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Legelőször is szeretném megköszönni, hogy az 
erdészettörténeti konferencián a tágabb értelemben vett 
gazdaságtörténet-írás képviselőjeként a felkért előadók közé 
választottak. Úgy vélem, hogy a meghívás ez alkalommal, a 
ravazdi, a szentmártoni bencés uradalom erdészete 
központjának szerepét egykor betöltő helyszínen, elsősorban a 
magyar történelemben oly nagy kulturális és bizonyos 
korszakokat tekintve gazdasági - szerepet játszó, magyarországi 
megtelepedésének millenniumát ünneplő bencés rend 
birtoktörténete kutatójának szól. Ezúttal azonban, kérem, 
engedjék meg, hogy további, hasonló erdészettörténeti 
konferenciák reményében, ahol a Rend erdőgazdálkodásának 
megszervezését is felvázolhatom majd, most, mintegy 
bevezetőül, az egyházi birtok sajátos helyzetéről adjak rövid 
áttekintést. Nem lehet kétséges, hogy hazánkban, ahol még a 
múlt században is mintegy 40:60 százalékos arányban a 
mezőgazdaság képviselte a nemzetgazdaság fő ágazatát, nagy 
szerepe van az agrártörténeti kutatásoknak. Hazánk társadalmi
gazdasági fejlődését tekintve, e vizsgálódásokon belül 
kiemelkedő helyet foglal el a magyar mezőgazdaság 
történetében meghatározó szerepet játszott nagybirtokok 
szervezetének, irányításának és gazdálkodásának bemutatása, 
az uradalomtörténet-írás.

Az egyházi birtok jogi helyzetét tekintve a kötött vagy 
korlátolt forgalmú birtokok közé tartozott. Nem személyhez, 
hanem javadalomhoz kötődött, így a javadalmasok nem 
rendelkeztek vele szabadon. Az egyház ingatlan vagyonán
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belül a legjelentősebb célvagyonként alapul szolgált az 
elsődleges vallási célokon és az egyházszervezet fenntartásán 
túlmenően az egyház vállalt feladatai megoldásához. A 
szociális és karitatív munka, a közoktatási és kulturális 
tevékenység csak a felvilágosodás korszakától vált állami 
feladattá is. Az ókorban és a középkorban az egyház tartott 
fenn kórházakat, szegényházakat, s e területeken csak a 
fokozatosan kialakuló, megerősödő városok építettek ki 
hasonló szervezetet. A célvagyont sokirányú kötelezettség 
terhelte (e szemlélet erősödése különösen a XVI. század 
derekától, a Trienti Zsinat időszakától figyelhető meg). Az 
ilyen jellegű birtokkal rendelkező egyházi javadalmasok 
(érsekségek, püspökségek, káptalanok, szerzetesközösségek) 
célvagyonukkal az adott kor követelményeihez igazodva 
vállaltak részt a társadalmi feladatok megoldásában. Az 
egyházi nagyjavadalmasoktól (érsekségek, püspökségek, 
káptalanok, prépostságok) eltérően a birtokkal rendelkező 
szerzetesrendek egyházi közterheket (hozzájárulás a papság 
kongrua-járadékához, közös püspökkari költségek stb.) nem 
viseltek. A birtokstatisztikák alapkategóriái szerint, a XIX. 
század derekától, az egyéb kötött és a szabad forgalmú 
birtokokhoz hasonlóan, az ezer kataszteri hold feletti birtokok 
tartoztak a nagybirtokok közé. Az egyes egyházi birtokok 
eltérő nagysága az alapítás időszakával is szoros összefüggést 
mutat.

A hűbéri korszak kötött tulajdonformái (koronajavak, 
hitbizományok) közt az egyházi nagybirtok hasonló jellegének 
eredete az úgynevezett holtkézi birtokban (hagyatékból eredő 
birtok, végrendeleti adomány) keresendő. Szent István 
törvényei szerint az egyháznak bárki adományozhatott, s az 
adományozó halála után azt elvenni senkinek sem állott 
jogában. Birtokával a javadalmas sem rendelkezhetett 
sajátjaként. A Szent László-kori zsinatok szerint a püspökök 
egyházmegyei kormányzatuk alatt szerzett birtokaiknak is csak

50



negyedéről rendelkezhettek, a fennmaradó rész az egyházé lett. 
A hűtlenné vált nagyjavadalmasokat is legfeljebb javadalmától 
foszthatta meg a király, de a birtok az egyházé maradt.

Nem volt ez másként a hűbéri rend utolsó szakaszában 
sem. A főkegyúri jog gyakorlásának keretében, 1702-ben 
szabályozták a főpapok végrendelkezési jogát szerzett 
ingatlanjaik és ingóságaik felett. Ezek egyharmadáról 
rendelkezhettek csak szabadon, egyharmada a királyi kincstáré 
lett, egyharmadát a templomok, plébániák és a papnevelés 
céljaira voltak kötelesek hagyni. E szabályozás szerint 
széküresedés esetén a jövedelem fele a javadalom újabb 
betöltéséig ugyancsak a kincstárba folyt be. A magyar főpapok 
tiltakozása ellenére, az országgyűlés az új szabályozást 1715- 
ben törvénybe iktatta. (A hűbéri viszonyok felszámolását 
követően, az 1867. c\ i kiegyezés után, a király főkegyúri jogát 
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium útján gyakorolta.)

A Mária Terézia uralkodása idején kijelölt szabályozott 
püspökségek javadalmuk jövedelméből csak meghatározott 
összeget élvezhettek, a többit az alsópapság ellátására 
létrehozott Cassa Parochorum-ba fizették. XIV Benedek pápa 
1733. július 21-én kelt, „Dominus ac Redemptor” brévéje 
feloszlatta a jezsuita rendet. Ennek nyomán, az ugyanazon év 
szeptember 20-án kelt rendelet értelmében, bizottságot 
állítottak fel a rend birtokainak összeírására, s a jezsuiták volt 
javaiból létrehozták a képzési célokat szolgáló Tanulmányi 
Alapot. A II. József által működésükben korlátozott 
szerzetesrendek javaiból a Vallásalap 1782-ben jött létre. 
Bevételeit új plébániák alapítására, a lelkészi fizetések 
biztosítására stb. fordították. A katolikus egyházi alapok 
birtokait a felettük a kegyúri jogokat gyakorló Helytartótanács 
10 kerületre osztva, kamarai adminisztrátorok vezetése alatt 
igazgatta. A kerületek élén a prefektorátus állt. (1880 után 
külön bizottság felügyelte és kezelésüket a közalapítványi 
királyi jogügy-igazgatóság látta el.) Az 1796-ban, kamarai
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erdőmesterek vezetése alatt felállított kerületi 
erdőfelügyelőségek szakszerű kezelést vezettek be az 
erdőgazdálkodás területén (vágásfordulós gazdálkodás).

Az egyházi nagybirtok szervezete Szent István alatt 
épült ki. Az egyház birtoka kezdettől fogva, mint feudális 
földtulajdon létezett és fejlődött. A meghatározó súlyú királyi 
birtokok után, fontos szerepe volt a feudális földtulajdon 
monopóliumának kiépítésében (a szabadok földterületeinek és 
a földközösségeknek a beolvasztása). A lélekváltságként fel
szabadított, az egyháznak köteles szolgálat terhe mellett 
adományozott torlók (dusnokok) révén hozzájárult a rabszolgák 
felszabadításához. Szervezetében, gazdálkodásában, pénzkeze
lésében hangsúlyozottan a nyugat-európai formákat képviselte. 
A magyar birtokfejlődés korai szakaszában kétségtelenül 
húzóerőt jelentett a többi birtok számára: minden új technikai
technológiai újítás itt jelentkezett a legkorábban.

Az egyházi birtok adománybirtok-jellegéből következően, 
nagy kiterjedésű szórt birtok volt. A szórt uradalmak 
sajátossága a birtokigazgatásban is megnyilvánult: a gazdasági 
tisztségviselők hatásköre nem csupán munkakörök, hanem 
területek szerint alakult. így alacsonyabb rangú gazdatiszt 
sokszor nagyobb hatáskört kaphatott (pl. ispán pénzkezelési 
jogot). A szórt birtokból is következően, a terményjáradék igen 
korán megjelent ezeken a jószágokon a jobbágyszolgáltatások 
közt.

A kereszténység felvétele egyúttal a korabeli nyugat
európai mezőgazdasági technika megismerését is jelentette 
(említésre méltó a kolostorok, káptalanok mezőgazdasági 
ismereteket terjesztő szerepe). A legnagyobb birtokokkal 
rendelkező szerzetesrendek közül három már a XIII. század 
előtt megtelepült hazánkban. A pannonhalmi bencés monostor 
földjein már a tatárjárás (1241) előtt a szabályozott talajváltás 
szerint vették művelés alá a földeket. A tihanyi bencés apátság 
földjei közt 1211-ben trágyázottak is találhatóak voltak. Ezeket
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az „elhatárolt földeket” nem a falubeliekkel közösen művelték, 
hanem a telekrendszer korai előfutárainak tekinthetőek. A 
ciszterek Európa-szerte a háromnyomásos gazdálkodás (ugar
őszi gabona-tavaszi gabona) elterjesztői. A premontreiek a 
vízvezetékek építésében, a mocsárlecsapolásokban jeleskedtek. 
Ahogyan azt a magyaróvári agrárakadémiát is elvégzett Nagy 
Vencel O. S. B., a bencés rend egykori főszámvevője találóan 
megjegyezte, minden kolostor egy-egy korabeli „gazdasági 
akadémia” volt.

A prédiális gazdálkodás (a földesúri mezőgazdasági 
üzemek első megjelenési formája) felszámolására az egyházi 
birtokon - a királyi birtokhoz képest jelentős fáziskéséssel, de a 
magánbirtokot jóval megelőzve a XII. század második 
felében került sor. A folyamat része volt a XIII. századra 
meghatározóvá vált jobbágytelek kialakulásának. Az egyházi 
birtokokon korán megkezdődött a munkamegosztás az egyes 
mezőgazdasági ágak közt (szőlő, gyümölcsös, kaszáló nagyobb 
arányban volt e birtoktípuson). Az egyházi birtok szórt jellege, 
az egyes birtoktestek távolsága és az egyház bekapcsolódása a 
sószállításba, s a közélelmezési cikkek közé számító bor és hal 
kereskedelmébe a járadékformák közül itt már a XIII. század 
elejére elterjedtté tették a fuvarrobotot. A XIII. századi 
„agrárforradalom”-mal (az új művelési rendszer, a szabályozott 
talajváltás általánossá válása és a talajművelő eszközök 
fejlődése hatására nőtt a gabonatermesztés produktivitása) 
szoros összefüggésben, megkezdődött a naturális 
gazdálkodáson túllépő árutermelés kibontakozása. Az egységes 
jobbágyság kialakulása is a királyi és egyházi birtokokon 
kezdődött, de a világi nagybirtokokon teljesedett ki a XIII. 
században.

Az árutermelés fejlődésével megindult a parasztbirtokok 
aprózódása, a XIV. század folyamán megjelentek a zsellérek. A 
legfejlettebb birtokok közé tartozott az egri püspökség 
birtokállománya: itt a XV. században már sok napszámosról
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tudósítanak a gazdasági feljegyzések. A napszámbér ekkor már 
differenciálódott az erdélyi püspök birtokain is.

A török hódítás az állami és egyházi szervezet szétzúzása 
mellett az egyházi nagybirtok szervezetének szétzúzását is 
jelentette. Az egyházi birtok gazdasági vezető szerepét 
elvesztette, többé már nem az adott korszak gazdaságilag irányt 
adó birtoktípusa volt. E birtokok szerepében ezt 
funkcióváltásként értékelhetjük: ily módon a fejlett 
mezőgazdasági technika-technológia közvetítése helyett, a 
nagyrészt az ugyancsak a földvagyon gazdasági erejére 
alapozott szociális szerepvállalás került előtérbe.

A török háborúk után a birtokos egyháznagyoknak és 
egyházi testületeknek az egyház- és birtokszervezet 
helyreállítása mellett, részt kellett vállalniuk a birtokok 
újratelepítésében is (esztergomi érsekség, veszprémi, pécsi 
püspökség stb.). A XVIII. század derekától az egyházi birtokok 
is áttértek a nagyobb arányú majorsági gazdálkodásra, 
megjelentek a belterjes művelési formák. Kiváló gazdák 
akadtak e korban a katolikus egyháznagyok között (így például 
Padányi Bíró Márton veszprémi, gróf Eszterházy Károly egri 
püspök).

A hűbéri viszonyok felszámolását jelentő, 1848. évi 
törvényektől az 1945. évi földreformig húzódó korszak a 
magyar mezőgazdaság kapitalizmus kori fejlődését fogja át. 
A közel száz évnyi időszakban a magyar mezőgazdaság 
egésze fejlődésével megegyezően az egyházi birtokok 
történetében is négy nagyobb korszak különíthető el. 
Magyarország polgári kori történetében az ország gazdasági 
szerkezetének mezőgazdasági túlsúlya vonta maga után az 
agrárátalakulás folyamatának meghatározó szerepét. Mivel a 
nagybirtokrendszer 1945-ig fennmaradt, tőkés fejlődésének útja 
nagymértékben befolyásolta az ország egészének 
agrárfejlődését, melynek szakaszai: a jobbágy rendszer 
felszámolása utáni gazdasági-gazdálkodási átállás; majd azt
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követően a tőkés üzemek fejlődésének kibontakozása, 
korszerűsítés; végül a két világháború közt az új feltételekhez 
való alkalmazkodási kísérletek; s ezen belül az 1920/30-as évek 
fordulóján kibontakozott gazdasági válság felszámolása után, 
gazdasági konszolidáció.

E korszak nyitányának, az 1848 évi., a polgári átalakulás 
lehetőségét hazánkban is megteremtő áprilisi törvényeknek és 
az 1867. évi kiegyezés politikai-társadalmi konszolidációt 
jelentő hatásának eredményeképp gazdasági fejlődésünkben is 
mindinkább meghatározókká válhattak a hűbéri társadalom 
megkötöttségeit lerázó új formák. A nagybirtokok 
nagyüzemekké történő átalakulása-útalakítása azonban, a 
szakirodalomban ismeretesen, többszörösen is megfogalmazott 
okok miatt (a feudális társadalmi elemek továbbélése, 
tőkeszegénység, a hitelviszonyok fejletlensége stb.), nem kis 
nehézségekkel terhelt folyamat eredménye lehetett csak. A 
felszámolt úrbéri járadékokat illetően, az 1848. évi IX. 
törvénycikk csak a magánföldesurak kármentesítéséről szólt. 
Az egyházi és közalapítványi birtokok úrbéri kárpótlási tőkéit 
az 1853. évi úrbéri pátens ajánlotta meg. E tőkéből a 
magyarországi katolikus egyház vezetői által a papnevelés, a 
szemináriumok részére fenntartott összegen túl - az érsekségek, 
püspökségek, káptalanok, prépostságok és a birtokos 
szerzetesrendek részesedtek. A volt úrbéri jövedelemnek 
megfelelő tőkét 5%-kal kamatozó földtehermentesítési 
kötvényekben kapták az egyházi birtokok javadalmasai is, így a 
törzsvagyonnak csak kamatai álltak rendelkezésükre. Ily 
módon az általános tőkehiány alól ezek a birtokok sem lehettek 
mentesek, s a tulajdonképpen a földtehermentesítési kötvények 
és azok kamatai fedezetére szolgáló földadó alól sem 
mentesültek. A tőkés üzemek kialakítására így a gazdaságba 
„kívülről” bevitt összegek nyomán kerülhetett sor. (A 
pannonhalmi Szent Benedek-rend például, birtokai 
mezőgazdasági üzemeinek kiépítésében, a Tihanyi Bencés
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Apátság területi elhelyezkedésével is összefüggésben, a 
Balaton-parti parcellázásokból nyert összegek felhasználására 
is támaszkodhatott.) A jobbágyfelszabadítást követően, 
ugyancsak a világi nagybirtokokhoz hasonló, megoldandó 
feladatot jelentett a gazdasági felszerelés, s a szükséges 
munkaerő biztosítása is.

1848 után, az uradalmi igazgatásban megerősödtek a 
centralizációs törekvések. Különösen erősen jelentkezett ez a 
monasztikus rendek így a bencések birtokain, ahol a 
birtokigazgatás centralizáltságát erősítette a központosított 
rendi szervezet is. Intézményeik fenntartása, ellátása érdekében 
szoros volt gazdaságaik belső, egymás közötti gazdasági 
kapcsolatrendszere, összehangolva esetenként nemcsak az 
irányítást és értékesítést, de a termelést is.

Az uradalmak kezelésében, a világi birtokok zömétől 
eltérő módon, 1848 után is a házi kezelés dominált a bérletekkel 
szemben. Az 1850/60-as évek viszonylatában azonban, sajátos 
ellenpéldaként, a zirci ciszterek gazdálkodása áll. Birtokaikon 
az 1850-es évek bérleteiből származó bevételek - és az ipari 
tevékenység alapozták meg a későbbi saját kezelésbe vétel 
feltételeit.

Az átállás nehézségeit követően, az új gazdasági formáció 
működési feltételei csak az 1867. évi kiegyezés utáni 
időszakban alakulhattak ki teljesebben. A már említett 
tőkehiány és kedvezőtlen hitelfeltételek csak lassították, de 
nem akadályozták meg az 1880-as évektől jól érzékelhetően 
megvalósuló gazdasági előrehaladást (a szántóföldi művelési 
rendszerek korszerűsödése, növénynemesítés, fajtaváltás az 
állattenyész- tésben, gépesítés, fokozott talajerőpótlás stb.). A 
gazdatisztek javadalmazásában országosan jelentkező 
százalékos juttatás az egyházi birtokokon is megtalálható e 
korban, arra utalva, hogy egyre erősebben próbálták 
szakembereiket érdekeltté tenni a termelésben. így volt ez a
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Simor János érseksége alatt jelentős fejlődést elért esztergomi 
érseki birtokon is.

Sajátos ellentmondás feszül a kor (a tőkés gazdálkodás 
kialakulása és kibontakozása), illetve nyereségre törekvő 
gazdasága és az egyházi birtokoknak az egyház vállalt 
társadalmi feladataiból következően a nyereséget nem célként, 
hanem eszközként tekintő célvagyon mivolta közt.

Birtokigazgatásukban az egyházi birtokok századunk első 
évtizedeitől az okleveles világi gazdatisztek és az egyházi 
részről gazdasági feladatokkal (ellenőrzés, birtokigazgatás és 
birtokkezelés) megbízottak ellentétének megszüntetésére 
törekedtek. E folyamatban élen járt az egyébként is a 
természettudományi diszciplínák oktatásában jeleskedő piarista 
rend, ahol a szerzetesrendi birtokok közt nem egyedülálló 
módon a gazdaságilag is képzett rendi ellenőrzés 
kialakításával próbálták meg feloldani ezt az ellentmondást. 
Azonban ennek a folyamatnak teljes kibontakozását nem tette 
lehetővé a földbirtok csakhamar bekövetkező elvétele. Amint 
fentebb már utaltunk rá, a bencés rend különösen a 
magyaróvári gazdasági akadémiával épített ki szoros gazdasági 
kapcsolatokat.

Természetesen nyomott hagytak az egyházi birtokok 
gazdálkodásán is századunk nagy politikai-gazdasági 
változásai: az első világháborút követően a Monarchia 
felbomlása, s az ennek nyomán kialakuló új társadalmi
gazdasági berendezkedés; a húszas évek végén pedig a 
hazánkat, s különösen a magyar mezőgazdaságot is súlyosan 
érintő gazdasági válság. A vizsgált korszakban átvészelt, 
második háborús periódus után azonban addig nem tapasztalt 
mélységű gazdasági változást jelentett a birtokok valós értékű 
kártalanítás nélküli kisajátítása.

A II. világháború után, az 1945. évi 600. M. E. számit 
rendelet megszüntette az egyházi nagybirtokot is. Az egyház 
az új gazdasági alapokon is megkísérelte folytatni vállalt
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feladatai ellátását. 1948 után azonban, az egyház működési 
feltételeit mindinkább korlátozó ellenséges politikai környezet 
drasztikusan derékba törte az egyház gazdálkodásának addigi, 
több évszázados folyamatát is.

Források

Előadásunkat korábbi munkáink, ,̂ 4 bencés birtokok gazdasági 
irányítása (1848-1949)” című, 1991-ben elhangzott 
előadásunk és a Katolikus Lexikon számára készített „egyházi 
birtok" című szócikk alapján készítettük. Felhasználtuk 
mindazt a megismert szakirodalmat, amit részben ennek a 
tömör összefoglalónak, részben a magyarországi bencés 
kongregáció birtokai kapitalizmus korabeli birtokszervezetéről 
írott könyvünknek elkészítése során feldolgoztunk. (Utóbbi 
esetben, az uradalomtörténeti munkák vonatkozásában, 
korszaktól függetlenül, a teljességre törekedtünk.) Az egyházi 
birtokok gazdálkodása történetének feltárásában igen sok még 
a tennivaló. A forrásadottságok kedvezőeknek mondhatók, 
hiszen legkorábbi írásos emlékeink az egyházi birtokra 
vonatkoznak, a királyi adományok írásba foglaltatásával e 
javak története a XI. századtól nyomon követhető.

A magyar agrártörténet-írás kiemelkedő teljesítményeket 
mondhat magáénak az uradalomtörténet-írás terén. Azonban a 
Domanovszky-sorozatban is csak egy monográfia, Gerendás 
Ernőnek az Esztergomi Főkáptalan garamszentbenedeki 
birtokkerülete gazdálkodását a XVIII. század második fele 
időszakában bemutató feldolgozása választotta vizsgálata 
tárgyául egyházi birtok működését. A későbbi kutatások közül, 
az 1848 előtti időszak vonatkozásában a piarista custodiátus 
memyei uradalma történetét dolgozta fel Tóth Tibor. Magyar 
Eszternek a tihanyi Bencés Apátság javai XVII-XVIII. századi 
gazdálkodását feltáró munkája különösen az uradalmi majorok
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életéről ad pontos, e korszakot illetően más munkák által még 
kevéssé feltárt képet. Dóka Klára kiadás előtt álló kötete nem 
szerzetesrendi, hanem az érseki, püspöki és káptalani 
birtokokat vizsgálja a XVIII-XIX. század időkörében. Az 
egyházi történetíráson belül is főleg a szerzetesrendek 
birtokairól állnak rendelkezésünkre tudományos igényű 
munkák. Az Erdélyi László és Sörös Pongrác által szerkesztett 
bencés rendtörténet kötetei mellett, kiemelkedik jelentőségével 
Szentiványi Bélának a piarista custodiátus gazdaságtörténetét 
szakszerűen bemutató műve. Bojt Lajos ugyancsak ez utóbbi 
birtokok történetét foglalta össze, a XVII. századtól a 
reformkorig terjedően. Csóka J. Lajosnak a bencés rend 
világtörténetéről írott monográfiája kitűnő gazdaságtörténeti 
összefoglalókat is tartalmaz a magyar kongregáció birtokairól. 
Ugyancsak kiemelkedő gazdaságtörténet-írói teljesítményt 
nyújt Tóth J. Aldemár bencés szerzetes máig kiadatlan 
munkája, a rend központi, szentmártoni domíniuma XVIII. 
századi gazdálkodásáról.

Felhasználtuk természetesen az elsődlegesen nem 
gazdaságtörténeti, hanem a társadalomtörténeti kutatásokat 
előtérbe helyező feldolgozásokat is (Acsády Ignác klasszikus 
munkája mellett, Mályusz Elemér, Bolla Ilona monográfiáit, 
Szűcs Jenő, Gergely Jenő stb. tanulmányait).

Nem hagyhatjuk említés nélkül azokat a dolgozatokat 
sem, amelyek adataikban máig használhatóak, a megszületésük 
korára jellemző ideológiai indíttatású kitérőik ellenére (Lederer 
Emma, Szántó Imre munkái).

Mindezek ellenére, ahogyan már jeleztük, s ahogy Dóka 
Klára is megfogalmazta, a néhány, főként uradalomtörténeti 
monográfiát leszámítva, „... tanulmányok érintőlegesen ugyan 
foglalkoznak ilyen kérdésekkel, de maga a téma - szemben a 
világi nagybirtokokkal történetírásunk egyik legkevésbé 
kidolgozott területe.” (Dóka Klára, 1993.) Csóka J. Lajos egy 
saját tanulmányára vonatkoztatott, szerénységéről tanúskodó
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megállapítását idézve, e munkák [kövek] a magyar 
katholikus egyháztörténet dómját felépítő szintétikus 
történetírók kezében.” (Csóka J. Lajos, 1969.) A további 
kutatásoknak „differenciált vizsgálatra, az egyházi jellegű 
birtokok funkcionális elemzésére, jövedelmezőségük reális 
felmérésére, a belőlük származó jövedelem terheinek és 
hovafordításának kutatására...” kell elsősorban kiterjedniük 
(Gergely Jenő, 1987.). Az egyházi birtokok világi 
nagybirtoktól eltérő sajátosságai, megőrzött 
„konzervativizmusa”, eltartóképességük feltárása további, 
értékes adatokat szolgáltathat gazdaságtörténet-írásunknak.

60



Mellékletek

A „legrégibb magyar apátság” , Pannonhalma 
birtokainak eredete

Idő Királyi adomány Magánadomány Kiválás, vétel, 
csere stb.

Összes
szerzemény

a birtokok száma

XI.sz. 18 2 13 33
XII.sz. 3 23 3 29
XIII.sz. 4+7 16 57 87
XIV.sz. - 1 14 15
1514-ig - 2 8 10
Összesen 32 44 95 171

Erdélyi László Az egyházi vagyon eredete és jellege Magyarországon. 
Bp., 1913. p. 9.

Az adóalapul szolgáló porták száma Magyarországon a 
XV. század végén

Birtok 1494 1495
portaszám % portaszám %

egyházi 12036 24,52 11429 29,08
városi 789 1/2 1,60 757 1,92
királyi 2750 1/2 5,60 4096 1/2 10,42
királynéi 3335 1/2 6,79 2625 6,68
világi 30164 61,46 20382 51,87
Összesen 49075 1/2 39289

Acsády István: Régi magyar birtokviszonyok 1494-1598. Értekezések a 
történeti tudományok köréből. (Szerk.: Pauler I.). XVI. k. 3. sz. Bp., 1894. 
p. 30.
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Az újonnan kinevezett egyháznagyok által fizetett 
illeték, XIV. század 

(a commune servitium a XIV. század óta az éves 
jövedelem egy harmada volt)

Érsekségek Commune servitium/ aranyforint
esztergomi 2000

(a XV. századtól/1423/4000)
kalocsai 2000

Püspökségek
pécsi 3300

váradi 2000
erdélyi 1500

veszprémi 900
csanádi 900

egri 800
(1492-től 3000)

győri 800
váci 500

zágrábi 400
(1421-től 2000)

nyitrai 275
boszniai 200
szerémi 100

(a XV. század közepétől 133 1/3)

Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp., 
1971. pp. 180-181.
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A magyar főpapok éves jövedelme 1525-ben

Birtokosok Jövedelem/
aranyforint

Érsekségek
esztergomi 35000
kalocsai 20-22000
Püspökségek
egri 22000
zágrábi 18-20000
erdélyi 24-25000
váradi 26000
pécsi 25-26000
veszprémi 10-12000
győri 13-14000
váci 4-5000
nyitrai 4000
Csanádi 3000
szerémi 2500-3000 

(a török pusztítások miatt, bár 
egyébként 5-6000 lenne)

Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp., 
1971. p. 181.

63



A Magyar Kamara számvevőségének 1732. évi 
becslése a püspökök évi jövedelméről

Birtokosok Jövedelem/Ft/év
Érsekségek

esztergmi érsek 120000
kalocsai érsek 15000
Püspökségek

nyitrai püspök a dömösi prépostsággal 25000
pécsi püspök a fejérvári prépostsággal 45000

csanádi püspök a fejérvári őrkanonoksággal 10000
egri püspök a jáki apátsággal 55000

váradi püspök 40000
váci püspök 30000

veszprémi püspök a vaski apátsággal 20000
győri püspök 25000

zágrábi püspök a topuszkói apátsággal 24000
boszniai püspök 8000
zenggi püspök 6000

szerémi püspök a pozsegai prépostsággal 6000
erdélyi püspök 15000

Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. 
Dissertationes Hungaricae ex história Ecclesiae. I. München, 1973. pp. 
303-304.
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A Mária Terézia rendelete szerint szabályozott 
püspökségek alapjába, a Cassa Parochorum javára 

fizetett összegek /1848-ig/

Birtokosok Jövedelem/Ft/év
Érsekségek
esztergomi 75000
kalocsai 21000
Püspökségek
veszprémi 50000
váci 14000
győri 14000
pécsi 32000
nyitrai 47000
diakovári 4000

Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. 
Dissertationes Hungaricae ex história Ecclesiae. I. München, 1973. p. 305.

A földterület művelési ágak szerinti megoszlása 
Magyarországon 1885-ben

1. Az ország összterületén belül

szántóföld 20.270.700 kh 464 Dől 41.35%
kert 602.882 kh 933 Dől 1.23%
rét 5.157.324 kh 1442 Dől 10.52%
legelő 6.477.874 kh 807 Dől 13.22%
nádas 154.046 kh 319 Dől 0.32%
szőlő 597.557 kh 1507 Dől 1.22%
erdő 13.162.318 kh 174 Dől 26.84%
földadó alá 
nem eső

2.597.451 kh 754 Dől 5.30%

Összesen 49.020.156 kh

65



2. Szabad forgalmú birtokok

szántóföld 17.920.989 kh 620 dől 36.56%
kert 550.947 kh 192 Dől 1.12%
rét 4.397.669 kh 427 Dől 8.97%
legelő 2.773.482 kh 1370 Dől 5.66%
nádas 97.319 kh 991 Dől 0.20%
szőlő 582.997 kh 1387 Dől 1.19%
erdő 4.890.020 kh 1577 Dől 9.97%
földadó alá 867.240 kh 380 Dől 1.77%
nem eső
Összesen 32.080.667 kh 544 Dől 65.44%

3. Korlátolt forgalmú birtokok

szántóföld 2.349.710 kh 1444 Dől 4.79%
kert 51.935 kh 741 Dől 0.11%
rét 759.655 kh 1015 Dől 1.55%
legelő 3.704.391 kh 1037 Dől 7.56%
nádas 56.726 kh 928 □öl 0.12%
szőlő 14.560 kh 120 Dől 0.03%
erdő 8.272.297 kh 197 Dől 16.87%
földadó alá nem 1.730.211 kh 374 Dől 3.53%
eső
Összesen 16.939.488 kh 1056 Dől 34.56%

A M. Kir. Földmívelésügyi Ministerium Birtokstatisztikai Kiadványai. A 
korlátolt forgalmú birtokok kimutatása és Magyarország területének 
mívelési ágak szerinti megoszlása. Bp., 1893.
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A korlátolt forgalmú birtokok és az ország /Erdéllyel 
együtt felvett/ birtokállománya egészéhez viszonyított 

arányuk 1885-ben

A korlátolt forgalmú birtokok
- összterülete: 216.939.488 kh 1056 Dől
- aránya: 34.56%
- megoszlása:
1. kincstári birtokok 2.786.410 kh 1518 Dől 5.68%
2. vallás- és közalapítványi birtokok 248.869 kh 1439 Dől 0.51%
3. vasutak birtokában 41.974 kh 321 Dől 0.10%
4. hitbizományok 2.349.969 kh 1029 Dől 4.79%
5. testületek birtokai
- község és közbirtok 8.674.726 kh 86 Dől 17.69%
- egyesület, iparvállalat, gyár 434.206 kh 286 Dől 0.89%
6. egyházi jellegű birtokok 
- érsekség, Püspökség (metropolita)

római katolikus: 699.541 kh 786 Dől
görög katolikus: 148.953 kh 1579 Dől 1.76%
görögkeleti: 13.043 kh 1359 Dől

- káptalanok
római katolikus: 486.588 kh 193 Dől
görög katolikus: 7.851 kh 284 Dől 1.01%

- apátságok és prépostságok 139.449 kh 1300 Dől 0.28%
- rendházi szerzetesek

római katolikus: 136.351 kh 620 Dől 0.30%
kalugyerek: 8.874 kh 1388 Dől

- protestáns egyházi alapok
református: 25.242 kh 495 Dől
evangélikus: 2.827 kh 593 Dől 0.06%
unitárius: 830 kh 569 Dől

7. egyes egyházközségek birtoka 
- római katolikus

egyház: 87.258 kh 667 Dől
lelkészek: 125.659 kh 1422 Dől

- görög katolikus
egyház: 83.030 kh 1178 Dől
lelkészek: 33.269 kh 1452 Dől

- görögkeleti
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egyház: 46.981 kh 1009 Dől
lelkészek: 35.368 kh 948 Dől

- protestáns
egyházak: 89.007 kh 151 Dől
lelkészek: 31.755 kh 1360 Dől 

(az összes egyházak alapja: 0.74% 
a lelkészek javadalma összesen: 0.48%) 
8. iskolák
- Theresianum 10.727 kh 221 Dől
- állami és községi 1.400 kh 685 Dől
- felekezeti

római katolikus: 40.318 kh 892 Dől
görög katolikus: 17.460 kh 1423 Dől
görögkeleti: 8.918 kh 957 Dől
református: 20.473 kh 742 Dől
evangélikus: 10.169kh 396 Dől
unitárius: 949 kh 940 Dől
izraelita: 135 kh 1097 Dől

egyesült protestáns közös tanintézetek: 39 kh 1386 Dől 
(az összes iskolák alapja:

0.27%)

A M. Kir. Földmívelésügyi Ministerium Birtokstatisztikai 
Kiadványai. A korlátolt forgalmú birtokok kimutatása és 
Magyarország területének mívelési ágak szerinti megoszlása. 
Bp., 1893.; A Földmívelésügyi m. Kir. Minister 
Birtokstatisztikai Kiadványai. A hitbizományi, valamint a 
községi és közbirtokossági birtokok területének és mívelési 
ágak szerinti megoszlásának kimutatása. Bp., 1894.
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Az egyházi nagybirtok kataszteri tiszta jövedelme,
1926/27.

Birtok jellege Aranykorona/ 
tiszta jövedelem

Főpapi vagyon 3138499
Vallásalap vagyona 784831

Tanítórendek vagyona 1147000
Tanulmányi 

Alap vagyona
308666

Összesen 5378996

Gergely J.: A katolikus egyházi nagybirtok kérdéséhez a Horthy- 
korszakban. In: Katolikus Egyháztörténeti Konferencia. /Szerk.: Hölvényi 
Gy./. Keszthely, 1987. p. 103.

Az egyházi birtok megoszlása felekezetek szerint 1935-
ben

Felekezet Birtok 
összterület 
kát. h.-ban

Szántó Kát. tiszta 
jövedelem  

arany
koronában

Római katolikus 
egyház

862704 348322 5811764

Görögkatolikus 14590 9720 95261
Református 102755 78491 936239
Ágostai evangélikus 21055 15858 234401
Görögkeleti 3711 3154 52087
Unitárius 302 254 3692
Izraelita 1194 700 11222

Gergely J.: A katolikus egyházi nagybirtok kérdéséhez a Horthy- 
korszakban. In: Katolikus Egyháztörténeti Konferencia. /Szerk.: Hölvényi 
Gy./. Keszthely, 1987. p. 94.

69



Az 1945. évi 600/ M. E. sz. rendelet végrehajtása során 
megszüntetett katolikus egyházi birtok

Birtokos Összesen 
kát. hold/öl

Szántó 
kát. hold/öl

Érsekségek 
és Püspökségek

275296/29 89996/382

Káptalanok 190803/912 80897/629
Szerzetesrendek, prépostságok, 
apátságok

203756/903 86004/297

Papneveldék 29340/430 8709/1013
Összesen 699195/2274 265603/2321

Gergely J.: A katolikus egyházi nagybirtok kérdéséhez a Horthy- 
korszakban. In: Katolikus Egyháztörténeti Konferencia. /Szerk.: Hölvényi 
Gy./. Keszthely, 1987. p. 111.
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