
S elmondhatom hivalkodás, szemernyi
gőg nélkül, s érte még az ég se korhol:
mentes voltam és tiszta mindhalálig,
ha szennyeket kavart, a kortól.

Mert más fondorkodott, zabált,
harácsolt, nyert, ügyeskedett. üvöltött,
ölt és tombolt -, én önmagamban
megőríztem az embert és a költót.

Különben: verseimet - ezt s a többit
az idő árja durván szertemossa,
akárcsak vízre írtam volna őket

és nem fehérlő papirosra ...

1943.

IHI<O>INIII S IMI ~A ~lr, .

VARGA IMRE

A CANONICA VISITATIO, ", ,
ERTELMEZO SZOT~RA (II.)

VI. A TEMPLOM FENNTARTÁSI ALAPJA. Habet-ne dotem, aut fundum
stabílem? F1undus, i (m) = alap, telek, jószág. Dos dotís ff) = adomány.

A középkorban a "DOS" azt az állandó és biztos fenntartási alapot jelentet
te, amelyet az' alapító kegyúr hozott 'létre különböző nagyságú szántóföldek.
szőlők, kaszáló, bizonyos számú [obbágynak, azután erdő-, nád- vagy legelőhasz

nálatnak, sőt néha halászati, Italmérési, malomtartási jognak az átengedése
által.

A kanoníka vizitáció területmértéke a "iugerum", i (n) === hold, vagy helye
sebben darab föld (pl. Ecclesia habet duo iugera agri: a templomnak két darab
szántója van).

A "iugerum" ugyanis Mária Terézia 1767. évi úrbérrendezéséig helyenként
és -időnként nagyon különböző területet jelentett. A gyakorlatban ez nem okozott
olyan zűrzavart, mint amilyenre mai ésszel gondolnánk. Az iratokat ugyanis
míndenütt a helyi hagyomány alapján értelmezték. A faluban pedig mindenki
tudta, hogy náluk a "iugerum" 1, 2, 3 vagy esetleg 4-5 köblöt jelent. Maga a
_"köblös föld" is többértelmű fogalom volt, Sopron megyében köblös földeknek
nevezték azokat a templomi földeket, területi nagyságuktól függetlenül, ame
lyek után l köböl terményt fizettek a haszonbérlők. "Templomnak köblös föld
jeit Plebanus hire nélkül hatalmassan magok között föl osztanak és a Tüllök
járandó köblett igen kevessen adgyák meg" - panaszolja 1734. évi Memorialis
sában Kajdy Mihály egyházasfalusi plébános. Másutt "köblös" föld olyan nagy
ságú területet jelentett, amelynek bevetéséhez 1 köböl vetőmagra volt szükség,
Ismét másutt a köblös föld egy köböl termésadót jelentett.

Az 1631. évi Sopron megyei luteránus vizitációkban leggyakrabban olyan
templomi földekről olvashatunk. amelyek ",.. egy hold széllel vadnak. .." A
hold szél olyan nagyságú területet jelentett, amelynek hossza 72, szélessége pe
dig 12 öl. Pozsonyi, vagy bécsi ölet tekintetbe véve ez 136,5 m hosszú, 22,7
rnéter széles, vagyis 3,105.60 D méter nagyságú területet jelentett.

Mária Terézia 1767. évi rendelete értelmében a "iugerum" ezután az egész
birodalomban kötelezően 2 pozsonyi mérős, azaz 1,200 D öles területet jelent.
Az 1600 D öles, katasztrális holdat az 1850-es években végrehajtott kataszteri
földmérések alkalmával honosították meg.
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Metreta, ae (f) = mérő. Metreta posoníensís: pozsonyi mérő. Mint terület
mérték ez 600 DöLlel egyenlő. Mint űrmérték pedig 62-64 litert jelent.
Egy győri köböl (eubulus Jaurinensis) 76-80 liter, kassai köböl 81-85 liter,
pesti köböl 93 liter. Cubulus, i (m) = köböl. Néha a "modius, ii (m)" is azt
jelenti, hogy mérő, másutt véka az értelme (pl.. modius trítící = egy véka búza).

Néhány példa a templomi földeki leírásának módjáról. ,
, Sopronhorpács: 1697. "Terras arabiles habet numero 33, a quibus datur

census tempore visitationis sive Insemínentur, sive pro foenilí usuentur per
cubulum 1. Cuius medietas cedit parocho, medietas vero Ecclesiae. Habet sylvam
unam rotundam jugerum eireiter 5 pro aedífíclo quae est prohibita, nullíque
licitum intrare. Prohibitum est sub mulcta florenorum 12 sive deprehendatur
in facto, sive ex post resciatur. Habet in frumento mixto cruces 12."

33 db szántóföldje van. Ezek után 1 köböl terményt adnak a szárnadáskor,
akár bevetették a földeket, akár takarmányt kaszáltak rajtuk. A termény fele a
plébánosnak, fele pedig a templomnak jár. Van egy köralakú, kb. 5 holdas
erdeje is az épülethez. Az erdőbe tilos bárkinek is belépnie. Akit ezen rajta
csípnek, vagy utólagosan jönnek rá, 12 forint büntetéspénzt fizet. Vegyes ter-
ményben 12 keresztje van. ,

Semino, are = vetni, ültetni. Seminatió, onis (f) = vetés. Census, us (m) =
adó. Census arendatitius = haszonbér, árenda. Census domalis - házadó.
Sylva. ae (f) = erdő. Prohibeo, ui = megtiltani. Rescísco, rescivi = megtudní,
értesülni valamiről. Frumentum mixtum = vegyes termény. Ha _a búzát és ro
zsot összekeverték és úgy vetették el. Akkoriban eléggé elterjedt szokás volt.
Foenum., i (n) = széna, Fenti esetben az ugaron nőtt kaszálót jelenti. 1 ke
reszt = 20 kéve.

A templomi földeket a községele társadalmi munkában művelték: " .quas
communítas gratuíto labore excolere tenetur.

A sopronhorpácsi templom 1697-ben: "vineam habui t in Prornoníorto Köves
díensí vulgo Ag Hegy..." Szőlleje is volt a kövesdi szőlőhegyen, amelyet" népi
esen "Agg-Hegy"-nek neveznek.

Vinea, ae (f) = szőlő, Promontorium., ii (n) = szőlőhegy. Eredeti jelentése
ugyan a'L, hogy előhegy, de a középkorban a szőlóvel beültetett határrészt ne
vezték így. A szőlók területi nagyságát font-tal mérték. 1 font (líbra, ae, f)
szőlő Sopron megyében 80 D ölnek felelt meg. A fertórákosi templom pl. 1697
ben "Vineas habet 6, omnes in Promontorio Neiperg dicto, quarum quaelibet
10 librarum est." A templomnak 6 -Q.arab 10 fontos szőlője van, mindegyik a
"Neiperg"-nek nevezett szőlőhegyen,,

VII. A TEMPLOM PÉNZE. A következő kérdésekkel találkozhatunk ezzel
kapcsolatban. "Habet-ne Ecclesia aliquid paratae pecuniae, vel in debitis activis?
Apud quem, quando, et in loco securo collocatum, et num census ordinate currat?"
Van-e a templomnak készpénze, vagy kihelyezett tőkéje. Kinél, mikor adták oda,
megbízható-e a hely, személy, rendesen fizeti-e a kamatokat. "Habet-ne cistam
reponendis Ecclesiae pecuniís idoneam, triplici clavi provisam?" Van-e a temp
lomi pénzek őrzésére alkalmas, három kulccsal zárható láda "Quis proventuum curam
habet?" Ki kezeli a templomi pénzeket. "Habet-ne pia legata, in quem finem.,
quantum ímportant," Vannak-e kegyes alapítványok, milyen célra, mennyít
jövedelmeznek.

Pecunia, ae (f) = pénz. Pecunía parata, vagy pecunia numerata =' készpénz.
Legaturn, i (n) = alapítvány, hagyomány. - Pia Iegata = kegyes alapítványok.
Fundatio, onis (f) = alapítvány. Fundationalis bona = alapítványi javak. Litterae
fundationales = alapítványi levelek. Fundationalis summa = alapítványi tőke.

Cista, ae(f) = pénztár-láda. Clavis, is (f) = kulcs, retesz. Debítum, i (n) 
adósság. Debitum activum = kihelyezett, kikölcsönzött tőke. Census, us (rn) =
kamat. ~

A XVII. században, de még a XVIII. század elején is a személy- és vagyon
biztonság hiánya miatt nagyobb összeget nem tarthattak a plébánián, hanem
írásbeli kötelezvények ellenében meghatározott időre a híveknek adták ki köl
csön. Hogy a kölcsörivevők a pénzt beruházásokra is felhasználhassák, azt a
meghatározott időn belül csak püspöki jóváhagyással és nagyobb templomi mun
kák kiadásainak fedezésére volt szabad vísszakérní.

A szakonyi templom 1785. július 13-i jegyzéke szerint 29 személynél 1265 forint
és 33 krajcár volt kihelyezve 6%-os kamatra. A leghosszabb visszafizetési határidő
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27 év. Az egy személynek kikölcsönzött legnagyobb összeg 100 forint. A köl
csönösszeg nagyságának megállapításánál döntő szerepet játszott a kölcsönvevő

anyagi helyzete. Igy azután nem csodálkozhatunk, hogy herceg Eszterházy Mik
Iós l806-ban 1000 Ft-ot, 1809. május l-én pedig' 1500 Ft-ot kaphatott kölcsön.
Az egyházasfalui templomtól gróf Viczay l840-ben 1340 Ft-ot vett fel. '

Hogy az esetleges pénzromlás (infláció) miatt a templomot kár ne érje, ezért
mindig búza-értékben számoltak. Tehát ha valakinek 100 Ft-ot adtak kölcsön
és abban az évben a búza mérője 2 Ft volt, akkor ő 50 mérő búza árát kapta
kölcsön és majd annak idején, a tőke fejében, 50 mérő búza árát kell vissza
fizetnie. Ez annyira természetes volt, hogy a pénztárkönyvben is jelzik nemcsak
a tökénél, hanem az évenkénti kamatok bevételénél is (pl. 3 mérő búza kamat
100 Ft után '" 6 Ft).

Kamat fizetéséről a győri kanonika vizitációkban először 1748-ban olvasha
tunk. Addig az volt az egyházi felfogás, hogy a pénz csupán csereeszköz, a-kamat
más rászorultságának bűnös kihasználását jelenti, Így erkölcstelen. A középkorban
nálunk is mínden közteher a jobbágyra nehezedett és ez a körülmény az l700-as
években már szemet szúróan segítette elő a földnélküli ü gyeskedők, a kupecek,
iparosok, kereskedők gazdagodását. Ezért alakult az egyházi felfogás úgy) hogy
jogosan szedhető akarnat három okból. 1) A kölcsönzésből kár származhat
(damnum emergens), 2) a kölcsönző nyereségtől esik el (lucrum cessans), 3)
a kikölcsönzött összeg sorsa bizonytalan (pericuium sortis).

Minden egyes vizitáció alkalmával a vízitátor magához hívatta az adósokat
és a templom pénztárkönyvével egyeztette a kötelezvényeket. A kötelezvények
másolatait az illetékes plébános aláírásával beküldte a püspöki hivatalhoz. Csak
hogy ez nem n'úndenütt történt meg zavartalanul, Két okból: 1) a plébánosok
hanyagul vezették ~ pénztárkönyvet, ,2) az anyagi ügyeket nem a pap intézte,
hanern a gondnok.

Ad l) l74il-ban a pázmándi templom kihelyezett pénzeiról a bejegyzések
a legnagyobb összevisszaságban voltak találhatók, az adósok pedig semmiféle
formális kötelezvényt nem adtak. .

Ad· 2) A reformáció az anyagi ügyek intézését kivette a pap kezéből és a
gondnokra bízta. Ez a hagyomány hatott tovább az időközben - sokseor erő

szakosan - rekatolízált községekben. Különösen a filiális templomban végezték a
pénzek kikölesönzését a plébános tudta nélkül, vagy szándékai ellenére. A gö
nyüi filiális templom kötelezvényeit a templomatya olyan zavaros bőbeszédű

séggel szerkesztette meg, hogy az illetékes plébános nem írta alá a másolatokat.
A nagybaráti filiális templom pénztárkönyve is áttekinthetetlen, az .adósokat
is "... olyan ködbe burkolva vetették oda nekem, hogy rövid idő alatt azt
szétoszlatni nem tudtam. A dolgok rendezésére a plébános úrnak utasítást ad
tam." Az újkéri állapotokról pedig ezt Írja a vizitátor l697-ben: "Sunt et alía
debita antiqua, debent exigi mediante inquisitione, liber autem in qua erant
debita conscripta venit ad manus rustleorum et communitatis, unde debita
multa excerpserunt et non sciuntur." Vagyis: Más régi kihelyezett pénzei is
vannak a templomnak, amelyeket kellő utánjárás után be kellene szedni. Az
adósok könyve azonban a parasztok és a község kezébe került, így sok tételt
kivakartak és ezekről már senki sem akar tudni. Excerpo, psi, ptus = kitörölni.
kivakarni.

Az anyaegyházakban is sok volt a visszaélés az anyagi ügyek intézése
közben. ,;... istentelennyül angariáltatom tüllök..." Írja l734-ben Kajdy Mihály
egyházasfalui plébános egyik jelentésében. (Angaríare = kényszerfteni.)

A templomnak a következő forrásokból volt jövedelme, pénze:

1.) Földek, szőlők, kaszálók terméséből. Ezek megmunkálása nagy terhet
jelentett a községek számára, ezért egyes filiák önállósodásakor igyekeztek ujabb
kötelezettségeket maguktól elhárítaní.

Egyházasfa~u, 1807. "Utraque calcatura per parochianos cultivatur dernptis 2
íugeribus, quas olim Völcsenses tenébantur colere, nunc eadem sumptibus
Ecclesiae excoli debent." Mindkét vetésforgóba tartozó földeket a plébánia
hívei tartoznak megművelni. Kivétel csupán az a két darab {61d, amelyeket annak
idején a völcsejiek tartoztak megművelní, jelenleg azonban ez a templom költ
ségén történik.

Egyházasfa~u, 1807. "Administrat oia Ecclae bona Syndicus Ecclae (vulgo
Egyházatya) absque oi salario." ai = omni. A templom anyagi ügyeit a syndicus,
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magyarán szólva a templomatya intézi, ezért fizetést nem Jmp. No, azért mínden
évben található a templomi kiadások között ilyen tétel: "Az egyházattya erőssétté

sére", "áddomásra", "szokás szerént" néhány forint kiadás.

2.) Perselypénzből (ex marsupío). Marsupium, ii (n) = persely. Marsupium
cum tintínnabulo parvulo = csengőpersely. Sok olyan szegény templom volt,
ahol mínden jövedelem a hívek önkéntes áldozatkészségétől függött. Gyömrő,

1748. "Proventus igítur omnis pendet a libera fidelium Iargitate." Perceptio,
onís (f) = bevétel. Erogatio, onis (f) = kiadás.

3.) Alapítványok kihelyezett pénzek kamataiból. A vízítátor a kamat fize
tését míndenkitől megkövetelte. Fitczer Antal gyarmati plébános 1748-ban 100
forinttal tartozott a tétszentkuti templomnak (Ecclae ad S. Fontem Tétthiensem),
de 'l kamatokat nem fizette meg. A koroncóí plébános ellenben Miska kocsisa
helyett is hajlandó volt hat forintot fizetni.

4.) Büntetéspénzekból (ex mulctis) .... Muicta, vagy multa, -áe (f): = pénzbírság.
1748-ban a vármegye 100 forint büntetéspénzt fizettetett a téti katolikus temp
lom javára téti evangélikusokkal, mivel egy keresztet ledöntöttek. "Turpiter con
secuerunt" = azaz össze is tördelték és az erdőbe hurcolták a katolikusok által
felállított új keresztet. Gulás János feleségének meggyilkolása míatt 150 Ft-ot
fizetett a koroncói templomnak. Ugyancsak a megyeí bíróság ítélete szerint
100 Ft-ot kellett fizetnie a győrszemerei templom részére házasságtörése miatt
Szalay N-nek. A következő bejegyzés színte összefüggéstelenül egymás mellé
dobált' szavainak hátterét a következőképpen eleveriíthetjük fel. A főesperes
Győrszemeréből jött az anyaegyházba, Koroncóba. Magával hozta a filiális
templom számadását. a plébános elé tette. Rendben van? Igen - felelte az,
50 forint büntetéspénz bevételt titokban kezelünk. Erről nekem egy szót se
szóltak - így a főesperes. Ezt Szalay N. bűntársa fizette - így a plébános.
Ha ez a bűntárs l;lny volt, akkor a szüleí, ha menyecske volt, akkor a férje
tudta nélkül hogyan tudott titokban ilyen komoly összeget kladní ? Vagy mín
den költséget a Szalay N. viselt? Az ilyen házasságtörésben elmarasztalt egyé
nek büntetéspénzét némely vidéken "bika-pénz"-nek nevezték, sőt így is írták
be. .

A régi plébáníáknak, így az egyházasfalui templomnak is külön könyve van
a büntetéspénzek nyílvántartására. Érdemes ezeket átnézni, sokszor érdekes
dolgokkal találkozhatunk bennük.

NAPLÓ

BARTÓK BÉLA ÉDESAPJÁNAK HÚSVÉTI TÁRCÁJA

Bartók Béla, a világhírű magyar zeneszerző, népzenekutató és zongaraművész

szépirói babérokra, legalábbis ilyenek publikálására sohasem törekedett, efféle
készséget eláruló levelezése az évek múlásával egyre higgadtabbá vált, végezetül
a ridegségig tárgyilagos, az aprólékosságig menő tudományos igazságszeretet em
berének mutatja őt.

Édesapját, (id.) Bartók Bélát (1855-1888), az egykori torontálmegyei Nagy
szentmiklós - ma Sinnicolaul Mare - földmívesiskoldjának igazgatóját, nyolc...,
él1es korában vesztette el. A félárva gyermeket, kis húgával együtt, özvegy édes
anyja tanitónőképzős elfoglaltsága, tanitónói munkája közepette, gondok közt ne
velte fel Pozsonyban, ahol 1I,éhány hányatott eszténdő múlva letelepedtek; a szo
morú emlékű Nagyszentmiklósról való elköltözésük után.

A tehetséges fiú érettségi után Budapestre került kosztkvártélyba, hogya Liszt
Ferenc alapította Zeneakadémián tanulhasson tovább. Innen, az arszág fővárosá
ból küldött, azóta többször publikált leveleiMI ismerjük édesanyjához fűződő

szeretetteljes kapcsolatát. Előttünk van a felejthetetlen édesanyai arc.
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