
Egyes tanúk ennek az eseménynek tulajdonítják Verőce elköltözését, mondván, 
hogy lakói féltek a rácok bosszújától. Rác megtorlásra azonban már nem kerülthetett 
sor, mert a kurucok ostrom alá fogták Esztergomot és rövid időre el is foglalták. 
Bottyán János tábornok csapatai az 1705-1706-os években szinte külön-háborút 
vívtak a császári oldalon álló dunakanyari rácok ellen, akiknek jelentős részük volt 
abban, hogy a kuruc szabadságharc nem tudta tartósan birtokba venni a Dunántúlt. 
Bottyán János egyik levele szerint „Szentendre, Pomáz és Budakalász tájáról és úgy az 
Tabánbul is mind az víz hátán s mind szárazon" menekültek a rácok Eszék felé.9 

Az Esztergomból érkezett és a Börzsöny vidék keleti falvait kirabló, pusztító rác 
katonaság megsemmisítése Szokolya és Verőce között ennek a magyar-szerb kishá-
borúnak az egyik epizódja volt. Ez a feledésbe merült győzelem is hozzájárult ahhoz, 
hogy a félelmetes, balkáni jellegű rác jelenlét a Duna mentén tetemesen lecsökkent a 
szatmári béke, 1711 idejére. 

Horváth Lajos 

A váci püspöki birtokok igazgatása 
1848-1867 

A magyar történeti szakirodalom alig ismer egyházi, s különösen nem püspöki 
birtokok gazdálkodásával és igazgatásával foglalkozó műveket. Az 1945 előtt megje-
lent publikációk többnyire eredetük, felügyeletük és a vagyonjog szempontjából 
vizsgálták az egyházi nagyjavadalmakat, elvétve akadt csak köztük a birtokirányítás 
kérdéseit tárgyaló munka.1 Az elmúlt másfél évtizedben azonban egyre többen 
foglalkoznak mind a világi mind az egyházi birtokigazgatás kérdéseivel.2 A birtokirá-
nyítás és birtokigazgatás témaköre nem pusztán az ezen tevékenység iratanyagának 
mai kezelőjét, rendezőjét, a levéltárost érdekelheti, hanem azokat a kutatókat is, akik 
e birtokok, birtokrészek történetével, az itt található települések egykori lakosságá-
nak gazdálkodásával, életmódjával és mindennapjaival foglalkoznak, hiszen az egy-

9Kosáry Domokos: Pest megye a kuruckorban. In: Pest megye múltjából I. Bp., 1965. 56. 
old. 

1 Néhány példa mindkét vonatkozásban. Török Kálmán: A magyarországi katholikus 
egyházi vagyon tulajdonjoga Bp. 1900., Csorba Ferenc: A királyi kegyúri jog igaz mivol-
ta. Bp. 1930., Eckhart Ferenc: A püspöki székek és a káptalani javadalmak betöltése 
Mária Terézia korától 1918-ig. Bp. 1935., Lipics József. Világiak szerepe az egyházi va-
gyonkezelésben. Bp. 1939., Petrovay Zoltán. A királyi adományozásból eredő katolikus 
egyházi javak kezelésének és felügyeletének szabályai. In: Notter Antal emlékkönyv. 
Bp. 1941. és Beresztóczy Miklós: Egyházi nagyjavadalmakat érintő főkegyúri vagyonfel-
ügyelet eljárási szabályzata. Bp. 1944. 

2 Néhány mű mindkét témakörrel kapcsolatban. Tóth Tibor. A nagybirtoktól a nagyüze-
mig. Bp. 1977., Kállay István: A magyarországi nagybirtokok kormányzata, 1711-1848. 
Bp. 1980., Gergely Jenő: A „gazdag egyház" gazdagsága. Adatok a katolikus egyházi 
birtokvagyon kérdéséhez a Horthy-korszakban. Agrártört. Szemle, 1986/1-2. 273-327. 
old., Magyar Eszter. A tihanyi uradalom erdőgazdálkodása a XVIII. és XIX. században. 
Agrártört. Szemle, 1986/3-4. 447-506. old., Juhász Mária: A kalocsai érseki uradalom 
gazdálkodása az 1890-es években. Agrártölt. Szemle, 1986/3-4. 507-589. old., Horváth 
M. Ferenc: A váci püspöki uradalom központi igazgatása, 1848-1867. Vác, 1987. Kézirat. 
U.S.: Központosító törekvések a váci püspöki uradalom igazgatásában, 1848-1860. Bp. 
1990. In: Fejezetek Pest megye történetéből. 345-388. old. Pest megye múltjából 7. 
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házi földesúr, majd munkaadó — bizonyos esetekben jobban mint a világi földesúr -
„beleszólt" az egyházmegye birtokain élők életébe. 

A váci püspöki uradalom gazdaság- és művelődéstörténeti szempontból rendkívül 
értékes iratanyaga 1951 szeptemberében került egyházi-állami „kettős kezelésbe", 
akkor, amikor az összes egyházmegye egyház- és biitokigazgatási iratanyagát 
„nemzeti érdekű magánlevéltár"-rá minősítették, és elsősorban politikai okok miatt -
1956-ig - államosították. Péteri József váci püspök - remélve a „privata iratsorozatnak 
a zár alól való felszabadítását" - letéti megőrzésre felajánlotta a rendezetlen állapot-
ban lévő, a váci püspöki palota helyiségeiben halomba rakott 20-25 köbméternyi 
püspöki gazdasági levéltárat.3 Az ilymódon állami levéltárba került iratanyag ma is a 
Pest Megyei Levéltár váci osztálya kezelésében található.4 

Az egyházi vagyon megalapozása, a legnagyobb birtokadományozások az egyházi 
szervezet kiépítésekor és az ezt követő időszakban történtek. A legkorábban keletke-
zett püspöki birtokok királyi adományozásúak voltak, de a magánbirtokosok is 
alapítottak egyházat, s ellátták ezeket földterületekkel. A királyi adományozású 
püspöki birtokok tulajdonosa és így főkegyura a király - aki éppen e jogánál fogva 
felügyelte a törzstőke megőrzését, a birtokok célszerű kezelését és a jövedelmek 
hovafordítását haszonélvezője, kezelője az egyház, a püspök volt. 

A váci püspökség — hasonlóan a többi egyházi intézményhez — 1848-ban elveszítet-
te jövedelmeinek tekintélyes részét. Birtokai 18 helységben voltak: Nógrád megyé-
ben - Alsósáp, Berkenye, Borsosberény (Borsosberinke), Kálló, Nógrád, Penc, Szen-
dehely és Verőce; Pest megyében — Alpár, Alsónémedi, Kistarcsa, Mogyoród, 
Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rékas, Szada, Vác és Veresegyház. A majorsági birto-
kok a birtokrendezések előtt 11349 holdat (1200 négyszögöles) tettek ki, s közös 
használatban volt további 38956 hold legelő és erdő, s volt még 5931 hold dézsmás 
és 18 hold majorsági szőlőterület, összesen 56254 hold. Az egész uradalom — az 
úrbéri területekkel együtt — 110023 holdra terjedt ki. A birtokrendezések részleges 
lezajlása után mindez úgy változott, hogy a majorsági birtokok 21442 holddal, 32791 
holdra szaporodtak, s közös használatban maradt még 8474 hold legelő és erdő, 
összesen tehát 41265 hold föld. 

A birtokszervezet központja Vác volt, a püspök állandó tartózkodási helye, a püs-
pöki székhely. Itt tartották 1851-ig a tiszti üléseket, melyen részt vettek a főbb tiszt-
ségviselők és a kerületi ispánok, és itt működtek a központi hivatalok: a prefektusi 
(majd jószágkormányzói) hivatal, a számvevőség, a főpénztári és a kulcsári hivatal, 
továbbá itt voltak az uradalmi nagy éléstárak (granáriumok) és pincék. A kerületi 
székhelyek, az ispánsági központok Váctól általában 15 kilométeres távolságban 
voltak, kivéve Alsónémedit, Alpárt és Kállót. A két előbb említett ispánság birtokait, 

3 Bikki István - Lakos János. Iratok a katolikus egyházi levéltárak 1951. évi „kettős keze-
lésbe" vételének történetéhez. Levéltári Szemle, 1990/2. 33^6. old. 

4 E rövid lélegzetű munkában nem hivatkozhattam esetenként a levéltári forrásokra, ezért 
a következőkben nevezem meg az általam használt legfontosabb irategyütteseket. A 
Váci Püspöki Gazdasági levéltár anyagából a tiszti ülési jegyzőkönyveket és iratokat, a 
prefektusi, majd uradalmi kormányzói iratokat, a kamarai rendeleteket és a prefektusi 
jelentéseket, a számvevőségi, is pá ni és kasznári számadásokat, valamint az ügyvédek 
iratanyagát kutattam. A Váci Püspöki Levéltár anyagából a Dominium Episcopale elne-
vezésű kútfőt, míg a Pest Megyei Levéltár váci osztályán őrzött fondokból a Püspök -
Váci, majd Vác mezővárosi tanácsülési jegyzőkönyveket és iratokat emelhetem ki. 
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éppen a nagyobb távolság miatt, többnyire nem az uradalom kezelte, haszonbérbe 
adásukra törekedett. 

A birtokszervezet kialakításában és az állandó alkalmazottak szakmák szerinti megosz-
lásában a természeti adottságoknak, a gazdálkodási tevékenység jellegének (állattartás, 
mezőgazdasági termesztés), a művelési ágak milyenségének és a saját (majorsági) vagy 
mások által történő (haszonbérlet) kezelésnek volt meghatározó szerepe. 

A legtöbb tiszt és alkalmazott természetesen a birtokközpontban lakott. A főtiszt, a 
kormányzó; a tisztek közül két ügyvéd, a mérnök, a számvevő, a pénztárnok, a 
tiszttartó, a kasznár, a kulcsár, az erdőmester és a váci ispán; az alkalmazottak közül 
az igtató, a segédigtató, az írnok, a gyakornokok és a négy hajdú; a cselédek és s^ro/-
gáfc közül négy igáskocsis, két béres és tehenész, a konyhakertész, négy kertész-
legény, a búzamérő, a borbiztos, a kádár, négy pincelegény, a vincellér, a rétcsősz, 
négy erdőcsősz és a kéményseprő. Az ispánságokban általában az erdő vagy/és 
rétcsőszön kívül volt egy béresgazda, egy faragóbéres, néhány bojtár, egy-két kocsis, 
esetleg számadó kasznár bojtárokkal, Alpáron pedig még két védgátcsősz. 

A püspöki birtokok felügyeletét széküresedés (sedes vacantes) idején - a főkegyúri 
jog alapján — a kamara, illetve ennek megszűnésével a pénzügyigazgatóság látta el. 
Hatásköre rendkívül széles volt: kinevezte vagy elmozdította az alkalmazottakat, 
megállapította fizetségüket, ellenőrizte a tiszti számadásokat és általában minden 
fontos uradalmi ügyben a kincstár mondta ki a végső szót. A püspöki székbe történt 
kinevezésekor a püspök birtokba vette javadalmát, melyhez 1855-ig elegendő volt az 
ún. kamerális installatio, majd ezt követően a pápa és a bécsi udvar között megkötött 
konkordátum alapján már csak az egyházi beiktatás (praeconisatio) után juthatott 
világi javaihoz a püspök. Betöltött püspöki szék esetében az egyházi vagyonügyek a 
helytartósághoz, 1857-től a magyarországi főkormányhoz, majd I860 októberétől a 
helytartótanácshoz tartoztak. A helytartótanács az egyházi birtokok esetében legfon-
tosabb feladatának tekintette a törzsvagyon megtartását. A főpapi javadalmak feletti 
egyházi felügyeletet a pápa látta el. Korszakunkban mindössze egy esetről tudunk, 
amikor a váci püspök a pápa engedélyét kérte 120000 forint kölcsön felvételéhez. 

A püspökök általában személyes érdeklődésüktől és hozzáértésüktől függően vet-
tek részt a birtokok irányításában. Többnyire az egyházi vagy a világi főhatóság 
engedélyéhez kötött ügyletek létrehozása (pl. kölcsönfelvétel, három évnél hosszabb 
időre szóló haszonbérleti szerződés megkötése), nagyobb szervezeti változtatások, a 
királyi kisebb haszonvételek és a földhaszonbérletek engedélyezése, a földesúri 
jogok gyakorlása, a segélyek és az adományok megítélése esetében intézkedtek 
személyesen. 

A tiszti ülés a váci püspöki birtokok irányításában egyetlen kollegiális (testületi) 
szervként maradt meg 1851 végéig. Az üléseket általában szombatonként tartották, 
melyeken a főtiszt, a prefektus elnökölt, s részt vett rajta több-kevesebb rendszeres-
séggel minden tiszt és alkalomszerűen, szükség szerint, az ispánok is. Ezeken az 
üléseken a gazdálkodás egészét felölelő ügyeket tárgyalták meg. 

Az uradalom legfőbb szerve a főtiszti hivatal, illetve legfőbb tisztségviselője az 
1851-ig élén álló főtiszt, a prefektus (bonorum et iurium director, Güter Präfector) 
volt. A széküresedés ideje alatt mintegy a kamara alkalmazottjaként működött, és 
minden ügyben az ő véleménye volt a döntő, de minden esetben a kamara utólagos 
jóváhagyását kellett kérnie. A püspöki szék betöltése után, 1851-ben megszűnt a 
prefektusi tisztség, helyét a püspök által megbízott jószágkormányzó (igazgató) vette 
át, aki most már egyszemélyi felelősséggel vitte az ügyeket, s csak a püspöknek 
tartozott beszámolni. Működésének alapelvét Roskoványi Ágoston püspök fogal-
mazta meg 1851-ben, mely szerint „mit az uradalom javára jónak látand, az általam 
adott utasítás értelmében elrendelendi." 
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Az ügyészi hivatalt (Fiskalamt), mely 1848 után rövid időre veszített jelentőségé-
ből, 1851-ben szervezték újjá, s élére jogügyigazgató (iurium director) került. Az 
ügyvédek feladata volt az uradalom jogi képviseletének ellátása, a birtokrendezések 
lebonyolítása, a peres ügyek intézése. A jogügyigazgató felügyelete alá tartozott a 
levéltár. A számvevői hivatalt (taxatoratus, exactoratus) a főszámvevő (exactor, 
Renntmeister) vezette. Felülvizsgálta a tiszti számadásokat, összeírta az uradalom 
várható állandó jövedelmeit, kimutatásokat készített a begyűjtött terményekről, 
adóbevallást készített. Az 1852-ben felállított számvizsgáló (censualis) szék évente 
vizsgálta meg számadásait. A főpénztár (cassa) élén a pénztárnok (perceptor, Kassier) 
állt. A készpénz kezelésén kívül bonyolította az uradalom egyéb pénzügyeit is: hitelt 
nyújtott, kezelte a kölcsöntőkét, figyelemmel kísérte az uradalmat terhelő állandó 
kiadásokat és a haszonbérletek utáni bevételeket. 

A hivatalt nem vivő tisztek közül rangban az első volt a tiszttartó (provisor), aki a 
gazdálkodási-igazgatási feladatok közvetlen irányítását végezte, mintegy a kormány-
zó „segédeül". Az uradalmi központ és az ispánságok közötti állandó személyes 
kapcsolatéit ő volt a felelős. Ugyanakkor egyfajta ellenőri, felügyelői funkciójátjói 
fakadóan az ellenőrködése mellett végezték a termények megolvasását. A kasznár 
(frumentarius) - mint más nagybirtokokon - főként a szemes termények átvételével 
és tárolásával foglalkozott, s ezekről tartozott számadással, de emellett őt bízták meg 
az építési anyagok és a váci faraktár kezelésével is. A kulcsár (claviger, Beschließer) 
kezelte az uradalom bortermését, ugyanakkor ellenőrizte a birtokokon folyó bor- és 
pálinkamérési gyakorlatot. A püspöki szék betöltésével tevékenységi köre kibővült az 
udvarmesteri feladatokkal, melynek során gondoskodott a püspöki udvar ellátásáról. 
A mérnők (földmérő, geometra, Ingenieur, inzsenér) irányította a földmérési 
(birtokfelmérés, határmegújítás, telkesítés, bányakijelölés, stb.) és az épületek fenn-
tartási munkálatait. A jegyző (protocollista, Notär), majd 1852-től az „igtató" a prefek-
tusi, kormányzói hivatal ügyviteli és iratkezelési „tenger sok" teendőit intézte. Az 
erdőmester (Waldmeister) kezelte az uradalom nagy kiterjedésű erdőit. Megvizsgálta 
az erdei vágásokat, felügyelte a fakitermelést, felbecsülte a makk- és gubacstermést és 
vaddal látta el a püspöki udvart. Az ispánok (Gespann), a „külső gazdaságbeli tisz-
tek", más uradalmakkal ellentétben még a tisztséghez tartozó alkalmazottak voltak, 
akik a kerületekben, az ispánságokban végezték a gazdaság közvetlen irányítását. A 
hosszabb munkaviszonnyal rendelkező ispán megkaphatta a számtartói titulust. Az 
ispánok számadással tartoztak a bevételekről és a kiadásokról, művelési ágakra 
osztották fel a földeket, biztosították a szükséges vetőmagot, megszervezték a ter-
mény betakarítását, tárolását, szállítását és esetleg értékesítését, felügyelték az állattar-
tást, intézték a haszonbérleti ügyeket és a cselédek személyi ügyeit. 

Az alkalmazottak alsó kategóriájába tartoztak az írnokok (Schreiber) és a gyakor-
nokok (Practicans), akik a hivatalokban és a tisztek mellett végezték írásbeli, illetve 
kisebb gazdászati feladataikat. A gyakornokok közül kerültek ki sok esetben az 
uradalom jövendőbeli tisztjei. 

A szolgák, cselédek és béresek száma 1851-től változott lényegesen, egyrészt a meg-
növekedett területen folytatandó majorsági gazdálkodás kialakítása, másrészt a 
széküresedést követően a püspöki udvartartás újbóli megszervezése következtében. 
Az 1860-as évek elejétől pedig ismét csökkent a béresek és a cselédek száma, mivel 
néhány birtoktestet nagybérlő kezébe adtak. 1848 és 1851 között 110 fő körül moz-
gott a szolgák és a cselédek száma, mely ezután 71 fővel gyarapodott a majorsági 
birtokokon. A püspöki udvartartás alkalmazottai között volt szakács, komornyik, 
huszár, táblaterítő (egyben első inas), második inas, kapus, háziszolga és mosónő. Az 
uradalmi huszárok (lovaskatonák) - a gazdaságon kívüli kényszer kísérőjelensége -
száma 1851 szeptemberében még 13 volt, de ekkor 4 főre apasztotta a püspök, s 
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1863-ban, az utolsó huszár elhunytával, nem töltötték be többé e posztot. A birto-
kokon található állandó alkalmazottak alsó kategóriájának vezető rétegét alkották a 
gazdák (majoros vagy pusztagazda, juhászgazda vagy számadó juhász), s az ő alá-
rendeltjeik voltak az általában egész évre, konvenció alapján szegődtetett béresek 
(faragóbéres, „gyalog" és „ostoros" béres) és kocsisok. Az állandó alkalmazottak 
közé tartoztak a kanászok, az erdő-, mező-, rét-, tábla- és védgátcsőszök, a keitészle-
gények, a gyümölcsös gondviselő, a búzamező, a vincellérek, a pincelegények, a 
csikósok és a gulyások. A mesterembereket általában csak rövidebb időre, pár hónap-
ra szerződtette az uradalom, egy-egy munka elvégzésére. így például kovácsot, 
baromorvost, házfedőt (cserepesmestert), bodnárt, kádárt, kéményseprőt és fazekast. 

A tisztség, az alkalmazottak és a cselédség fizetését készpénzben és természetben (búza, 
rozs, árpa, kukorica, zab, ázalék, széna, szalma, hasábos és gömbölyű fa, 6- és újbor, 
sertés, szalonna, só, lakás-, és földhasználat, ruházat) kapta meg. A készpénzt az évnegyed 
végén, a természetbeni illetményt minden negyedév elején. A hosszú uradalmi szolgálat 
után, melynek során az illető „folytonos fáradhatatlan buzgalommal és hűséggel" tevé-
kenykedett, nyugdíjat kaphatott. Ennek megítélése azonban, mivel nem volt rendszeresít-
ve az uradalomban, egyedül a püspök kegyelmétől függött. 

A birtokszervezet felvázolása után érdemesnek tartom néhány olyan a gazdálko-
dással kapcsolatos területre felhívnom az olvasó figyelmét, mely a helytörténeti 
kutatás számára is, egy-egy település vagy nagyobb régió történetének feldolgozása 
során érdekes lehet. 

A váci püspöki birtokokon sem volt töretlen a birtokrendezések folyamata. Az 
1853-ban kiadott úrbéri pátens nyomán csak 1856-ban állították fel az úrbéri törvény-
székeket, a törvény gyakorlati végrehajtása 1857-ben kezdődhetett meg. A tulajdonvi-
szonyok tisztázása céljából végrehajtott úrbérrendezés, rendbeszedés (regulatio, 
rectificatio), elkülönítés (segregatio), tagosítás (tagosztály, összesítés, commasatio), 
arányosítás és felosztás során több mint 110000 hold (1200 négyszögöles) területet 
kellett átvizsgálni, a birtokokat felmérni, térképeket és telekkönyveket készíteni. 
További problémát jelentett az a nem úrbéres jellegű maradvány- és irtványföldekkel 
— utánuk továbbra is szolgáltatással tartoztak - , valamint az úrbéres állományon kívüli 
szőlőkkel - utánuk szőlődézsmával tartoztak - kapcsolatos ügyek, még további 
évtizedekig tartó rendezése. 

A birtokok kezelésének egyik módja a majorsági, a földek saját eszközökkel és 
bérmunkásokkal történő megművelése volt. A megnövekedett területű és a birtok-
rendezések következtében szerkezetében megváltozott majorsági birtokok nagyobb 
beruházást igényeltek volna, de a pénzszűkös időkben az egyházi javadalmasok a 
kötvények formájában kapott földtehermentesítési kárpótlási tőkének csak a kamatait 
vehették fel, ezt is csak 1854 után. Ezért volt kénytelen Peitler Antal József püspök 
igényelni 1863-ban 120000 forint kölcsönt, hogy megteremtse az állandó jellegű ún. 
ingyen jutó nemesebb és gazdasági felszerelési alap (röviden: fundus instructus) 
pénzügyi forrását. Ennek lényege az volt, hogy míg korábban a püspökök által 
vásárolt (beruházott) gazdasági felszerelést (termény, vetőmag, állatok és felszerelés) 
székváltás esetén a püspök új egyházmegyéjébe vihette át, addig az előbb említett 
gazdasági alap állandó jelleggel és nagyságban - ezt a világi főhatóság ellenőrizte -
az illető püspökségnél maradt. A pécsi egyházmegye után másodikként a váciban 
vezették be ezt a megoldást. A majorsági munkaerővel való bánásmódra többször is 
találunk adatokat. 1848-ban „az uradalmi tisztség a jobbágysággal jól és szelíden 
bánni, minden erőszakoskodástól szigorúbb bánásmód által bizalmatlanságot ger-
jeszthető eljárásoktól óvakodni" volt köteles. 1860-ban is hasonló értelemben intették 
a veresegyházi ispánt, hogy „A rossz cseléd, ha változik, nem baj, de a jó cseléd 
figyelmet érdemel." 
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Egy királyi rendelet már 1719-ben szorgalmazta az egyházi birtokok haszonbérbe 
adását. Míg 1848 előtt általában az illető község lakosainak adták bérbe a telken 
kívüli állomány tagosítatlan földrészeit, addig 1848 után a kishaszonbérlők mellett 
megjelentek az egyéni tőkés nagy- és középbérlők. A haszonbérleti szerződéseket 
általában 3 éves időtartamra szólóan kötötte az uradalom, de 1866-ban már 12 évre 
adták bérbe az alpári birtokokat. 

Az állattartást és a mezőgazdasági művelést kormányzói utasítás szerint végezték 
az uradalom alkalmazottai. Részletes leírásokat találhatunk a takarmányellátás mi-
kéntjéről, a beteg állatok gyógyításáról, az erdőhasználat tudatos erdőműveléssé való 
kifejlesztéséről és a földek termőerejét figyelembe vevő földművelésről. 

Az uradalom területén folytatott ipari és kereskedelmi tevékenység nagy részét 
nem az uradalom maga, hanem általában külső személyek, iparosemberek, kereske-
dők és haszonbérlők végezték. Többször is kötöttek szerződést vállalkozókkal szén-
kutatásra, de ezek a kísérletek általában eredménytelenek voltak, s egy esetben még 
a szénbányász szökésével is végződött a dolog. A saját erőből folytatott kereskedelem 
nagy részét képezte a - legbiztosabb jövedelemforrásnak számító - faeladás. E célból 
faraktárat tartott fenn Pesten az uradalom, ahol egy a faeladást végző fabiztost foglal-
koztattak, míg Vácott és Verőcén egy-egy fadepozitórium volt található. Míg Pestre a 
Dunán uszályon szállították a fát, addig a kállói és a magyalosi erdőkből az aszódi 
indóház közelében bérelt falerakodó területről vasúton juttatták el a célállomásra. A 
birtokok más terményeit (alma, vaj, makk, gubacs, törköly, gabona, dohány, stb.), a 
gyapjút és az állatokat többnyire árverés útján értékesítették, melyet a Sürgöny, a 
Pesti Lloyd és a Wiener Zeitung c. lapokban hirdettek meg. De voltak állandó -
többnyire zsidó - kereskedő partnerei is az uradalomnak. 

A királyi kisebb haszonvételeket - kocsmáitatás és bormérés, sör- és pálinkafőzés, 
mészárszéki jog, bolt-, vám- és malombér, vámszedés és révtartás, vadászat és halá-
szat, tégla- és mészégetés, bányászat — általában nem maga kezelte az uradalom, 
hanem haszonbér fejében másoknak engedte át. Ezek közül néhányat megszüntetett 
az 1853. évi úrbéri pátens. 

A váci püspöki uradalom magánkegyurasága (patronatus) alá 17 plébánia - ebből 
három közös - tartozott. A kegyuraságból adódó jogok és kötelezettségek - pl. egy-
házi személyek kinevezése, megélhetésük biztosítása, egyházi épületek (köztük az 
iskolák) fenntartása és a különböző alapítványok kezelése — terhelték mind a világi 
mind az egyházi uradalmakat. 

Voltak nem a kegyúri jogból eredő egyéb egyházi célú kiadások is. Ilyen volt a 
püspökök személyes - tisztségükből fakadó - szükségleteinek fedezése, mely általá-
ban nem volt korlátozva, de Peitler Antal József püspök 186l-ben önként - ámbár 
gazdasági kényszer hatására - vállalt zárlat ideje alatt csak havi 600 forintot és 100 db 
aranyat vett fel. Az uradalmi pénztárból fizették ki a szentszéki tagok (jegyző, iktató, 
titoknok és ügyész) és a püspöki kancellária tisztségviselői (titkár, levéltárnok, szer-
tartó, igtató, ímok és a „beparancsoló") illetményeit, napidíjait és az 1866 körül 
újonnan szervezett, a pusztán lakók lelki gondozását végző missziós kerületek 
(alsónémedi, irsai, izsáki, kecskeméti és kiskúnsági), illetve a misszionáriusok költsé-
geit. Az alapítvány jellegű kiadások közé tartoztak pl. a négy kanonoki stallum, a ta-
nulmányi alap és a városi kórház céljaira elkülönített összegek. 
Az udvarban a püspöki asztalnál, a táblánál, naponta háromszor étkezett az ott helyet 
foglaló nyolc személy a püspök, egy kanonok, három udvari tisztelendő, a jószágkor-
mányzó és felesége, valamint Plaukáné asszony, az ispán felesége. A tiszti asztalnál a 
szakács és felesége, a komornyik és egy fiskális a feleségével foglalt helyet, míg külön ét-
keztek a szolgák, a huszár, a kettő inas, a kertész, a hajdú és a „Liset", a kormányzóné 
szobalánya. 
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Az ún. Vörösház, a váci uradalom központi gazdasági épülete (Szabóné Nánási Vera felvétele) 

A világi hatóságokkal való kapcsolattartás során az uradalom ügyészei részt vettek 
azokon a megyei választmányi üléseken, melyeken „az uradalom érdekébe vágó 
tárgy" szerepelt. A járási szolgabírói hivatalokban számtalan esetben az ügyek bírói 
úton történő lezárása végett folyamodtak a fiskálisok. 1848 után az addig a püspök 
földesúri fennhatósága alá tartozó varasokkal és községekké 1 minőségileg változott 
meg az uradalom kapcsolata, jóllehet továbbra is sok ütközőpont - pl. a királyi ki-
sebb haszonvételek bérlete, a szőlődézsma és megváltása, stb. - maradt meg köztük. 
Az uradalmi tisztek azonban 1848 után is rendszeresen részt vettek a városi tanács és 
a községi választmányok ülésein. 

A fentiekben talán sikerült vázlatosan bemutatnunk egy püspöki uradalom szerve-
zetét és működését. S egyúttal vélhetően felhívtuk az olvasók figyelmét egy olyan 
forrásanyagra, mely kevésbé ismert a kutatók előtt s mely szinte kimeríthetetlen 
forrása lehet a helytörténetírásnak is. 

Horváth M. Ferenc 
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