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A Ci\NONICA VISITATIO
(Fogalma, rövid története, jelentősége)

A canonica visitatiót kánoni, vagyis az egyházi törvények által előírt látoga
tásnak is fordíthatj uk. Álta..ában azonban egyházlátogntásnak, az errol kész liIt
iratot pedig egyháztátogatási [egyzőkonyvnek szekták nevezni.

E tanulmánnyal a honismerettel Ioglalkozók figyeimét szeretném felhívni
ezekre az eddig eléggé nem értékelt Iorrásokra, amelyek a latinul értő kezében
valósággal hangszerként szolgálhatnak: veltik a halottakat, korokat szelaltathatjuk
meg. Kutatásaimat a győri püspöki levéltárban végeztem, ezért elsősorban ennek
anyágán keresztül szeretnék rámutatni a vizítáclós jegyzőkönyvek forrás-értékére.

Az egyházlátogatás az Egyház ősrégi intézménye, már Szent Bonifác (+754
ben) is említi: "Statuimus ut singulis annis umusquisque episcopus parocltiam
suam circumeat ... "(l) Elrendeljük, hogy míndegyík püspök évenként látogassa
végig plébániáját, azaz egyházmegyéjét. Kezdetben a vizitáció kizárólag a püspök
joga és kötelessége volt, később azonban az egyházmegyék nagy kiterjedése szük
ségessé tette helyettesek alkalmazását. Az archidiakónusok (f'őesperesek) végezték
főpásztoruk megbízásából ezt a bölcsességet és lelkiismeretesspget igénylő feladatot.

A magyar katolikus egyházi szervezetben rendszerint mindegyik várispánság
ban kialakult egy főesperesség. Szerit István királyunk elgondolása szerint a
világi és egyházi közigazgatási szerveknek egymással szoros kapcsolatban kellett
működniök. Feltételezhető tehát. hogy a vármegyék és főesocresséaok egyidőben

Iétes-íltek. Az ispán (comes) volt az ísoúnsáz katonai. köztaazgatásí, bír-u, sőt

gazdasági vezetője is: egyházi vonalon ugyanilyen hatalmat gyakorolt a főesperes

a vártsnánsáz területén. (2)
A főesperes végezte a plébánosok beíktatását, hozzá tartozott a plébános és

hívei közöttí ellentétek elbírálása. A saját területén egyházi fenyítéket (excommu
nicatio, interdictum) alkalmazhatott. József szentendrei főesperes 1297-ben a ke
rületéhez tartozó papokat exkommuní kálta.tS) Házassági ügyekben biráskodott,
ezért főesperes csak az lehetett, aki három éven át jogot hallgatott. Minden
évben végiglátogatta az ispánság terü'etét és ellenörízte, hogy a plébánosok be
tartták-e az egyházi törvényeket, kánonokat. Életmódjuk, öltözködésük, műkö

désük megfelel-e az előírásoknak.' Nem szekott-e a plébános mezítláb mísézní.
Nem remeg-e a pap keze. nem hibás-e a szeme, nem Iszákos, nem kóborló-e.
Nem foglalkozik-e szerencsejátékkal, kereskedessel. A XIII. században általános
volt a panasz. hogy a tatusí plébánosok paraszt híveik életmódját utánozzák: vá
sárokra járnak, kocsmáznak, üzletelnek. A budai zsinat 1270-ben úgy rendelkezett,
hogy a papnak a kockaiátékot még néznie sem szabad. (4) A főesperes ellenőrizte,

hogy az oltáriszentséaet, a szent ola iakat megfelelő helyen és tisztán őrzik-e,

a templomi fehérnernút tisztes vénasszony. vagy Iánv mcssa-e (Budai zsinat).
Van-e rnísekönvv és kellő t-motomí felszerelés. Milyen a templom és plébánia
állapota. mennyi a pan jövedelme.

A többnyire szegény plébánosoknak nagv megterhelést jelentett a vizitációs
vendéglátás. Ezért IV. Béla király (12:,5-1:;70) úgy intézkedett 12:'i2-ben, hogya
főesperesek a vizitáció alkalmával hatlovas kísérettel elégedjenek meg és ellátást
évente csak egyszer igényeljenek. A túlzások megakadályozását és a plébánosok
védelmét szolgálta a királynak az a kikötése is, hog) a főesperes a vizitáció költ
ségeinek fejében nem kérhet többet, mint a rendes katedratikum felét: vagyis
anyaegyháitól fél fertót, kápolnától három pondust.(5) Fél Iertó egyenlő volt
egynyolcad márkával, vagyis 30 ezüst dénárral. Egy pondus 5 dénár, 3 pondus
tehát 15 dénár. mai értékben kb. 150 Ft.(6)

Ugyancsak IV. Béla király állapodott meg 12!1!)-ben Omodé gy(íri püspökkel
(1254-1267), hogy az egyházi tized 3/r,-ed része illeti meg a nüsuököt. l/4-ed ré
szének 3j,,-e a magisztereké és rektoroké. az %-ed részének az '/4-e, vagyis
az egész egyházi tized 1/w a pedig a 'lelkipásztorkodó pansáaé. Ez a tizenhatod
(sextadecima) szereuel a canonica visitatiókban nagyon gyakran eltorzítva, "meg
rnagyarítva" szedecima-ként. (7)
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A XIII. században a falusi plébániák elszaporodtak, és a főnsperesek a kényel
mesebb életet jelentő kanonolcságra törekedtek. Ez a központhoz kötötte őket,

ezért a vidéki papság soraiból helyettest, vice-archidiaconust neveztek ki, ak!
az ő nevükben és megbízásukból gyakorolta hivatalát.(8)

A lelkészkedő papság évenként jövedelmének megfelelőerr adózott püspökének:
ezt szeretetadománynak, charitativum subsidiumnak nevezték. Nagyobb plébániák
esetében ez az 1-2 márkát is elérte. Akkoliban a pénzt nem számlálták. hanem
mérlegelték, Egy márka ezüst fél font súlyt jelentett, ebből koroktól különbözően

160-200-400 dénárt vertek. Általában egy márka, vagy gira ezüstön 240 dénárt
szoktak érteni. A legtöbb plébános szegénysége míatt negyed, vagy nyolcad márkát
fizetett püspökének.

A főesperes kapta a katedratikumot: ez egy fertó, vagy 6 pondus volt. A
templomok búcsúnapjának jövedelme akanonokokat iUette: ezt azonban csak
személvesen. vagy papi küldött által vehették fel.(9) A lelkipásztorkodó panságnak
az egvháxí tized tizenhatodán kívül csak a helyi kisebb jövedelmek maradtak. A
IV. lateráni zsinat (1215) ülésein foglalköztak a panság nyomoráva'. A püspök
köteless-saévé tették. hogy a plébánosok iUő ellátásáról (portin suffidens) ~on

doskodjék.(10) E célból még azt is engedélyezték, hogy a plébános az önkéntesen
Ielaiántott stólát elfogadhatja. Ezt eddig simoniának bélyegezték. Az anyagi iavak
elosztásának igazságtalansága miatt a papság elégedetlensége oly nagy és általános
volt. hogy az egri és veszprémi egyházmegyékben püspökeikkel szemben Rómába
fell ebbeztek. (ll )

A canonica vísítatí-ik virágkorát a tridenti zsinat nyitotta meg: a reformáció,
illetőleg az ellenreformáció tette olyan fontossá ezt az intézményt. A zsinat hatá
rozata szerint (Sess. XIV. cap. 13.) 100 arany forint az a minimum, amelynek
tehermentes élvezetére minden lekész igényt tarthat.(l2) A püspök kötelessége,
hogy ezen jövedelem forrásait a helyi viszonyok figyelembevételével a főesperes

által megtartott canonica visi tatio alkalmával írásba foglaltassa, igy a lelkész
számára biztosítékot adjon, másrészt pedig a híveket az esetleges túlkapásokkal
szemben megvédje.(13) A zsinat engedélyezte (Sess. 22. Decretum de observandis
in celebratione missae) a püspök által a canonica visitatióban Irásba foglalt
stóla szedéset is azzal a megokolással, hogy ez - mínt egyházi illeték - a lelkész
ellátási alapjába beleszámítson.

A tridenti zsinat után tehát a főesperesele már nem a saját hatáskörüknél
fogva, hanem püspöki megbízás alapján vizit áltak, és annak eredményéről írásban
kellett jelentést tenniök.

A középkor viszonyai között a vizitáció fontos intézmény volt az államigaz
gatás szempontjából is. A kor szelleme nem ismerte a mai értelemben vett vallás
szabadságot, az emberi jogokat. A hatalmon lévő lelkiismereti kötelességének tar
totta, hogy az állam-vallást támogassa, a "rebellis" másvallásúakat pedig "az
igazság nevében" - valójában persze politikai érdekeinek megfeleleen - elnyomja.

A magyar országgyűlések ismételten sürgetik, hogy a püspökök a főespereseket

a vidéki egyházak vizitálására kiküldjék (1548. évi 6. és lU. tc., valamint az 1559.
évi 41. tc.).(l4) Hogy ezek a rendelkezések tényleg meg is valósultak, erre bizo
nyitékként ielhozhatom az esztergomi egyházmegye 1559, 1560, 1561, 1562. évi vizi
tációit.(l5)

Vannak az egyházlátogatást [egyzőkönyvek közott olyanok, amelyek Visitatio
oenerulisnak, vagyis tüzetes, részletes vizitációnak nevezik magukat. Az ilyen
egyházlátogatás feltétele a püspöki megbízásen kívül a királyi mandátum volt
(mandatum visitatorium, litterae visitatoriae). A központi hatalom ezzel azt akarta
jelezni, hogy a vizitáció adataira neki is szüksége van. A főesperes a királyi rnandá
tummal kezében nem tett különbséget, hogy valamely község papja és lakói ka
tolikusok-e, vagy nem, hanem a vízítálésí jogot .a másvallásúakkal szemben is meg
kísérelte gyakorolni. (16)

Az akkori felfogás szerint ehhez a következő szempontok adták meg a "jogi"
alapot: 1.) A király főkegyúri jogát tetszés szerintí formában, tehát a katolíkus
Egyház közegei útján is gyakorolhatja, csak a szabad vallásgyakorlatot ezzel ne
sértse, Márpedig a vízítácíó önmagában - mondták - ezt nem teszi. 2.) A protes
táns hitközségek túlnyomórészt katolíkus parókiákból keletkeztek. A katolikus
Egyház tehát csak a saját jogát gyakorolja, amikor a templomok. plébániák Iö
védelmeit. felszerelését az új birtokosoktól is számon kéri és azokra így igényét fenn
tartani törekszík. Egyes mandátumokban kifejezetten is benne van, hogy a vizi-
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tálási jog a protestánsokra is kiterjed. Ilyen pl. r. Lipót 1672. aug. 31-i manda
tum visitatorium-a Bársony Györg)' nagyváradi püspök részére: .. , ..Quastibet
Ecclesias parochiales etiam acatholicorum"," (17)

Ma már egy cseppet sem csodálkozunk azon, hogy a protestáns egyházakat
látogató főesperes gyakran került megalázo, sőt életveszélyes helyzetekbe. Ez a
korszak nem ismerte a vallási közörnbösséget, Pázmány Péter szavai szerint
rníndenkí a bőrében érezte, hogy ki kell állnia. Igen érdekes Léva evangélikus
lakóinak tiltakozása Péterffy főesperes látogatása ellen 1674. szeptember 27-én.(18)
"Jóakaró Péterffy úr, mí Replicalunk ... O Felségne expresse Eleinknek megen
gedte" a szabad vallásgyakorlatot, tehát nem szabad senkinek sem, ... "hogy az
Religiot Conturballya", Azután a királyi mandátum egyes szavaiba próbálnak
be1ekapaszkodni:... "az mí Ecclesiank az kígyelmetek tekintete szerint nem
Ecclesia", ... "nekünk templomunk nincs, csak együgyű közenséges ház" "Ultra
ha kegyelmed cselekedik, mí Ö Felséghit készek vagyunk requírálnunk "

A rábaközi (kapuvárí) főesperesség területén 1696-97-ben tartott vízítácló
alkalmával több hely is akadt, ahol a főesperessel szóba se álltak.(19) Az 1698-i
győri székesegyházi főesperesség vizitációjában pedig Lacza János főesperes a
következőképpen számol be csíkvándi élményéről: "Hiába köveleltem tőlük, hogy
II templomba beengedjenek. A királynak saját kezűleg aláírt és pecsétjével ellá
tott parancsát bemutattam. de az említett luteránus lelkész (Molitoris András)
és Kuczar Mihály, valamint Czin György bírák és az összefutott nép azt felel
ték: ők engem nem hívtak, ez nem a császár parancsa, ez csak papi ügyes
kedés, kitalálás (confictio sacerdotum). Próbáltam őket meggyőzni, de így felel
tek: beszélhetsz nekünk, de a templomba be nem mégy l Most hoztuk rendbe,
és szeretnétek tőlünk elfoglalni." (20)

Pannonhalma éberen őrködött kiváltságai fölött, ezért Lacza kanonok ott is
barátságtalan fogadtatásra talált. Amikor az előre megbeszélt napon a vizitá
dóra megjelent és a főapátnál tisztelegni akart, azt mondták neki, hogy a főa

pát úr nincs idehaza, a perjel pedig a jószágot látogatja, menjen utána, ha be
szélni akar vele. Senki másnak nincs joga ahhoz, hogy őt fogadja. Amikor
harmadszori látogatása alkalmával végre sikerült a priort "elkapnia" (ultimo ta
men deprehendens Patrem priorem), ez akkor sem tárgyalt vele, még a hívek
számát sem volt hajlandó megmondani. A prior atya konokul csak azt hajtogat
ta: a mi egyházmegyénknek mí viseljük gondját. (21) A főesperes nyilván ismer
te Keresztély Agoston püspök állásncntIát, hogy "nem akar a jó öreggel (a fő

apáttal). kit szeretve tisztel, pereskedesbe bocsátkozni", ezért üres papírral és
békében hagyta el Pannonhalmát.(22)

A vallási küzdelmek legvéresebb korszaka az 172D-as évek körül zárult le.
A katolikus Egyház visszanyerte hatalmi túlsúlyát a Habsburg birodalomban, a
protestantizmus pedig főleg Eur'ioa északi, északnyugati államaiban. Az abszolu
tisztikus uralkodók valláspolitikájában ekkor két fő szempont kezdett érvénvesülni ;
1.) Az állam-vallás szervezetének kiépítése, munkájának anyagi eszközökkel és
kiváttságokkal való segítése. 2.) Az elnyomott fél meggyőzése, hogy halvzetében
belátható időn belül változást nem remélhet. A Habsburgok protestánsellenes in
tézkedései is ezt az európai mintát követték.

A normális egyházi élet kíbontakozásának, további szervezetí kiépítésének
legnagyobb akadálya a lelkipásztorok nyomora volt. A Győrtól igen gyakran
távollevő herceg Keresztély Agoston püspöknek írja Matuschek András püspöki
helynök (1699-től 1713-ig): nincs nyugta a plébánosok szenvedései míatt, akik
gyakran évente sem kapnak semmit híveiktől. A plébánosok anyagi segítésére
a saját jövedelmét is feláldozza.(23) Ugyanilyen nemes papi !elkülete volt utód
jának. Kontor István helynöknek is. aki egyenesen felszólította az akkor már
bíboros esztergomi hercegprímás Keresztély Agostont, nyújtson - a saját jöve
delméből - anyagi támogatást a neszmélyi plébánosoknak. "Laudu zelum Rsmae
vrae ..." írta a bíboros saját kezűleg a kérvény hátlapjára feleletként. (Örülök
Főtisztelendő Uraságod buzgóságának.) (24) Komáromi János mezőörsí plébános is
"kinte'en" búsítani panaszos soraival a helynököt, mível az egyik filiáiában (Rét
alapon) azt felelték hívei az egyházi adót szedő egyházfinak.,. "ha akarunk
anní adunk, ha nem, nem ..."(25)

Az egyházi élet e sorvasztó baján akart segíteni III. Károly 1733. március
'T-i rendeletével, amelyben a Pozsonyban felállftandó "Cassa Parochorum' (Plé
bánosok kasszája) nevű intézményről rendelkez'k. E szerínt a minden plébános-
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nak [áró évi legkisebb fizetés 150 forint. Ahol ezt helyi forrásokb61 fedezni nem
lehet, ott a hiányt ez az intézmény Iolyósítja. Fedezetként az állam erre a célra
16.000 Ft-ot biztosított, a többit a püspökök voltak kötelesek előteremteni. A
célkitűzésből nagyon kevés valósult meg: a pénzt legtöbbször a királyi kincstár
vette "kölcsön" hadikiadások fedezésére. (26)

Egy szempontból mégis korszakalkotó [elentőségű ez a rendelet. Egyik pa
ragrarusa szerint ugyanis... "exinde necesse erit, ut aTchidiaconi 'vel hOTum
vicegerentes, adiuncto una officiali comitatensi red itus singuluTum écclesiaTum
parocliuiliutti iuxta tabellam praenexam examinent .. ."(27) Tehát a canonica visi
tatlóknál ezután nem elegendő az egyházi képviselet a főespéres személyében,
hanem a megyékben egy megyeí, a városokban pedig egy városi tisztviselő által
a világi hatóság is jelen kíván lenni. Később a földesúr képviseletét is elren
delte a Helytartó Tanács (28) A canonica vizítatío ezzel vetkőzte le sztgorúan
egyházias [ellegét, és ezáltal váltak az egyházlátogatásí jegyzőkönyvek közok
iratokká.

Ez a rendelet mondta ki a földesúr-patrönusoltnak azt a kötelezettséget is,
hogy az egyházi épületek felépítésére, a plébános és a tanító ellátására szükséges
földeket a közösből kíhasítsák, elkülönítsék. A földek megművelése a híveket ter
heli. Ezt az általános szabályt azonban úgy kell végrehajtani, hogy az a nép
igazságtalan és indokolatlan megterhelésére ne vezessen.

Hogy ez a gyakorlatban rnít jelentett, azt két győregyházmegyei példával
szeretném bemutatni. A nagycenki plébánia alapítása alkalmával a kegyül' 13
házas-zsellért felmentett minden földesúri szolgáltatás és alávetettség alól azzal
a kikötéssel, hogy kötelesek a plébános földjeit megmúvelni. A sopronkövesdi
plébánia alapítása alkalmával pedig a plébános 11 házas-zsellért kapott,. hogy
a szőlők és rétek minden munkáját végezzék. a községet pedig csak a földek
szántása és boronálása terhelje. A lelkészi jobbágyok eleget is tettek kötele
zettségeiknek egészen addig, amíg az 1767. évi Mária Terézia-féle urbárium
életbe nem lépett. Ez ugyanis a házas-zsellérek munkabeli szolgáltatásának évi 18
napi kézi munkában állapította meg, ezért a lelkész-jobbágyok sem akartak ennél
többet dolgozni.

Az ügy hosszas huzavona után az 1768. december 29-én kiadott helytartó
tanácsi írattal zárult le. E szerínt a lelkészi jobbágyok a két községben csak a
Mária Terézia-féle urbáriumban megszabott munkát kötelesek elvégezni. Az eb
ből származó veszteségek nem háríthatók át a községekre. mert a plébános mind
két helyen - a canonica vísítatíók szerint - elegendő jövedelemmel rendel
kezik.(2Q)

A püspöki levéltárak, az evangélikus és református egyházak központi levél
tárai, az ezv-s plébániák Irattárat nacyon sok canonica vlsitatíöt tartalmaznak.

A vizitációk egymást köve lő, évszázadokat felölelő jegyzőkönyveiből a hely
történész megtudhatja nemcsak a templom. plébánia, iskola alapításának. építé
sének idejét, hanern a falu vallási megoszlásának. népessége kialakulásának tör
ténetét is. A plébános, a rector scholae (iskola-igazgató), a lttdi-magister (kántor),
eavházfí jövedelméből következtethet a falu gazdasági erejére, a földek termő

képességére, az általános viszonyokra. A művészettörténésznek sokat mondhat a
templom, templomi felszerelés leírása. Egy-e~ plébános számára nagyon érde
kes és tanulságos elődei életének, tevékenységének, problémáinak megismerése,
a lelkinásztori követelmények koronkénti tükröződése. Ezek a helyszínen. alapos
utánjárás. kíhailgatás. aprólékos leltérozás alapján készített iratok a helytörté
neti kutatóknak valósásos kin-sesbánváí. Mindegvík egy-egy tenyérnyi valamikori
élet. Váriák a szorzatrnas munkásokat. akik őket a felszínre hozzák, megszólal
tatják. mert szerétnék elmondani a most élőkhöz szóló üzenetüket.
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l. m, 8. old., 11) Balícs, i. m, II. II. 462. old., 12) Timon, l. m. 12. old., 13) TImon, i. m.
13. old., 14) Timon, i. m. 20. o'd., 15) Timon, l. m, 20. old. Protocollum transsumptorum
archívt ecctesastící prtmttialls vetens contínens v'sltatlonalla acta Ann! 1559, 1560, 1561,
1562. "h1asc. I. L",b. i., 16) Timon, l. m, 21. oíd., 17) Timon, i. m, VI. függelék, Országos
Levéltár, Kancellárlai oszt.. 1672. Nr, 331., 18) Timon, i. m. 118. old., 19) Varga Imre: A
Rábaköz! Főesperesség Egyházlátogatási Jegyzőkönyvei 1696-97-ből. ..Arrabona" 1972. év
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old., 22) Dr. Kelemen Atanáz OSB: Keresztély Ágost herceg katoltkus resauraclós tevé
kenysége a györi egyházmegyében Pannonhalma 1931. 28. old., A Pannonhalmi Szent
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pök iratai a győri püspöki Ievéltárban ; Act. I. 1581. Iap. 1705. jún. 9., 24) Kelemen, i. m,
29. old., 1723. okt. 23., 25) Győn I. sz. Allami Levéltár, Törvényszéki iratok 17~7. év, 874.
szám, Reichardt Gyula pannonhalmi bencés: Réta'ap történe-e, Kézirat., 26) Hóman-Szekftl:
Magyar Történet, IV. kötet, 358. old., T .rnon, i. m. 55. old., 27) Timon: i. m, XV. 8Z.

függelék, 31. old., 28) Timon: l. m, 27. old. 1í47. júllus 29. XVI. sz. tabella, 37. old., n)

Timon: l. m, 60. old., XX. sz. függelék, 43. "'d.

TŰZ TAMÁS VERSEI

Antifresco

Nincs fogódzó a háború éjszakájában,
csak betömhetetZen bombatölcsérek,
időrendben elbokrosodó lövészárkok.
Az uborkaszezonnak vége.
Kitérő váÚlszokat adnak az újságárusok
s a tábornokok arcmásai kiszorit.1ák a hirdetéseket,
Elhatalmasodik apapírlepra.
Zubbonyzsebbe kerül a kedves képe,
anyánké is, és ha van, gyermekünké.

Férfias - mondják - e korszak s célozgatnak a vérre,
akik csak mészárszékben látták a t'ért
és hallomásból tudnak a puskavégek villámló iszonlláról.

Egyetlen mozdulattal letörlöm most e freskót.
Jőjjenek csendben, méltóságteljesen
a villaszarvú fehér ökrök, kettős tükrözéssel:
egyik az úsztató, másik a délibáb azúr egében,
borzas pulik és nagynövésű,

l~ószín komondorok éber szeme előtt.

Emberfölötti kép lesz ez,
ahol az ember legyőzte önmagát és űnnepél'lles

külsőségek között elutasítja mindazt,
ami a gémeskút belso szentélyére tör.
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