
TÖRÖK JÓZSEF

A magyarországi egyházmegyék története

Az 1077 táján íródott Nagy Legenda Szent István egyházszervező tevékenységé
ről a következő rövid összegzést tartalmazza: "A legkeresztényibb fejedelem
tartományait tíz püspökségre osztotta, az esztergomi egyházat a római apostoli
szék jóváhagyásával és egyetértésével a többiek fejévé és felügyelőjévé tette." Ez
a visszatekintő megállapítás aligha tükrözi annak a négy évtizednek szívós
munkáját, amelynek során a vármegyék szervezésével párhuzamosan és azzal
szoros kapcsolatban létrejött az ország egész területét átfogó egyházi területi
beosztás: két érsekség és nyolc püspökség, vagyis tíz egyházmegye. Kiinduló
pont ehhez egyrészt a királlyá koronázás, másrészt az 1001 húsvétján Ravenná
ban tartott zsinat, amelyen a koronát küldő II. Szilveszter pápa jelenlétében és
jóváhagyásával megtörtént a magyar egyház ,,alllpko1etétele".

Közelebbi és távolabbi előzménye volt ennek a 950-es, 960-as évektől folyó
térítés, illetőleg az a tény, hogya IX. században a salzburgi egyházmegye
papjai már jelen voltak a Dunántúlon (például Zalavarott) és képviselték a
Frank Birodalom egyházának kelet felé terjeszkedő politikáját. Ezzel párhu
zamosan az aquileiai patriarkátus szintén küldött térítőket. A kereszténység
terjedésében 896 után néhány évtizedes törés következett be. De már 953-ban
bizánci térítő püspök működött a Maros mentén, bár ennek a tevékenység
nek az egyházmegyékre nézve később nem lett következménye.

Taksony fejedelem 962-ben követet küldött Rómába, és a pápától püspököt
kért. XII. János fölszentelte és útnak indította Zacheust, aki - igaz, némi
viszontagság után - valószinűleg eljutott hazánkba. Működése intézményes
jellegű lehetett. Géza fejedelem 972-ben keresztelkedett meg, majd 973-ban
követséget menesztett Quedlinburgba, hogy Ottó császártól térítő papokat
kérjen. Ekkor fontos esemény történt. Az energikus passaui püspök, Piligrim
szerette volna joghatóságát, kiterjeszteni hazánkra, ám fölöttese, a salzburgi
érsek ezt megakadályozta. Igy lehetövé vált, hogy három évtizeddel később,
az önálló magyar egyházszervezet kiépítésekor egy jelentős akadállyal keve
sebb tomyosuljon Szent István elé.

A latin ritusú térítő püspök vagy püspökök huzamosabb dunántúli jelen
léte az oka, hogy Veszprém Esztergommal az elsőségért vetélkedett. Az 1001.
évi ravennai zsinat a magyar egyház élére minden kétséget kizáróan Eszter
gomot állította .mater et caput" (anya és fő) minőségben, ám ezzel párhuza
mosan szerveződötta veszprémi egyházmegye is.

A missziós püspök bizonyára gyakran tartózkodott Veszprémben, erre utal
a X. század második felében épült Szent György-kápolna. Vannak, akik a
királyné, Gizella alapításának tartják a veszprémi püspökséget, ám a források
szerint ő a Szent Mihály arkangyalról elnevezett székesegyházat "gazdagí
totta", hiszen Veszprém a királyné szálláshelye volt; a veszprémi püspök
kancellárja és koronázója a későbbi magyar királynéknak. A veszprémi
egyházmegyét négy vár alkotta a hozzájuk tartozó területtel: Veszprém, Fe-
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hérvár, Visegrád és Kolon. A Dunántúl jelentős része Somoggyal együtt szin
tén ide tartozott.

Esztergom, a királyi szálláshely hamar egyházi központtá vált. Már Géza
építtetett templomot Szent István protomártír tiszteletére. Mivel Passaunak
is ő a védőszentje, ebben a passaui térítés emléke élt tovább. Szent Adalbert
többszöri rövid itt-tartózkodására a Szent Vid-templom utal; majd 1010 után
ő lett az első esztergomi székesegyház patronusa. Az egyházmegye a Duná
tól északra és északkeletre eső területeket foglalta magában. A szervezők

szívesen választottak természetes határokat az egyházi és világi közigazgatás
kiépítésekor, ám az országhatár mentén gyakran nem történt pontos kijelölés.
Ez a helyzet Esztergom esetében is.

Kalocsa a legelső alapítások közé tartozik" amelynek érsekség voltára két
magyarázat is született. Az egyik szerint az Arpádok fontos székhelyén, Ka
locsán kezdetben püspökség létesült. Főpapja a koronát hozó Asztrik lett, aki
a második esztergomi érsek átmeneti, három évig tartó vaksága alatt Eszter
gomban helyettesített. Az esztergomi érsek felgyógyulása után az érseki cí
met megőrizve tért vissza Kalocsára. A másik feltevés szerint Szent István
tudatosan alapított két érsekséget, Kalocsa a feketemagyarok térítését volt
hivatva szolgálni. Az egyházmegye határa nyugaton a Duna, keleten a lisza;
északon 1030 után, délen csak a XI. század végére állandósult a határ. Továb
bi homályos pont az, hogya későbbiekben többször "bácsi érsekség "-ként sze
repel.

Kalocsa mint központ a terület északi részén volt, és a könnyebb megkö
zelítés kedvéért Bácson egy második székhelyet kellett kialakítani. Igen va
lószínű, hogy ezt Szent László határozta el. Bács mellett a kalocsai székhely
is megmaradt, és az első székesegyház folyamatosan betöltötte szerepét. A
két székhelynek mindig egy főpásztoravolt. Az érsekség egysége mellett szól
az is, hogy mind a kalocsai, mind a bácsi székesegyház patrónusa Szent Pál
apostolfejedelem.

Az egri püspökséget a kabar Aba Sámuel szállásterületén, Szent János evan
gélista patr6nussága alatt már 1004-1009 között megszervezték. Az ország
északkeleti és keleti részeit foglalta magában, s délen lenyúlt egészen Ajtony
szállásterületéig. Igy az első évtizedekben a későbbi bihari (majd váradi) püs
pökség területe is az egri egyházmegyéhez tartozott. Egészen a XVIII. század
derekáig e déli rész maradványaként keskeny csík húzódott a bihar-váradi
és a csanádi egyházmegye között pankotai főesperesség néven, amely jogilag
Egertől függött; és csak 1750 táján lett a csanádi egyházmegye része.

A győri egyházmegye felállítása szintén az első évtizedben történt. A pápai
legátus jelenlétében itt állították ki a pécsi püspökség alapítólevelét (1009). A
veszprémi egyházmegyét l009-ben leíró oklevél szintén erre utal. Területét
eredetileg négy megye: Győr, Moson, Sopron, Vas alkotta. A Szigetköz a kö
zépkorban éppen úgy, mint ma is, Esztergomé. A győri egyházmegye területe
1777-ig nem változott.

A pécsi püspökség megszervezéséről oklevél tudósít, leírva pontos határait;
ebből arra lehet következtetni, hogy l009-ben a püspökség területén a vár
megyeszervezet még hiányzott. Később Tolna, Baranya, Valkó és Pozsega
megye alakult itt ki. A Szerémséget egy ideig Pécs Kalocsával közösen bírta.
Pécs az első (római kori) kereszténység idejéből megmaradt és a IX. század
ban újból használatba vett templomaival természetszerűen kínálkozott az
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egyházmegye központjának. Patronusa, Szent Péter apostolfejedelem. Ez a
tény egyszerre mutat két irányba: Róma felé, mert a pápai legátus jelenlété
ben történt az alapítás, valamint a Duna túlsó partján fekvő Kalocsa felé, ahol
a másik apostolfejedelem, Pál őrködött. A középkor embere értette az ilyes
fajta szólást a védőszeritek nyelvén.

Az első egyházmegyék sorát az erdélyi zárja, amely az előzőekkel ellentét
ben nem a püspökség központjának, hanem területének nevét viseli. Az er
délyi egyházmegye elnevezésének legvalószínűbb magyarázata az, hogy a
Gyu1a és Zsombor uralma alatt álló, majd a Zoltán által igazgatott terület
eleinte kétpólusú volt, vagyis két katonai központtal rendelkezett. Ez indo
kolta, hogy nem a püspökség székhelye, hanem annak területe legyen az
egyházmegye névadója. Az ,erdélyi püspökség székhelye valószínűlegkezdettől

fogva Gyulafehérvár volt. Igy 101D-re hét egyházmegye (két érsekség és öt
püspökség) létezett: a Dunántúl egészén, az északi és északkeleti területeken,
valamint Erdélyben.

A bihari püspökség felállítása szintén Szent Istvánnak tulajdonítható, s ez
párhuzamosan történt a bihari dukátus (Bihar megye) megszervezésével. A
trónörökös, (Szent) Imre jelenléte elégséges indok volt az új püspökség léte
sítésére, amely területileg az egri és az erdélyi egyházmegye közé ékelődött.

Az 102D-as években történt a szervezés, székhelyét Szent László 1077 után
Bihar helységből a közeli Váradra tette át. Az egyházmegye eredeti patrónu
sa Mária. Szent Lászlót akarata szerint a váradi monostorban (ti. a székes
egyházban) temették el.

A Pozsonyi Evkönyv szerint az Ajtonytól elfoglalt területen Szent István
103D-ban szervezte meg a csanádi püspökséget Marosvár-Csanád központtal.
Az első püspök, a velencei származású Szent Gellért életrajza ezt a követke
zőképpen írja le. István Gellértet visszahívta a bakonybéli remeteségből. és
így szólt hozzá: "Háborgatl* téged, Isten embere, alkalmatlan időben. Most
ugyanis az az akaratom, hogy a tizenkét püspökséget, amelyek felállítását
országomban elterveztem, püspökökkel betöltsem... Vedd a püspökséget,
mely - ahogy ítélem - téged illet." A segítségül kijelölt tíz papot ;,Csanád
ispán szekérre ültette és a csanádi egyházmegyébe vitte őket". Ennek alapján
sokáig tartotta magát az a nézet, hogy Szent István tizenkét egyházmegyét
akart szervezni. Látnunk kell azonban, hogy az egyházmegye- és vár
megyerendszer kiépülése szerves folyamat, amelynek tervszerűségétpoliti
kai éleslátás biztosította és nem előre meghatározott számszerűség. Ajtony
egykori területe az őt legyőzö Csanádtól kapta a nevét, az egyházmegye és
a vármegye területe pedig, mint Bihar esetében is, fedte egymást. A területet

. Nyugaton a TIsza, délen a Duna, keleten Erdély, északról a már említett pan
kotai főesperesség határolta.

Szent István alapításait a váci püspökség zárja, bár erről okleveles adat nem
maradt. Az egyházmegye védnöke itt is Mária. A Duna-TIsza közén Kalocsá
ig és Csanádig lehúzódó egyházmegye központja a kezdetektől Vác.

Az eddig tárgyalt tíz egyházmegye a történelmi Magyarország egész te
rületét magába foglalta.

Az egyházmegyék patrónusai esetében (Mária: Győr, Bihar és Vác; apos
tolfejedelmek: Kalocsa és Pécs; Szent János: Eger; Szent Adalbert: Esztergom)
érdemes felfigyelni arra, hogy ott, ahol Szent István a központosítás során
ellenállásba ütközött, ahol az ország egységéért meg kellett küzdeníe, a "har-
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cos" patrónusok a területek védnökei: Veszprémben (Koppány, 997) és Er
délyben (Gyula, 1(03) Szent Mihály arkangyal villogtatta kardját, Marosvár
felett (Ajtony, 1028) sárkányölő Szent György őrködött. Természetesen ez
utóbbiban a keleti térítés emléke is szerepet játszhatott.

A két érseki tartománya következőképpenoszlott meg: Esztergomhoz
Veszprém, Győr, Pécs, Eger, Vác, majd később Nyitra tartozott; Kalocsához
Csanád, Bihar, Erdély és később Zágráb.

Az egyházi szervezet a továbbiakban még kiegészült, illetve változott. Szent
úiszló a központot Kalocsáról Bácsra, Biharról a közeli Váradra tette át. A nyitrai
társaskáptalannak juttatott adománya előkészületvolt újabb püspökség felálli
tásához. Szlavónia birtokbavétele után Szent István király tiszteletére 1091 táján
Zágrábban alapított püspökséget, és azt a kalocsai (másként bácsi) érsekség alá
rendelte. Utóda, Kálnuin király 1110-1113 között megszervezte a nyitrai egyházme
gyét (patrónusa Szent Emmerám), amely Nyitra megye északi részére, Trencsén
megyére és a gyepűn túli részekre terjedt ki. Ezt a területet, melynek kijelölését
maga a király végezte, az esztergomi érsekségból szakította ki. Erre a vidékre a
prágai püspökség is szerette volna kiterjeszteni joghatóságát. Lehetséges, hogy
Káhnán az új alapítással akarta elejét venni a német terjeszkedésnek, mivel Prá
ga a mainzi érsekség alá tartozott és a birodalmi egyház befolyását szerette
volna érvényre juttatni.

Az erdélyi szászok szebeni prépostsága, melyet III. Béla 1186 körül alapított,
a XIII. század elején majdnem püspökséggé lett; III. Ince pápa azonban ezt
nem engedte, mert Erdélynek Szent István óta volt püspöksége. Hasonló a
helyzet a szepesi németség esetében: Imre király számukra 1198-ban megszer
vezte a szepesi prépostságot. Ez indokolt volt az egyházmegye központjától
való nagy távolság miatt. A szepesi prépost .a szebenivel ellentétben Eszter
gomtól független joghatóságnak örvendett. A XVIII. században ez lett a sze
pesi püspökség alapja.

A XIII. században szervezett egyházmegyék elsősorban a dél és kelet felé
irányuló misszió munkáját voltak hivatva segíteni.

Csák Ugron kalocsai érsek 1229-ben pápai jóváhagyással alapította a sze
rémi püspökséget, melynek feladata a Száva jobb partjára eső rész térítése volt.
Székhelye először Bánmonostor (másik nevén Kő), majd a tatárjáráskor el
pusztult Kő helyett a régi Sirmium jogutódját, a Szent Irenaeus tiszteletére
épített egyházat választották központnak.

Bosznia ll. Béla (1131-1141) idején került a magyar királyi korona alá. A
bosnyákok között erősen.terjedt a bogumil vagy patar eretnekség, ezért a
magyar domonkos szerzetesek térítő munkáját befejezendő,a király a német
származású János dominikánus szerzetest nevezte ki Bosznia püspökévé. A
boszniai püspökség ekkor került ki a raguzai érsekség irányítása alól, és átme
netileg Róma, majd hamarosan Kalocsa alá tartozott. János utóda, Posa püs
pök a Szarajevo melletti Brdóban kezdett székesegyház építéséhez, de a pa
tarok miatt a Szávától északra fekvő Djakovóra (Diakovár) kellett menekül
nie. Fél évszázadnyi bizonytalanság után ez lett a boszniai püspökség végle
ges székhelye. A később zengg-modrusinak nevezett, Adria-parti püspökség
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ugyancsak ekkortájtól kezdve lazította kapcsolatait a raguzai érsekséggel, és
tájékozódott a tőle keletre fekvő egyházmegyék felé.

A nándorfehérvári püspökséget 129o-ben szervezték meg; öt év után meg
szűnt,majd 1322-től hatvan éven át ténylegesen, utána csak címében létezett.
A kalocsai érsekséghez tartozott. A milkói kun püspökséget 1227-ben Róbert
esztergomi érsek alapította a kunok térítésére és bízta a hazai domonkos
szerzetesekre, de ezt a tatárjárás előszele elsöpörte. Ekkor lett vértanú Ma
gyarországi Pál és "hatvan" rendtársa. Későbbi fölélesztése nem járt sikerrel.
A szörényi (1376) és argyasi (1281) missziós püspökség rövid léte alatt a kalocsai
érsekséghez tartozott.

Az esztergomi érseket 1239-ben említi először egy királyi oklevél a magyar
egyház prímásaként.

A végzetes XVI. században a hódoltsági országrészek egyházi élete teljesen szét
zilálódott. Ezek Róma szemében missziós teriileteknek számítottak. Esztergom
ból az érsek és a káptalan 1543-ban Nagyszombatba menekült, és csak 182D-ban
tért vissza. A szerémi rész a hódoltság végére szinte lakatlanná lett, Szörényi
László püspök a XVIII. században szervezte újjá, és Péterváradon telepedett le.
Bács romokban hevert, ezért Patachich Adám 1730-ban Kalocsára tért vissza. A
csanádi egyházmegye székhelye 1738-ban Temesvár lett. A pankotai főesperes

ség 1750 táján végleg elszakadt Egertól és Csanádhoz csatlakozott.
Mária Terézia nagyszabású egyházpolitikájával rendezte a keleti szertartá

súak egyházmegyéinek helyzetét; és ami még fontosabb, a latin ritusúak egy
házmegyéinek újjászervezését is végrehajtotta, igaz, a Szentszék mérsékelt
örömére. A szerémi és a boszniai (diakovári) püspökséget 1773-ban egyesí
tette, mert hívek hiányában a két püspökség külön-külön életképtelennek
bizonyult. Ezután a hatalmas kiterjedésűesztergomi egyházmegye széttago
lása következett. 1776-ban felállította a rozsnyói, besztercebányai és szepesi püs
pökséget. Egyéb, kevésbé jelentős területi átrendezéseket is végzett, mert az
archaikus helyzetet konzerváló "exempt" plébániákat az illetékes püspök
ségek alá rendelte. 1m-ben a királynő a székesfehérvári és a szombathelyi egy
házmegyét szervezte meg. A fehérvári püspökség területét a veszprémiből

szakították ki. (Fehér és Pilis megye), a szombathelyi pedig a győri, a veszp
rémi és a zágrábi egyházmegye területéből állt össze. (Vas megye, zalaeger
szeg környéke, a Mura bal-parti részei). A veszprémi püspökség kárpót
lásképpen megkapta a győri püspökségtől a pápai főesperességet.Mária Te
rézia "apostoli királyi" méltóságára hivatkozva vitte végbe mindezt. Jelenték
telennek túnő változás, hogy Szeged 1775-ben Kalocsától Csanádhoz Pártolt; e
ténynek később még lesz jelentősége.

Az egri és az erdélyi egyházmegye maradt meg még utolsó nagy kiterjedésű

püspökségnek. I. Ferenc 1804-ben döntött a szatmári és a kassai püspökség meg
szervezéséről, Szatmárnémeti, valamint Kassa székhellyel. Kárpétlásul az egri
püspökség érsekség lett, és a belőle kihasított két új egyházmegye mellé megkapta
a szepesi és a rozsnyói püspökséget. A bécsi kormány a horvátok iránti hálából
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1852-ben a zágrábi püspökséget a Szentszékkel érseki rangra emeltette, és aláren
delte a szerémi. a középkori eredetű dalmát zengg-modrusi latin és a kőrösi om
ben alapított) görög ritusú egyházmegyét. A kalocsai érseki tartományba ettől

kezdve csak az erdélyi, csanádi és nagyváradi egyházmegye tartozott. Az esz
tergomi érsekség alá tartozott a győri/ veszprémi/ pécsi, váci, nyitrai, beszterce
bányai, szombathelyi és székesfehérvári püspökség, valamint két görög katolikus
püspökség: a munkdcsi (1771) és az eperjesi (818). A teljesség kedvéért megemlí
tendő a gyulafehénJár-fogarasi görög katolikus érsekség, amely alá a szamosújvári/
lugosi és nagyváradi görög ritusú püspökség tartozott. A hajdúdorogi görög kato
likus egyházmegye megszervezése 1912-ben történt.

A pannonhalmi bencés f6apátság helyzete sajátos, mert a főapát mint or
dinárius a kicsiny kiterjedésű nullius egyházmegye életét is irányítja. A pan
nonhalmi "székesegyházat" XII. Piusz pápa 1943-ban emelte "basilica minor"
rangra.

Az 192D-as trianoni békekötés következtében csak a veszprémi, székesfe
hérvári/ váci, egri és pannonhalmi egyházmegye területe maradt érintetlen.
Rozsnyó, Kassa, Szatmár, Várad és Csanád egyházmegye esetében a terület
csökkenése mellett a székhelyek is az utódállamokhoz kerültek. A prímási
székhely megmaradt, de területének legnagyobb része elszakadt. A csanádi
püspökség székhelye 1923-ban Temesvárról Szegedre tevődött át. A váradi rész
irányítását Debrecenból apostoli kormányzói helynök végezte. Egerhez pedig/
bizonyos adminisztratív függetlenséget megőrizve, a rozsnyói, kassai, szatmári
rész került.
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1945 után a trianoni határok visszaállításával ez a helyzet maradt fenn, némi
módosítással. A váradi rész irányítása a csanádi püspökség központjából, Sze
gedról történt, majd ez a terület a csanádi egyházmegye része lett. A római
Szentszék 1982-ben a kassai, rozsnyói és szatmári egyházmegye magyarországi
területét az egri f6egyházmegyéhez csatolta, s még ebben az évben a csanádi
egyházmegye elnevezését szeged-csanádira változtatta.

Az egyházmegyék határai és központjai a történelmi változások ellenére
is túlnyomó többségben a Szent István korában keletkezett struktúrát őrzik
napjainkig, jóllehet a katolikus népesség területi megoszlása az eltelt évezred
alatt számos esetben jelentősenmódosult.
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