyire vette komolyan a jelentésírás kötelezettségét. További kritikai vizsgálatokra vár az, hogy a jelentésekből kiolvasha-tók-e az egyes püspökök politikai-egyházpolitikai nézetei. Vajon a jelen-tésírás kötelezettségét mennyire tartották egy központosító, abszolutiszti-kus törekvés megnyilvánulásának, ahol az udvar őket és a vezetésük alatt álló egyházmegyéket ellenőrizték, vagy inkább az épülő államegyházi kere-teket tiszteletben tartva a gondoskodó uralkodó érdeklődésének tudták be az 1804-es rendeletben foglalt új feladatukat. Mai szemmel a jelentésírás kötelessége az állami bürokrácia alsó szintjének a hiánya miatt vált szüksé-gessé. Az egyház alsó, lokális szintű, kiterjedt plébániarendszere alkalmas arra, hogy az állam az alattvalókat el tudja érni, illetve hogy általa integrál-ni lehessen a lakosságot.13 Ebből a szempontból magától értetődik az, hogy a kánoni vizitáció alkalmas arra, hogy ne csak az egyház számára, hanem az udvar számára is készüljön aktuális beszámoló a lokális társadalmi álla-

                                                   
12  HHStA. KFA. Karton 223. fol. 4., 46. 
13  GŐZSY ZOLTÁN: A katolikus egyház normakommunikációs és mediátori szerepe a 18. 

században. In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Ma-
gyarországon. Szerk.: Bárth Dániel. Bp., 2013. 
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potokról. Tehát a jelentésírás kötelessége közvetlenül a vizitációhoz köthe-tő. Vizitáció nélkül nem készültek jelentések, kizárólag lefolytatott vizitáció után írták meg ezeket a dokumentumokat a püspökök. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az akták elején található megjelölések: Visitationsbericht vagy Bericht über abgehaltene Visitation. Emellett a lefolytatott vizitáció-nak a dátuma is mindig szerepel. Mivel ez egy birodalmi szintű rendelet volt, Ausztriáról és a birodalom más részéről is születtek jelentések. Az osztrák történetírók közül Erika Weinzierl-Fischer összefoglaló, áttekintő tanulmányt írt róluk,14 Huber Kurt a morvai jelentésekről,15 és Jan Mikrut a linzi és a galíciai egyházme-gyékkel foglalkozott behatóbban.16  Fischer István egri érsek 1811-es jelentése egyházmegyéjéről Az alábbiakban közelebbi személtetésül Fischer István egri érsek 1811-ben írt jelentését mutatom be.17 Őt 1804-ben a szatmári egyházmegye első fő-pásztorának nevezték ki. Az egyházmegye megszervezését ő kapta felada-tul. Nem volt egyszerű dolga, hisz még lakóhelye sem volt a püspöknek. Munkája sikeres és eredményes volt, épp ezért találhatta az uralkodó mél-tónak arra, hogy 1807-ben az egri érseki szék megüresedésekor őt válasz-totta ki erre a méltóságra.18 Hosszúnak tekinthető szolgálata (1807–1822) során ez az egyetlen jelentés, amelyet a bécsi udvarnak megfogalmazott. A következőt majd csak Pyrker érsek fogja, aki a 20-as évek végén több, hosz-szú, a canonica visitatiók eredményeit közlő, Fischernél részletekbe me-nőbb jelentést fog írni a császárnak.19 Fischer jelentése nem terjed ki a teljes főegyházmegyére, csak a hevesi és a patai esperességben20 lefolyta-tott vizitációkban körbejárt területekről alkotott képet festi le levelében, amelyek a főegyházmegye nyugati és legnépesebb területeit alkották.21 A jelentés egyik fejezetében sem tesz konkrét megállapításokat, nem említ konkrét helységneveket vagy személyneveket. Az adatokat és a részleteket teljesen elhanyagolva, inkább egy általános képet alkot a fennálló állapo-tokról. Ennek előnye, hogy sokkal személyesebb, az érsek egyéni tapaszta-latai és benyomásai által alakított, lényegre törő beszámolót olvashatunk, amely inkább a jellemzőkre és az uralkodó problémákra koncentrál. Hát-

                                                   
14  WEINZIERL–FISCHER, ERIKA: Visitationsberichte österreichischer Bischöfe an Kaiser 

Franz I. (1804–1835) In: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchiv, 1953. 
240–311. p. 

15  HUBER, 1982. 
16  MIKRUT, JAN: Bischöfe aus Galizien berichten an Kaiser Franz I. Ein Beitrag zur 

Geschichte der katholischen Kirche in der Habsburgermonarchie. Wien, 1995.; UŐ: Die 
galizische Diözese Tyniec-Tarnów in den Visitationsberichten von Bischof Thomas Gre-
gorius Ziegler. (1822–1827) Wien, 2009.; Die Diözese Linz in den Visitationsberichten 
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17  HHStA. KFA. Karton 216. fol. 203–208. 
18  SZINNYEI JÓZSEF: Magyar írók élete és munkái. III. köt. Bp., 1894. 523–524. p. 
19  HHStA. KFA. Karton 216. fol. 219–242., 245–270., 271–282. 
20  Ld. továbbá: SOÓS IMRE: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. 
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21  MESZLÉNYI ANTAL: Az Egri Érsekség felállításának története. Bp., 1938. 236–238. p. 



58  Egyháztörténeti Szemle XIX/3 (2018) 
ránya pedig, hogy a jelentés egyes részei túlságosan általánosak, felszíne-sek. A jelentés tematikusan tagolt, fejezetekre osztott, amelyek nem telje-sen igazodnak az 1804-es, a jelentésírást előíró császári rendeletbe foglalt nézőpontokkal. Míg az udvart a rendelet alapján az érdekelte, hogy az egyén, legyen az pap, kegyúr vagy paraszt mennyire látja el felelősen fel-adatát, kötelességét, munkáját, gyakorolja-e vallását, addig a jelentés szer-kezetileg is befolyásoló tényezője, amely a tartalmi részét is uralja, az egy-ház anyagi helyzete és javainak állapota. A latinul megfogalmazott jelentés az alábbi alcímek szerint tárgyalja az egyházmegyei állapotokat: templomok dotációjáról és felépítéséről, a parókiák dotációjáról és felépítéséről, a plébánosok személyéről, az iskola-igazgatók ellátásáról és kötelezettségeiről, a népről, annak szokásairól és vétkeiről. Minden egyes fejezetben vannak általánosabb kijelentések, azonban egy-két problémát mindenhol említ, amelyhez minden esetben javaslatot is fűz az uralkodónak, hogy miként lehetne felsőbb hatalmi, rendeleti úton javítani a helyzeten. A templomok állapotának leírásakor még a tatár és a török pusztítá-sokra hivatkozik. A török jelenlét óta igen kevés helyen sikerült a romokat eltakarítani és a sérüléseket kijavítani.22 Az újonnan épült épületekről is úgy nyilatkozik, hogy azok azzal a szilárdsággal és időtállósággal, mint a régiek, nem rendelkeznek, hisz a legtöbbnek nincs tetője, sem padlástere.23 A kor nagy gazdasági válsága sem segíthetett az egyházszervezet helyreállí-tásának, hisz a napóleoni háborúk okozta infláció mind az adókat, mind az árakat felemelte. Mielőtt Fischer érsek megírta volna a jelentését, a február 20-án kelt császári rendelet értelmében a papírpénzt március 15-étől név-értékének ötödére értékelték le, elrendelték a kényszerbeváltást, és kivon-ták a forgalomból a réz hatkrajcárosokat, ez különösen a parasztságot súj-totta, akitől ugyanakkor kíméletlenül behajtották a devalváció következtében ötszörösére emelkedett adót.24 A parókiák állapota is elég gyászosnak mondható. Fischer érsek töb-bé-kevésbé lakhatóknak írja le őket, de majd mindegyik renoválásra szorul, vagy teljesen új épület felépítése szükségeltetik. Ez ügyben az érsek felszólí-totta a kegyurakat, földesurakat, községek vezetőit, hogy a parókiák állapo-tának a javításáért ők feleljenek, és tegyenek meg mindent, hogy a helyzet javuljon. A plébánosok bevételeiről és életszínvonaláról szólva, a birtokkal rendelkezők élnek anyagi biztonságban, akik a stóladíjból és a tizedből kénytelenek megélhetésüket biztosítani, azok nyomorúságos életkörülmé-nyek közepette élnek. Helyzetüket az is hátráltatja, hogy a néptől igen ne-hezen lehet beszedni az adót, ellenállnak a kifizetésének, viták közepette lehet tőlük behajtani. A 300 Ft-os bér pedig, amit a korábbi időkben állapí-tottak meg, az 1800 utáni infláció során nagyon kevésnek bizonyul. Akik csupán ebből a jövedelemből élnek, sokszor kéregetésre adják fejüket, hi-vatalukat elhanyagolják – írja az érsek. Az alsópapság helyzete tehát nem volt rózsás az 1810-es években. Fischer érsek azt javasolja a császárnak, 
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hogy a congruát ne 450-re emeljék fel, ahogy az udvar tervezte, hanem 600-ra, addig, amíg a drága idők tartanak.25 A papság erkölcseire, szellemiségére és hivatásbéli kötelezettségeinek elvégzésére semmilyen panasza nincs az érseknek. Beszámolójában egyet-len mondatban foglalkozik ezzel a kérdéssel, abban is inkább dicsérőleg szól róluk. Lelkipásztori feladatukban, erkölcsösségükben, beszédükben semmilyen hibát nem fedezett fel. Mondandóját alátámasztja azzal, hogy a hívők mindenhol elégedettek voltak papjaik példás életvezetésével és hiva-tásukban végzett buzgó tevékenységükkel. Ez a jellemzés nem sok forrásér-tékül szolgál. A papság erkölcsi feddhetetlensége, a lelkipásztori kötelessé-gek elvégzésében tanúsított fegyelme nem lehetett ennyire kifogástalan. Ezt tudjuk a kor más forrásaiból. Sokkal inkább árulkodik ez a jellemzés arról, hogy a megyéspüspök az egyház belső ügyeinek tekintheti és saját főpásztori hatalmához tartozónak tartja az egyházfegyelem felügyeletét és annak megítélését.26 Az iskolamesterek anyagi helyzete hasonlóan nehéz, mint a plébáno-soké. Mivel nincsenek megfizetve munkájukért, általában ők töltik be a településeken egyúttal a kántori, az orgonista, a sekrestyés, a harangozó és a falusi jegyző szerepét is. A falusi népesség nem képes eltartani az iskola-mestert és gondoskodni megélhetéséről. Az iskolai állapotok javítását szol-gálná Fischer érsek javaslatára, ha a falu pásztorokat fogadna fel juhaik, teheneik, lovaik őrzésére. Általában még a gazdagabb falvakban is a gyer-mekek feladata a pásztorkodás, emiatt az iskolába járás hiányos, így az írni-olvasni tanulás sem lehet sikeres, sőt a katekézist sem tudják elsajátí-tani – panaszkodik a főpásztor. Mária Terézia Ratio Educationisának jelen-tősége és hatása a közművelődés emelésére megkérdőjelezhetetlen. Kor-mányzati elvvé emelte, hogy a közoktatás állami feladat. Fischer érsek jelentése alapján látjuk, hogy gyakorlatba ültetése több évtized alatt sem sikerült teljes egészében, hisz a jelentés alapján 1810-ben az egri egyház-megye területén a legégetőbb, további szankcionálásra váró feladat az okta-tásügy. A felvázoltak alapján az tűnik fel, hogy a viszonyok javulásának gátat szab az, hogy nem minden esetben tisztázott, kinek a felelőssége és kötelessége az iskola körüli szellemi vagy anyagi problémák megoldása, például a tűzifa biztosítása télvíz idején. Másként van a városi néppel. Ott nem az írás-olvasás hiányosságát ró-ja fel az érsek, hanem a városi ifjúság rossz erkölcsét, a keresztény kötele-zettségekben tanúsított hanyagságát. Az érsek e probléma orvoslására kötelezővé tenné, hogy bármilyen céhbe vagy egyéb kereskedelmi, orvosi testületbe való belépéshez tegyék kötelezővé a keresztény tanításból tett vizsgát, amelyet a helyi plébánosnál kellene abszolválni.27 A másik nehézsége az elemi oktatásnak, hogy nincsenek megfelelő kö-rülmények a tanítás lebonyolítására. Általában az oktatás az iskolamester otthonában, egyetlen szobában történik, ahol ő a családjával él. Minden településen szükségeltetik, hogy két szobát emeltessenek az iskolamester otthona mellé, az egyiket a lányoknak, a másikat a fiúknak – szól az ordi-nárius kérése a császár felé. Minderre a közösséget, a falusi lakosságot 
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60  Egyháztörténeti Szemle XIX/3 (2018) 
kényszerítsék, hogy alkalmas viszonyokat teremtsenek arra, hogy gyerme-keiket olyan körülmények között tudja tanítani az iskolamester, hogy a környezet, az adottságok ne legyenek akadályai a tanulásnak.28 Fischer azt is indítványozza, hogy rendeletben szabályozzák a téli tűzifáról való gon-doskodást, hisz az oktatás nagyrészt ebben az évszakban zajlik, amikor a mezei munkák szünetelnek. A falusi népességet áthatja a vallásos érzület – olvashatjuk a hívőkről szóló fejezetben. Még a fiatalokról is jó véleménye van. Ők is rendszeresen gyakorolnák a vallásukat, ha nem lennének tavasztól őszig elfoglalva a földeken. Elmarasztaló szavakkal illeti a városi lakosságot, illetve azokat, akik rendszeresen városi eseményeken, vásárokon jelennek meg. Köztük előbb előfordulnak a túlkapások, állapítja meg az érsek, de mivel az egri egyházmegyében jelentékeny mezőváros nincs, ezért az egyházmegyéjében élők a többi, magyarországi állapotokhoz képest, erkölcsösebben és a ke-resztény szabályokat és a böjti napokat szigorúbban betartva élnek. Össze-gyűjti és pontokba szedi a legelterjedtebb vétkeket, de hozzáfűzi, hogy ezek nem kivételesen az egri egyházmegyében fordulnak csak elő, hanem az egész ország alacsonyabb néprétegei közt uralkodó jelenségek. A káromko-dások, az átkozódások, a trágár beszéd jellemző nyelvhasználati módok a nőknél és a férfiaknál egyaránt. Fischer méltatlannak tartja, hogy még a nemesség körében is előfordul az effajta nyelvhasználat. Nyilvános feddés-ben, ügyészi eljárásban kellene részesíteni azokat a nemeseket, akiket dur-va beszéden érnek, hisz magaviseletük példa a parasztság számára – tárja a császár elé javaslatát az érsek. Ha körükben sikerülne elérni a helyes, ke-resztényi beszéd gyakorlásának módját, akkor a parasztok körében is ke-véssé fordulna elő a szitkozódó nyelvhasználat. Továbbá a keresztény élet-hez méltatlanul szórakoznak a népek a vasár- és ünnepnapokon. Ez ügyben is javaslatával áll elő a püspök. Királyi rendeletben kellene szabályozni és időbeli korlátokat szabni a mulatozásoknak. A harmadik esetben egy gyakori mulasztásra hívja fel a figyelmet a megyéspüspök. Arról panaszkodik, hogy a szülőket nem tudja rávenni, hogy gyermekeiket iskolába járassák. Azt javasolja, hogy az 1802. évi 13493-as helytartótanácsi rendeletet újból tegyék közzé, és rendeljen el az uralkodó kisebb testi fenyítést, ha azt nem tartják be a szülők, azaz azon kötelességüket, hogy gyermeküket iskolába és vallási tanításra küldik a plébánoshoz.29 A császári rendelet előirányzatai és más olvasott jelentés alapján Fi-scher István a jelentésírást nem teljesen az eredeti céljának megfelelően fogalmazta meg. Beszámolójában nem bocsátkozik részletekbe, nem tér ki esetekre, amelyben a helyi elöljárók konkrét munkavégzését, a helyi java-kat és viszonyokat minősítette volna vagy mulasztásukat becsmérelte vol-na, mint az több jelentésben előfordul. Négy-öt kardinális problémára fókuszálva tanácsokat ad, hogy felsőhatalmi rendelkezéssel miként lehet az egyház közügyeit, társadalmi szerepvállalását és ezzel együtt az állami köz-állapotokat javítani. A püspöki jelentések kutatásában ez a Fischer-jelentés azért érdemi, mert a jelentések műfaji jegyeinek amorf jellegét mutatja. Ki így, ki úgy 
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értelmezte a császári rendeletet, és annak megfelelően írta meg beszámoló-ját. Sokak szeme előtt a canonica visitatio hagyományos kerete lebegett, mások pedig ettől elrugaszkodva, mint ahogy Fischer is, inkább levélfor-mában, személyes, egyéni tapasztalatokat összefoglaló, összegző szemlélet-tel számolnak be a fennálló társadalmi helyzetről, miközben főpapi minő-ségüktől fogva tanácsokat is adnak az uralkodónak. A jelentés kivételesen gazdag, és tömören hiteles képet fest a kor közállapotairól, és azáltal, hogy a főpásztor nemcsak tényeket közöl, hanem a problémákat értő, arra ref-lektáló beszámolót ír, igazolja, hogy a korban az egyháznak nemcsak a szó szoros értelmében egyházi, hanem az állami szervekkel együttműködve, a közügyek szolgálata is a feladata volt.  DOKUMENTUM  Fischer István egri érsek jelentése I. Ferenc királynak az 1810. év folyamán egyházmegyéje három kerületében tartott vizitáció-ról. Eger, 1811. április 19.30  Sacratissima Caesarea, et Regio-Apostolica Majestas, Domine Domine Clementissime!  Diaecesim cui me post Divinam Providentiam Majestatis Vestrae Sacratissimae Benignitas praefecit, pro Pastorali meo munere Canonice lustraturus, opus Sacrae Visitationis in Archi Diaconatu Hevesiensi, et Patensi, quos Antecessor meus rebus humanis morte exemptus accedere non potuit, prosequendum existimaveram.  Licet vero Divinae Bonitati placuerit Sacrae meae peregrinationi sub ipso Visitationis opere repentina in me immissa aegritudine moras injicere, trium tamen Districtuum Cathedrae meae viciniorum Parochiis lustratis, in promptum altissimae Majestatis Vestrae Ordinationis 14.a Septembris 1804. No. 9214. ad omnes Episcopos dimissae obsequium, conformem piae, et Salutari Ejusdem Majestatis Vestrae Intentioni super Visitatione anno superiori peracta praesto Relationem, et quidem:  Quoad Ecclesias, earumque Dotem, et Structuram In praeindicata Diaecesis meae Portione reperi Ecclesias majori propemodum parte solide structas, decenter ornatas, et Supellectile Sacra tenui quidem, neque pretiosa, sufficienti tamen provisas.  Quod pauca admodum in tota Diaecesi mea vetustae Majestatis, et Agustioris Structurae Templa visantur. Frequentibus olim Tartarorum incursionibus, subinde vero Turcarum toti huic Regioni uno prope Seculo Dominantium immanitate factum est; ita quippe tristissimo illo Turcici Iugi et Captivitatis 
                                                   
30  A jelentés átírása alapvetően az eredeti szöveg ortográfiáját és interpunkcióját követi. 

Egy-két helyen történt csupán kiigazítás. A szöveg paleográfiai feltárása és fordítása a 
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tanulmány megszületésében. 
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tempore Provincia haec omni suo prisco Decore exuta est, ut vix jam quaepiam rudera Sacrarum illarum aedium, quas testantibus Annalibus Patriis profusa Majorum Nostrorum in Deum pietas posuerat, observari possint. Atque haec est causa, cur Ecclesiae Diaecesis hujus velut novae, ac recens e cineribus veterum eductae, nec pretiosiore antiquae soliditatis apparatu, nec Dote Sartis, Tectisque servandis pari praeditae sint, paucis etenim, quas Superiorum Temporum pietas quorundam immobilium Fundorum Dote munivit, exceptis, caeterae Eleemosynis duntaxat piisque oblatis aegre vel ita sustinentur, ut earum Fiscus in enormi hoc Caristiae tempore quotidianis necessitatibus dietim sufficiat.  Quoad Structuram Aedium Parochialium et Dotem Parochiarum  Potiorem Parochialium Aedificiorum partem in statu utcunque habitabili reperi, licet non desint, quae meliorem Curam et Ruinarum emendationem requirerent, atque ideo non neglexi Patronos, Dominos Terrestres, et Communitates partim ad reparandas, partim ad novitus erigendas Aedes Parochiales exstimulare, ac ipsis Obligationem Aedes Sacrorum Ministrorum in usuabili Statu, et sensu Altissimarum Resolutionum conservandi, tam in principiis Religionis, quam etiam in Legibus Fundatam ob oculos ponere, spe proinde teneor, fore, ut deinceps rebus diuturniore Pace firmatis, et ad pristinam abbundantiam sensim eflorescentibus, pietas quoque in iis, quae ad glorificandum Deum, et Salutem Animarum spectant, reviviscat. Quantum ad Dotem Parochorum: Horum illi, qui Tenutis, et Fundis, quos superiori seculo Avorum pietas Ecclesiarum Rectoribus transcripsit, reliquis feliciores sunt; alii vero, quorum Vitae subsidia ex Annuo Populi penso, stolari proventu, Missarumque Stipendiis conflantur, aegerrime vivunt; tum quod Redditus ipsorum fluxi, et incerti sint, tum quod a rudiori Plebe frequenter nonnisi ingratis, odiosisque modis, et exprobrationibus desummi [!] possint. Longe autem tristissima est conditio illorum Curatorum, qui in praesente Caritate, et rerum omnium difficultate ac angustia eodem 300 Florenorum penso, quod necessitatibus ipsorum nec felicissimis Temporibus commensu-ratum fuit, cum egestate luctari coguntur, hi profecto in suis stationibus, velut quocunque Famulatu vilius provisi detineri nulla amplius ratione possunt, nisi cum opprobrio Status sui, et neglectu officii vitae alimenta mendicato quaerere et manum ad stipem porrigere permittantur; quapropter Majestatem Vestram studio quam possum ardentissimo oro, et obsecro, ut cum per Excelsum Locumtenentiale Consilium Regium Hungaricum iteratis Repraesentationibus non solum absoluta augendae Parochorum, qui e Fundo Religionis solvuntur, Congruae necessitas, sed et Fundi hujus finem in hunc sufficientia remonstrata sit, dignetur Congruae Parochorum, et Cooperatorum augmentum ea cum Clementia resolvere, ut haec non ad 450 per Excelsum Consilium propositos (nam nec ex his hoc tempore Parocho vivere, Familiamque necessariam intertenere, ac vestire possibile est) sed per Tempus duraturae Caristiae adminus ad 600 Florenos extendatur.  De Personis Parochorum  Praecipuum in hac sacra Lustratione mea Solatium inde legi, quod in Parochis nullum graviorem, sive requisitae ad curam animarum scientiae, sive Morum Conversationis, et Ecclesiasticae probitatis defectum detexerim, imo Populum exemplari eorum Vitae ratione, et Zelosa Pastorali Cura, ac sollicitudine in plerisque Locis plene contentum compererim. 



 Püspöki jelentések a bécsi udvarhoz 1804 és 1835 között     63 

 

Id profecto ad Honestatem, et Probitatem, qua se curatus Hungariae Clerus commendat, plurimum facit, quod hactenus ad servandam Disciplinae Ecclesiasticae integritatem, pia Augustissimorum Principum Providentia, et Protectione necessariam in subordinatum Clerum auctoritatem, et potestatem expedite exercere potuerint Praesules Hungariae, sane quamdiu subjectio, et Filialis ille obedientiae Episcopum inter, et Clerum suum nexus, ac dependentia, Religiosaque quaedam Relatio, in Apostolico missionis Spiritu fundata, pietate Majestatis Vestrae Sacratissimae perstiterit, Potestasque Episcoporum in gubernandis suis Ecclesiis, in Divino cultu coordinando, in Disciplina Cleri manutenenda, in Delictis Ecclesiasticorum Canonica Poena castigandis, meritis autem praemiandis expedita, et liberior manserit, non deerunt Hungaricae Ecclesiae Zelosi Ministri Majestati autem Vestrae in Ecclesiasticis Viris tenerrimae, ac in Sublimibus Religionis Principiis fundatae adhaesionis subditi. Populis denique utilissimi animarum Rectores, et praeclari morum, publicaeque Probitatis Custodes.  De Ludirectoribus eorum Dotatione et Obligatione  Prout in potiori Hungariae parte, ita et in Diaecesi mea Ludirectores, si majora quaepiam Loca excipiam, ob defectum sufficientis Dotationis plurium, diverso-rumque Servitiorum emolumentis Sortem suam tolerabiliorem reddere coguntur, sunt enim plerumque simul etiam Cantores, Organistae, Notarii Pagenses, imo in quibusdam Locis etiam Campanatoris, Sacristaeque Obliga-tiones explent, fit hoc in alleviamen misera Plebis, quae pro tot diversis Serviti-is distincta Individua sustentare, vitaeque mediis providere non potest. Atque hinc est, quod in pluribus Locis ob vilitatem Subsistentiae, rudiores etiam, et imperitos tolerari oporteat; hoc tamen non obstante tenera Pubes rustica in Doctrina Christiana, et Morum Praeceptis, in legendo, et scribendo longe majorem profectum faceret, si Communitates in Obsequium Altissima-rum Resolutionum Regiarum Communes quospiam Conventionatos Pecorum, Pecudumque Pastores constituerent; at quia in plurimus Locis singulus Hospes sua Pecora seorsim per Filios, Proles, Mercenariosque suos custodiri curat, ut adeo tota fere Iuventus custodia Equorum, Pecorum, Pecudumque occupetur, constanterque in Campis, et Sylvis oberret ideo non solum a Scholis, sed et a frequentatione Ecclesiae, Concionibus, Catechesibusque audiendis, ipsis etiam Diebus Festis, abstrahitur, Sylvescit, et in ruditate, ac eorum, quae ad Salutem pertinent ignorantia, nihil opitulante quantocunque Parochorum nisu, et Co-natu, adolescit. Esto autem tristis hic defectus in majoribus oppidis haud ita notabilis sit, reperiuntur tamen in his quoque non pauci, qui Christianae Religionis Dogma-ta, morumque Praecepta, et boni Christiani Hominis Officia turpiter ignorant, atque ideo ea foret mea demissa opinio, ut, quod in aliis Catholicis Regnis felici cum successu usitatum fuisse expertus sum, nullus Tiro in Mercatorum, Opifi-cum Chyrurgorum Caetibus, Gremiis, Contuberniis ad sodalitium promovea-tur, nisi prius Testimonio Localis sui Parochi se e Doctrina Religionis Christi-anae, Moralitatis Praeceptis, ac boni Christiani, Civisque Officiis examen cum approbatione subiisse legitimaverit. Sed et id non exiguo est profectui Iuventutis impedimento, quod in plu-rimis Locis non sit distincta Schola, verum ad idem Cubile, quod ipse Ludi-rector cum tota sua Familia, Uxore, Prolibus, et Ancillis etc. inhabitat, congre-getur utriusque Sexus Iuventus; unde nec in Silentio, nec in Attentione, nec in Munditie, minime autem in recta Disciplina contineri potest; quapropter id universim, et normaliter praescribendum esse videretur, ut in quibusvis Locis, 
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ubi id a Dominiis Terrestribus [!] impetrari non posset, Communitates habita-culo Ludirectoris unum amplius Cubile Scholare adjiciant, imo in majoribus Locis, ubi numerosior est Iuventus, et praeter Ludirectorem etiam Docens, aut Praeceptor habetur, duo ejusmodi Scholaria Cubilia, alterum pro Pueris, al-terum pro Puellis exigantur; quia vero Iuventus in Hyeme cessantibus Cam-pestribus Laboribus frequentiori numero Scholas accedere solet, ne ob defec-tum Caloris ad Cubile, quod Ludirector cum omni sua Familia incolit, compingatur, et hinc tam Profectui impedimentum, quam etiam sanitati jac-tura enascatur, id altiori Loco ordinandum existimarem, ut Communitates ad procuranda Calefactionis tota Hyeme suffectura Materialia per respectivas Iurisdictiones efficaciter adstringantur.  De Populo ejusque Moribus et Vitiis  Cum summa eaque intima Animi mei voluptate Majestati Vestrae Sacratissi-mae referre sustineo, quo din visitatione hac mea ruralem Populum Cultui Divino adhuc satis addictum esse, timore Dei et Spiritu Religionis duci, et, si modo, ac ratione planae, ac simplici ipsius Indoli accomodo tractetur, ad sec-tandam Virtutem, mala vero devitanda, Salutisque suae curam habendam adhuc sat Flexibilem, et obedientem expertus sim; Seniores, viri aeque ac Mulieres Sacramenta, et Ecclesiam diligenter frequentant, idem facerent etiam juniores si campestribus Laboribus Pecorumque Custodia, prout paulo superi-us memoravi, toto prope Veris, aestatis, ac Authumni Tempore non abstrahe-rentur. Festifragia ruri in Locis pure Catholicis raro observantur, Matrimoniorum Fides (si quospiam rariores Casus excipiam) illibate custoditur, neque omnis adhuc in Plebe Iuventutis Pudor exstinctus est, quos inter illi duntaxat petulan-tiores evadunt ex utroque Sexu, qui sive pro hebdomadalibus Nundinis, sive merendi causa in Oppidis, et Civitatibus frequentius versantur; sed et Lex Iejunii, ac abstinentiae a Populo Agresti Sancte adhuc, et recte observatur. Abusus, qui in Majoribus Civitatibus (quales tamen ego in Diaecesi mea non habeo) passim invaluit, Diebus Sabbathi Carnibus vescendi in Diaecesi hac nondum evasit generalis, imo abstinentiae Sabbathalis Disciplina observatur communiter paucis exceptis, qui Ecclesiae Praeceptorum contemptum ad sub-tiliorem Seculi Tonum pertinere existimant. Habet tamen ruralis Populus Diaecesis meae vitia quoque totius fere Hungariae plebejae Conditionis hominibus communia, scilicet: 1. Tantam jam blasphemandi, imprecandi, maledicendi, et scurrilia dicte via effutiendi consvetudinem contraxit, ut pessimum hunc morem pueruli non minus, ac puellulae fere cum Lacte materno inbibant; Vitium hoc Zelose qu-idem insectantur Sacri Oratores, et Confessarii, parum tamen proficiunt, neque illud quantocunque conatu exstirpaturi sunt, nisi Iurisdictiones non solum in enormes, et insigniores, sed etiam in consvetas I: quae vel ideo, quod leviores appareant, dissimulantur, proinde tanto magis invalescunt :I Blasphemias, Imprecationes, et impudica Dicteria poenis quibusdam Delicto commensuratis animadverterint, ipsosque etiam illos Nobiles, qui his in ruinam, et Scandalum Populi dediti essent, adminus publica vepraehensione perstrinxerint, et hac non opitulante Fiscali Actione convenerint. Alterum quod admodum invaluit Populi Vitium est: prava illa Diebus Dominicis, et Festis, tempore ab officiis Divinis residuo horis ameridianis, vespertinis, ac nocturnis in Popinis, et Tabernis compotandi, helluandique consvetudo; Ebrietates, Rixae, Blasphemiae, Furta, Homicidia, Vulnerationes, Scurrilitates sunt funesti pessimae hujus consvetudinis effectus; salutare foret 
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proinde Iurisdictionibus Altissimo Loco denuo committere, ut illarum Reso-lutionum Regiarum, quibus ejusmodi compotationes cumprimis nocturnae ultra certas horas prohibentur, observantiae districtim invigilent. Denique magnam in eo etiam vuralis Populi culpam agnosco, quod major ipsius pars aegre persvaderi possit, ut Proles pro condiscendis Fidei Salvisicae rudimentis, et moralitatis Christianae Principiis hauriendis ad Triviales Scholas frequentandas compellat; alii defectum vesticularum, alii Aëris hyborno cumprimis tempore intemperiem, alii Prolium ad pascenda Pecora, ad Labores campestres, et ad Infantes domi custodiendos necessitatem obtend-unt; hae quidem excusationes, esto quandoque admitti possint, generaliter tamen Parentes a principali Obligatione Proles suas Christiane educandi tanto minus relevant, quod non obstantibus praeadductis ipsorum excusationibus sint, et inveniantur inter eos probiores quipiam, qui modum praememoratis difficultatibus occurrendi, proles proinde suas ad scholas diligenter mittendi facile inveniunt; atque ideo perutilis foret piae illius, et Benigne Resolutionis per Consilium L. R. H. die 29 Junii 1802 Nro 13493 ad omnes Iurisdictiones dimissae republicatio, qua Sua Majestas Benigne jubet Parentes sub poena, et quidem inferioris sortis Corporali per Iurisdictionem suam irroganda adstrin-gi, ut Proles suas pro Doctrina Religionis, et bonorum Morum recipienda ad Parochum mittant. Caeterum ut omnia, quae Praesidialibus Litteris sub 14.a Septembris 1804 in Sequelam positivae altissimae Majestatis Vestrae Sacratissimae Reso-lutionis ad omnes Diaecesanos dimissis referri jubentur, plene exhauriam, in complementum praemissorum humillime refero: prout in tota Diaecesi mea, ita etiam in illa, quam anno superiori lustravi parte, ordinationes Majestatis Vestrae Sacratissime Regias in Publico-Ecclesiasticis rite omnino, et exacte effectuari, eundem Devotionis, et Divinorum Ordinem ubique accurate observari Sacerdotes, tam e Clero Seculari, quam et Regulari in suis officiosis Functionibus ad plenam meam Satisfactionem versari, et pro ratione Pro-ventuum suorum Parochialium etiam in sublevandis pauperum necessitatibus semet distingvere; Ecclesiastica denique, et pia Legata juxta Sensum, et volun-tatem Fundatorum rite persolvi. Queis in humillimum toties memoratae Ma-jestatis Vestrae Sacratissimae ordinationis obsequium demississime relatis, homagiali, et cum profundissimae venerationis submissione emorior  Majestatis Vestrae Sacratissimae Agriae 19. Aprilis 1811 humillimus subditus et capellanus [s.k.] B. Stephanus Fischer Archiepiscopus Agriensis  (Galán-Fazekas Ibolya)    


