
ADATTÁR   
Esperesek a Székesfehérvári Egyházmegyében 1949-től napjainkig* 
 I. Az egyházmegye területi tagozódásának változásai – a főespe-rességek, espereskerületek és plébániák kapcsolata 1. Történeti előzmények 1.1. A Székesfehérvári Egyházmegyét Mária Terézia alapította 1777-ben, területe pedig Székesfehérvár szabad királyi városra, Fejér vármegyére és Pilis vármegyének korábban a Veszprémi Püspökséghez tartozó területére terjedt ki. Az új egyházmegye 62 plébániája korábban a veszprémi püspök, illetve – Székesfehérvár esetében – az esztergomi érsek fennhatósága alá tartozott.1 Az espereskerületi tagolódás szempontjából vizsgálva megalapí-tásakor az új püspökségbe a fehérvári, a budai és a ráckevei espereskerület teljes területe, valamint a palotai espereskerület Fejér megyei plébániái kerültek.2 Az új egyházmegye felállítását követően az espereskerületek száma gyorsan emelkedni kezdett, így – ahogyan ezt az 1786-ban megjelent első egyházmegyei névtárból, schematismusból is megtudhatjuk – Séllyei Nagy Ignác püspöki szolgálata alatt már 8 espereskerület működött.3 Az espe-reskerületek megnevezése a következő volt: Székesfehérvári Felső, Székes-fehérvári Alsó, Váli, Adonyi, Bicskei, Szigeti, Budai Alsó, Budai Felső. Ezt követően, a demográfiai helyzet változásával a népesebb esperes-kerületeket megosztotta az aktuális megyéspüspök. Így a schematizmusban való előfordulásuk alapján megállapítható, hogy 1791-ben már létezett a 

                                                   
*  A tanulmány III., adattárat tartalmazó része Főesperesek és esperesek kronológiája 

címmel letölthető az Egyháztörténeti Szemle internetes kiadásának oldaláról: 
www.egyhtortszemle.hu 

1  A székesfehérvári püspökség császári alapítólevele 1777. február 17-én, a pápai 
megerősítő bulla 1777. június 17-én kelt. Ld.: A Székesfehérvári Egyházmegye 
honlapja: www.szfvar.katolikus.hu / Történelmünk / Egyházmegyénk / Alapítás. – 
2018. június. 

2  A Veszprémi Püspökség 18. századi történetéből tudjuk, hogy a mai Székesfehérvári 
Egyházmegye területén először a budai espereskerület lett felállítva, az 1710-es évek 
végén; 1733 körül aztán létrehozták a veszprémi espereskerületet, amely néhány Fejér 
vármegyei plébániát is magában foglalt. A fehérvári espereskerületnek a budai 
kerületből történő kiválására 1737-ben került sor; majd a budai és fehérvári kerület 
egyes részeiből megalakult 1756-ban a ráckevei kerület. Közben a veszprémi kerület is 
szétvált, 1755-ben létrejött a palotai espereskerület. A budai kerülethez 19, a 
ráckeveihez 12, a fehérvárihoz 25, a palotai Fejér vármegyei részéhez 5 plébánia 
tartozott az új egyházmegye megalapításakor. Ezek mellett az exempt Fehérvár-
belvárosi plébánia került az új püspökséghez, amelynek plébániatemploma lett a 
püspöki székesegyház. Ld.: HERMANN ISTVÁN: A veszprémi római katolikus 
egyházmegye igazgatása a 18. században. Bp., 2011. (Kézirat. PhD-disszertáció. ELTE 
BTK Történelemtudományi Doktori Iskola.) 96–99., 103–104., 329–331., 335–336. p. 

3  Az 1949 előtti székesfehérvári egyházmegyei történeti adatok elsődleges forrása a 
FŐESPERESI és ESPERESI iratok a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Le-
véltárban című összefoglaló segédlet. 
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Csákvári Espereskerület (alapításában 9.)4 és az Érdi Espereskerület (10.), 1860-ra különvált a Székesegyházi Espereskerület (11.), 1869-re felállításra kerül a Székesfehérvári Középső Espereskerület (12.), 1933-ban az érdi kerületből megalakul a Martonvásári Espereskerület (13.), 1947-ben pedig – alapjaiban a székesfehérvári középső kerületből – a Kálozi Espereskerü-let. (14.)5  1.2. Az is egyértelműen megállapítható, hogy a 8–14 espereskerület a kez-detektől két nagyobb szervezeti egységbe, a Székesegyházi Főesperességbe és a Budai Főesperességbe szerveződött. A 19. század közepéig a két főes-peresség között területi aránytalanság állt fenn, ennek orvoslására a jóval kisebb Budai Főesperességhez Fejér megyei területeket (ld. a bicskei és az érdi kerületet, amelynek nagy része Fejér vármegyéhez tartozott) csatoltak. A székesegyházi és a budai főesperesek kizárólag kanonokok lehettek, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy egészen az 1980-as évekig a stallumok elnevezésében is szerepelt a „székesegyházi főesperes” és a „budai főespe-res” megnevezés. Az egyházmegyei névtárak áttanulmányozásából ugyan-akkor megállapítható, hogy a kanonok személye befolyásolta a stallumok sorrendjét, így volt olyan időszak, amikor a kolumnáris kanonokok (a káp-talan első négy tagja, azaz a nagyprépost, a mesterkanonok, az éneklőka-nonok és az őrkanonok) után közvetlenül következett a két főesperes, más-kor a mesterkanonokok részben vagy egészben megelőzték a főespereseket.6  2. Az espereskerületek és a főesperességek számának fokozása (1949–1950) 2.1. A Székesfehérvári Egyházmegye középszintű igazgatásának átfogó átalakítására 1949-ben került sor, amikor a korábbi 14 espereskerület he-lyén 22, meglehetősen kisméretű kerület jött létre. Az új espereskerületi tagolódás kimunkálására Shvoy Lajos megyéspüspök külön bizottságot hozott létre, amelynek vezetője Potyondy Imre helynök volt. A bizottság által megfogalmazott javaslatokat megküldték az espereseknek, akik írás-ban véleményt nyilváníthattak. Ezt követően 1949. június 17-én Shvoy 

                                                   
4  A csákvári kerület előzményének tekinthetjük a Lovasberényi Espereskerületet, 

amelynek létére az 1780-as évek végéről vannak adataink. 
5  Az 1947-ben felállított Kálozi Espereskerület elnevezése hamarosan meg is változott, 

az új espereskerületi beosztásban Sárréti Espereskerületként találkozhatunk vele. 
6  Az 1945. és 1948. évi schematismusok szerint a kolomnáris kanonokok után 

következik az idősebb főesperes, majd a székesegyházi és a budai főesperes, végül az 
ifjabb mesterkanonok; az 1950. és 1955. évi névtárban előbb szerepel a székesegyházi 
és a budai főesperes, utána a két mesterkanonok; az 1967. és 1977. évi 
schematismusban fordul a sorrend: előbb a mesterkanonokok, utána a székesegyházi 
és a budai főesperesek. Szakos Gyula püspök kormányzásától megszűnik a 
stallumoknak a főesperesi tisztséghez kötése, így a mesterkanonokok után egyszerűen 
VII. és VIII. stallum szerepel. Így pl. Brajnovits Ferenc mesterkanonokként is 
székesegyházi főesperes maradhatott. 
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püspök elnökletével ismételten összeült a bizottság, és ekkor véglegesítet-ték a kerületi beosztást.7 Még az espereskerületi reformot megelőzően, 1947 októberében kerül felállításra a Kálozi Espereskerület. Ezt azért is érdemes külön kiemelni, mivel az esperesi kinevező okiratban már megfogalmazódnak azok az átfo-gó célok, amelyek a két évvel későbbi átalakítást is mozgatják: „Isten dicső-ségére, a lelkek üdvének intenzívebb munkálására, az egyházi közigazgatás tökéletesebb kiépítésére, a hívek és a papság kapcsolatának elmélyítésére új espereskerületet állítok fel, melyet részben az adonyi, nagyobb részben a székesfehérvári közép esperesi kerületből szakítok ki.”8  2.2. Az espereskerületek számának növelése jól illeszkedett Shvoy Lajos püspök egész szolgálatához, amelyben igazi lelkipásztorként megismerte az egyházmegye legtávolabbi részeit is, támogatta, hogy a papság–hívek kö-zötti távolság csökkenjen, és a kisebb településeken is legyenek helyben lakó lelkipásztorok. Tette ezt XI. Piusz pápa személyes útmutatását is kö-vetve, aki az első „ad limina” látogatásakor Shvoy püspök lelkére kötötte, hogy szorgalmasan látogassa az elhagyott híveket, és fordítson külön fi-gyelmet a fíliák lelkigondozására. Ennek megfelelően évente 10–15 fíliát személyesen meglátogatott, szorgalmazta és anyagilag támogatta ezekben kápolnák és templomok építését, ezzel egyidejűleg pedig intézkedett a helyi lelkipásztor kinevezéséről. Amint az egyházmegye alapításának 200. évé-ben kiadott jubileumi névtárban is olvasható, Shvoy püspök kormányzása alatt 53 új plébánia és lelkészség jött létre, és amíg 1927-ben 109, addig 1968-ban már 162 önálló egyházközségre, plébániára vagy lelkészségre tagolódott a Székesfehérvári Egyházmegye. Shvoy tehát valóban építő püs-pök volt, akinek évei alatt, az egyházközségek közreműködésével 51 új templom vagy kápolna épült.9 Az új espereskerületi rendszer kialakításá-nak első közvetlen oka tehát az volt, hogy megnövekedett a plébániák és lelkészségek száma, és így egy espereskerülethez sok, az esperes által nehe-zen átfogható közösség tartozott. A plébániák és lelkészségek számának emelését elősegítette az egy-házmegyés papság számának növekedése, azaz volt kit küldeni az új egy-házközségekbe. A Prohászka püspök halála előtti évben, 1926-ban újra megalakult egyházmegyei szeminárium olyan fiatalokat is felvett, akik a 
                                                   
7  Az 1949. június 17-i bizottsági ülés jegyzőkönyve szerint a tervezetre az esperesek 

részéről még több pontosítási javaslat is érkezett (jellemzően egy-egy településnek 
más espereskerületbe sorolására tettek javaslatot), így a végső szót Shvoy püspök 
mondta ki. Volt, hogy az általános helynök eredeti javaslatát, más esetben az 
esperesek módosítási javaslatát fogadta el a főpásztor, s így lett véglegesítve az 
espereskerületi rendszer. A végső bizottsági ülésen Shvoy és Potyondy mellett részt 
vett Preiner István későbbi kun- és besenyőföldi főesperes, Doroszlai Béla későbbi 
árpádszállási főesperes, Nagy Ipoly puszazámori lelkész, dr. Burján Imre velencei 
plébános, Vajk Gyula bodajki plébános, valamint dr. Németh László irodaigazgató-
helyettes. Ld.: Székesfehérvári Püspöki Levéltár (továbbiakban: SzfvPL) – No. 7454 – 
1789/1949. 

8  SzfvPL – No. 7450 – 2832/1947. 
9  Ld.: A székesfehérvári egyházmegyei jubileumi névtára 1977-ben. Kiad.: Bejczy Gyula. 

Székesfehérvár, 1977. 139., 140. p. 
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maximális követelményt támasztó győri vagy szombathelyi szemináriumba nem jutottak be – azonban felszentelt papként tevékenyen hozzájárultak az egyházmegye életéhez. Gondolhatunk magára Kisberk Imre későbbi püs-pökre is, aki a megújult szeminárium első évfolyamának volt a hallgatója, Sopron vármegyében született.10 A másik kedvező hatás – szerencse a sze-rencsétlenségben – a szerzetesrendek 1950-es feloszlatása, amelynek kö-vetkeztében először 60, de még a kényszerű elbocsátást követően is 35 pappal gazdagodott az egyházmegye klerikusi állománya.11 És akkor még nem beszéltünk azokról a személyekről, akik nem felszentelt szerzetesként lettek átvéve egyházmegyei szolgálatra, hanem a szerzetesi főiskolák meg-szűntetésével kerültek novíciusként a fehérvári szemináriumba, s lettek végül fehérvári egyházmegyések.12 Tehát nemcsak volt kit küldeni az új egyházközségekbe, hanem az államhatalom irányába tálalható is volt az átvételük szükségessége, mivel az új egyházközségek lelkipásztorra vártak. Ez a megnövekedett létszám szintén hozzájárult az új espereskerületek létrejöttéhez. Az új kerületek kialakításának harmadik indoka, hogy megváltoztak a közlekedési viszonyok, új közigazgatási központok jöttek létre (így például Válból Bicskére, Adonyból Dunaújvárosba tevődött át a központi szerep), továbbá tudni lehetett, hogy a Buda-környéki plébániák egy része hamaro-san Nagy-Budapest részévé válik. Mindezek befolyásolták például a duna-menti és kunföldi kerületek szétválását, az érdi kerületből a Budapesthez csatolt részek leválását, vagy a budai alsó és budai felső kerület mellett egy budai középső kerület felállítását. Mindezek fényében indokolt végigolvas-ni az espereskerületek új beosztását meghirdető egyházmegyei körlevelet, amely a következőképpen szól:13  „Egyházmegyénkben az önálló lelkészségek száma tetemesen megnöve-kedett. Egyházmegyénkben 1910-ben 94 plébánia és 4 helyi káplánság volt. Ma a tényleg működő és megszervezett plébániák, curatiak (lelkész-ségek) és helyi káplánságok száma 164, amelyek mellett 7 lelkészség van újabb szervezés alatt. Egyes espereskerületekben különösen megnöveke-dett a plébániák száma. A budai alsó kerületben 1910-ben 8 plébánia volt, ma 17. Az érdi kerülethez 1910-ben 9 plébánia tartozott, ma  a martonvá-sári kerülethez – 10 plébániájának időközi kiszakítása után – még mindig 15 plébánia tartozik. A közlekedés iránya és módja is tetemesen megváltozott. A közlekedés újabb lehetősége teljesen más irányba kapcsolt át egyes kerületrészeket. 
                                                   
10 Ld.: MÓZESSY GERGELY: Az 1956-ot követő megtorlás hatása Kisberk Imre püspök 

életútjára. In: Magyar Katolikus Egyház, 1956. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány 
Évkönyve, 2007. Szerk.: Szabó Csaba. Bp., 2007. 123. p. 

11  SzfvPL – Litterae Encyclicae 2331/1951. 
12  Ide sorolható a ciszterci dr. Arató Miklós Budapest-Baross Gábor-telepi plébános, 

Bácskai Sándor sárosdi plébános, dr. Glósz Ervin Székesfehérvár-öreghegyi plébános, 
Keszthelyi Ferenc Bp-nagytétényi plébános, későbbi váci megyés püspök, Keszthelyi 
Miklós mezőfalvi esperesplébános, Purszki Géza tárnoki plébános, Tihanyi József 
perkátai plébános, Trimmer Elek vajtai adminisztrátor; a lazarista Dusik Tibor Érd-
újtelepi plébános, Sebestyén Imre alapi plébános, Vitéz Tivadar vértesboglári 
plébános, továbbá a ferences Debreczeni László besnyői plébános. 

13  SzfvPL – Litt. Enc. 1789/1949. 
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Ezek a körülmények egyházmegyénk espereskerületeinek új beosztását és az espereskerületek számának növelését tették szükségessé. A tavaszi es-peresi konferencia a püspöki helynök elnöklete alatt 4 esperest küldött ki, hogy az espereskerületek új beosztására tervet dolgozzon ki. A kidolgozott tervezetet az esperesek írásbeli hozzászólása s bírálata alapján a bizottság folyó hó 17-én elnökletem alatt mégegyszer megvitatta. Az itt előadottak és megállapítottak alapján az espereskerületek számát 14-ről 22-re eme-lem fel s a plébániákat az egyes espereskerületek között következőkép osz-tom meg:”  Az új esperesek kinevezése két részletben, pünkösdvasárnap, illetve Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén történt. A korábbi esperesek – Kisteleki István, Vibirál Lajos és Szabó Pál kivételével – hivatalukban ma-radtak, és egyben 10 új esperes kinevezésére került sor.14  2.3. Fontos kiemelni, hogy ekkor, 1949 nyarán még nem szervezték meg a két új főesperességet, így a 22 espereskerületet a korábbi két főesperesség-hez rendelték. A Kun- és Besenyőföldi Főesperesség, valamint az Árpád-szállási Főesperesség felállítására 1950. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén került sor. Az új főesperességek felállításáról az egyházmegyei körlevél a következő beszámolót adja:15  „Az espereskerületek számának növekedése szükségessé tette a főesperes-ségek ketté választását. A székesegyházi kerületből kihasítottam a sárréti, székesfehérvári alsó u.n. besenyőföldi, kunföldi alsó és kunföldi felső, to-vábbá a dunamenti espereskerületeket. E kerületeket együtt különálló „Kun- és besenyőföldi, Szent Lajos király oltalma alatt álló” főesperesség-gé teszem, melynek élére Preiner István c. apát, dunapentelei plébánost helyezem, mint főesperest, felmentve őt a kunföldi alsó kerület esperesi tisztéből. Az ősi budai főesperességből kihasítottam a buda-keleti, érdi, martonvá-sári, szigeti és csepeli kerületeket. Ezen kerületek alkotják az új „Árpád-szállási, Szent Gellért oltalma alatt álló” főesperességet, melynek főespe-rese Doroszlai Béla pápai kamarás, albertfalvai plébános lett. Doroszlai Béla albertfalvai plébánost egyidejűleg felmentettem a buda-keleti kerület esperesi tisztéből. Így a régi két főesperesség helyett négy főesperességre osztom fel az egy-házmegyét.”  Amint a körlevél is tartalmazza, az új főespereseket korábbi esperesi meg-bízatásuk alól felmentették, és helyettük a budai-keleti és a kunföldi-alsó 
                                                   
14  Az új esperesek a kinevezésük sorrendjében a következők: Dömötör István, Vajk 

Gyula, Kisberk Imre (két kerületbe), Bényi József, Majláth János, Langhammer 
János, Mórász Pál, Balogh Károly, Tomecz József és Oszkó János. Hivatalában 
maradt Aradi Ignác (1942-től), dr. Burján Imre (1947-től), dr. Keszi József (1948-tól), 
Farkas Károly (1947-től), Mayer József (1931-től), Preiner István (1936-tól), Angeli 
Márton (1946-tól), Kocsis Lajos (1944-től), dr. Ásgúti Ádám (1933-tól), Doroszlai Béla 
(1933-tól) és Nagy Ipoly (1947-től). Az új kinevezésekről bővebben ld.: SzfvPL – No. 
7450 – 1643–1645, 1790, 1793, 1795, 1797, 1800, 1803, 1806/1949. 

15  SzfvPL – Litt. Enc. 377/1950. 
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kerület is új esperest kapott.16 Összességében tehát egy év leforgása alatt egy tucat új esperes jelent meg az egyházmegyében – kialakulóban volt az „új esperesi kar.” Ellentétben az ősi főesperességekkel, a kun- és besenyő-földi, valamint az árpádszállási főesperesi tisztség nem kötődött a szé-keskáptalanhoz, és a káptalani stallumok elnevezése sem változott a két főesperesség 1950-es megjelenésével. Így a kun- és besenyőföldi főesperesek közül Preiner István sohasem lett kanonok (főesperesként is megőrizte címzetes apáti kitüntetését); Ara-di Ignác ugyan kanonok volt, de ez a párhuzamosan ellátott székesegyházi főesperesi tisztségének köszönhető; Barbély Pál csak később, árpádszállási szolgálata alatt lett a káptalan tagja; Török Ferenc kitüntetésként viselte a címzetes kanonoki elismerést, de a székeskáptalannak nem volt rendes tagja; id. Horváth László nem a főesperesi szolgálata kezdetétől, hanem később lett kanonok. Horváth Imre kanonok-főesperesi kinevezése a fenti sorból azért tekinthető kivételnek, mivel Takács püspök tudatosan össze-kapcsolta a 4 főesperesi tisztséget a káptalani tagsággal. Hasonló mondható el az árpádszállási főespereseknél is: Doroszlai Béla címzetes préposti kitüntetést kapott, de kanonok nem lett; dr. Ásguti Ádám és Barbély Pál nem automatikusan, hanem 20, illetve 15 éves főespe-resi szolgálat után lettek kanonokok; Lauber Benedeknél pedig Takács Nándor tisztségegyesítő törekvése alapján kapcsolódott össze a főesperesi és a kanonoki méltóság.17 A kommunizmus magyarországi előretörésével egyidőben, 1949–50-ben tehát a Székesfehérvári Egyházmegyében Shvoy Lajosnak köszönhető-en egy szervezeti megújulás volt kibontakozóban, amely a gyarapodó plé-bániákra, lelkészségekre építve az egyházmegyét 4 főesperességre, az egyes főesperességeket pedig 7–5–5–5 espereskerületre osztotta.  2.4. Az egyes espereskerületekhez 1949-ben a következő egyházközségek tartoztak, megalapításuk időrendjében (álló betűkkel a plébániák, dőlt betűvel a lelkészségek, a templomigazgatóságok és a helyi káplánságok megnevezése; zárójelben a megalapítások éve):18  I. Székesegyházi espereskerület: Székesfehérvár-Belváros (1688), Székes-fehérvár-Felsőváros (1778), Székesfehérvár-Vasútvidék (1928), Székesfe-hérvár-Víziváros (1928), Székesfehérvár-Nagyboldogasszony (1948), Szé-kesfehérvár-Maroshegy (1949), Székesfehérvár-Szent Imre (1720), Székesfehérvár-Szeminárium (1745), Székesfehérvár-Szent György kór-házlelkészség (1909), Székesfehérvár-Öreghegy (1940), Székesfehérvár-Almássy-telep (1946), Székesfehérvár-Szárazrét (1948) 
                                                   
16  Esperes lett a budai-keleti kerületben Desits István, a kunföldi alsó kerületben Farkas 

Alberik O.Cist. Ld.: SzfvPL – No. 7450 – 377-380/1950. 
17  Takács Nándor döntése egyértelműen kiolvasható Horváth Imre Székesfehérvár-

belvárosi plébános kanonoki kinevezésénél: „A Főtisztelendő Székeskáptalanban 
1997-ben történt előreléptetések és új kanonoki kinevezések óta alapvető szándékom 
az, hogy a főesperesi teendőket a négy utolsó stallumra kinevezettek végezzék…” Ld.: 
SzfvPL – Litt. Enc. 1514/2000. 

18  Az összeállítás az 1950. évi schematizmus (Schematismus Venerabilis Cleri Almae 
Dioecesis Albaregalensis MCM.) felhasználásával készült. 
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II. Székesfehérvári felső (bakonyvidéki) espereskerület: Iszkaszentgyörgy (1732), Isztimér (1751), Csór (1788), Bakonykúti (1810), Inota (1948) III. Székesfehérvár északi (gajavölgyi) espereskerület: Mór (1696), Bodajk (1749), Magyaralmás (1760), Bakonysárkány (1788), Csókakő (1788), Pusztavám (1789), Fehérvárcsurgó (1921), Mór-Kapucinus (1696), Balin-ka (1784), Söréd (1949) IV. Székesfehérvári középső espereskerület: Füle (1748), Szabadbattyán (1762), Sárpentele (1818), Polgárdi (1886), Sárszentmihály (1943), Tác (1945), Kőszárhegy (1946), Úrhida (1946) V. Velencei-tó parti espereskerület: Nadap (1761), Velence (1788), Pákozd (1818), Gárdony (1949), Kápolnásnyék (1949), Sukoró (1908), Agárd-fürdőtelep (1947) VI. Váli espereskerület: Vál (1714), Lovasberény (1719), Pázmánd (1721), Pátka (1746), Vértesacsa (1755), Gyúró (1824), Tordas (1946) VII. Vértesaljai espereskerület: Vérteskozma (1747), Csákberény (1750), Csákvár (1754), Vértesboglár (1761), Zámoly (1788), Gánt (1807) VIII. Sárréti espereskerület: Káloz (1749), Nagyláng-Soponya (1769), Aba (1787), Sárkeresztúr (1788), Kisláng (1906), Sárszentágota (1939), Pusz-taegres (1946), Nagyhörcsök-Hatvanpuszta (1947) IX. Székesfehérvári alsó (besenyőföldi) espereskerület: Vajta (1745), Sár-szentmiklós (1770), Alap (1860), Sárbogárd (1862), Cece (1949), Alsó-szentiván (1945), Hard (1945) X. Kunföldi felső espereskerület: Perkáta (1712), Nagyhantos [Hantos] (1750), Sárosd (1788), Seregélyes (1788), Szabadegyháza (1949), Nagy-lók-Szilfamajor (1946) XI. Kunföldi alsó espereskerület: Dunapenele [Sztálinváros, Dunaújváros] (1744), Előszállás (1766), Hercegfalva [Mezőfalva] (1788), Baracs (1926), Nagyvenyim (1944), Apátszállás (1945), Nagykarácsonyszállás (1945) XII. Dunamenti espereskerület: Ercsi (1702), Adony (1724), Rácalmás (1848), Pusztaszabolcs (1949), Iváncsa (1919), Besnyő (1946) XIII. Budai alsó (máriaremetei) espereskerület: Budakeszi (1699), Nagy-kovácsi (1715), Solymár (1716), Pesthidegkút-Ófalu (1736), Budakeszi-Makkosmária (1938), Pesthidegkút-Máriaremete (1944), Pesthidegkút-Remetekertváros (1944), Pesthidegkút-Széphalom (1946), Adyliget (1946) XIV. Budai középső (pilisi) espereskerület: Pilisvörösvár (1692), Pilisbo-rosjenő (1698), Piliscsaba (1711), Pilisszántó (1782), Pilisszentkereszt (1800), Pilisszentiván (1949), Tinnye (1781), Pilisvörösvár-Bányatelep (1930), Pilisliget [Piliscsaba-Klotildliget] (1946) XV. Budai felső espereskerület: Dunabogdány (1724), Szigetmonostor (1768), Pomáz (1770), Pilisszentlászló (1788), Tahitótfalu (1801), Csobán-ka (1808), Üröm (1821), Budakalász (1846), Leányfalu (1946), Pomáz-Szentistvántelep (1948) XVI. Budai nyugati espereskerület: Torbágy (1714), Zsámbék (1716), Etyek (1723), Perbál (1753), Mány (1793), Bia (1949), Páty (1936) XVII. Bicskei espereskerület: Bicske (1723), Szár (1735), Felcsút (1788), Alcsútdoboz (1945), Csabdi (1946), Tabajd (1946) XVIII. Budai keleti espereskerület: Törökbálint (1702), Budafok-Belváros (1758), Nagytétény (1771), Budafok-Kelenvölgy (1946), Budatétény (1946), Nagytétény-Baross Gábor-telep (1948), Albertfalva (1949), Buda-fok-Felsőváros (1946) 
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XIX. Érdi espereskerület: Érd-Ófalu (1715), Diósd (1921), Százhalombatta (1949), Érdliget (1943), Érd-Parkváros (1943), Érd-Tusculanum (1945), Érd-Újfalu (1946), Érd-Postástelep (1947) XX. Martonvásári espereskerület: Ráckeresztúr (1723), Tárnok (1723), Sóskút (1752), Martonvásár (1788), Pusztazámor (1931), Baracska (1934), Tárnokliget (1947) XXI. Csepeli espereskerület: Csepel-Belváros (1740), Csepel-II. Jézus Szí-ve (1929), Csepel-Királyerdő (1945), Szigetszentmiklós (1946), Csepel-Szabótelep (1947), Csepel-Kertváros (1948) XXII. Szigeti espereskerület: Ráckeve (1699), Szigetújfalu (1742), Tököl (1750), Szigetcsép (1862), Szigetbecse (1949), Szigetszentmárton (1949), Szilágyi-telep [Szigethalom] (1949)  2.5. Az egyes espereskerületek kapcsán indokolt szólni a felállított kerüle-tek védőszentjeiről, akiknek égi oltalma alá helyezte Shvoy püspök a kerü-let papjait és híveit, és akiknek ábrázolása megjelent az espereskerületi bélyegzőkön is. A székesegyházi kerület védőszentje értelemszerűen Szent István király lett, aki egyben a Székesegyház–Bazilika védőszentje; a székesfehérvári felsőé Szent László király, a székesfehérvári északi kerületé (ahová Bodajk is tartozott) a Bodajki Segítő Szűz Mária, a székesfehérvári középsőé (Sza-badbattyán titulusa után) Szent Imre herceg, a Velencei-tó partié Szent Péter apostol (a halászból lett pápa), a váli kerületé Boldog Gizella király-né, a vértesaljaié pedig Szent Mór pécsi püspök. A sárréti kerület Borromeo Szent Károly milánói érsek, a besenyőföldi kerület a lazarista rendalapító Páli Szent Vince, a kunföldi felső kerület Árpádházi Szent Margit szűz, a kunföldi alsó Boldog Pál domonkosrendi vértanú, a dunamenti pedig Szent Pál apostol oltalma alá került. A budai alsó kerületnek (ahová Máriaremete is tartozott) a Máriaremetei Boldogságos Szűz Mária, a budai középső ke-rületnek (amelynek egykori területén volt remete a pálos rendalapító) Bol-dog Özséb remete, a budai felső kerületnek (amely beékelődött a Szent Adalbert oltalma alatt álló főegyházmegyébe) Szent Adalbert püspök és vértanú, a budai nyugati kerületnek (Zsámbék ősi prépostsága után) Ke-resztelő Szent János, a bicskei kerületnek pedig (az alcsúti kastély egykori urának, József nádornak védőszentje után) Szent József lett a patrónusa. A budai keleti kerület (mivel az a Kelen-hegy szomszédságában lévő részeket foglalta el) Szent Gellért püspök és vértanú, az érdi kerület (Érd-Ófalu titulusa után) Szent Mihály főangyal, a martonvásári Vianney Szent János, a csepeli kerület Árpádházi Szent Erzsébet, a szigeti kerület (ahová Sziget-szentmárton is tartozik) Tours-i Szent Márton oltalma alá került.  2.6. Az 1949-es új kerületi beosztást követően egészen 1993-ig már csak csekély változást tapasztalhatunk az egyházszervezetben. Egyrészt a helyi káplánságok megszűnnek és plébániává vagy lelkészséggé alakulnak, más-részt a lelkészségek jelentős számban fejlődnek plébániává (a rendszervál-táskor már csak 15 lelkészség működött a Székesfehérvári Egyházmegyé-ben19), harmadrészt új lelkészségek alakulnak (Halásztelek 1954-ben, Érd-

                                                   
19  Az 1988. évi ünnepi névtár szerint Székesfehérvár-Szárazrét, Várpalota-Inota, 

Kőszárhegy, Sárhatvan, Sárszentágota, Németkér-Hard, Pusztaegres, Nagylók, 
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Újtelep 1958-ban), negyedrészt az espereskerületi határok kis mértékben változnak (Kisláng átkerül a Székesfehérvári Középső Espereskerületbe, Pusztaegres a Székesfehérvári Alsó (Besenyőföldi) Espereskerületbe, Rác-almás a Kunföldi Alsó Espereskerületbe).  3. Az egyházmegyei határrendezést követő átalakítás (1993) 3.1. II. János Pál pápa 1993. május 30-án kelt „Hungarorum Gens” kezde-tű Apostoli Konstitúciójával átalakította Magyarországon a római katolikus egyházszervezetet. Ez a szervezeti és területi átalakítás a Székesfehérvári Egyházmegyét is érintette. Ahogyan a Magyar Katolikus Püspöki Karnak a római döntést kommentáló nyilatkozatában is szerepel, a „Székesfehérvári Egyházmegye területéből elkerülnek a budapesti plébániák Csepel kivéte-lével, valamint a Dunakanyar plébániái, hozzá kapcsolódnak viszont Tata-bánya és környékének plébániái a Győri Egyházmegyéből, valamint Fejér megye plébániái a veszprémi érsekségtől”.20 Mivel az egyházmegyei határok átrendezése jelentős hatást gyakorolt az espereskerületi beosztásra is, indokolt részletesebben bemutatni a terü-leti változást:21  – az Esztergom-budapesti Főegyházmegyéhez kerültek – Budapest XXI. kerület (Csepel) kivételével – a fővárosi plébániák, illetve Nagykovácsi és Adyliget, így a Budai Keleti Espereskerület legnagyobb része (Törökbálint kivételével), valamint a Budai Alsó Espereskerület jelentős része (Budake-szi és Solymár kivételével) elkerült, – az Esztergom-budapesti Főegyházmegyéhez csatolták a Dunakanyar és a Szentendrei-sziget egyházmegyei részét, valamint a pilisi plébániák egy részét, így a Budai Felső Espereskerület egésze, valamint a Budai Középső Espereskerület kis része (Pilisborosjenő, Pilisszentkereszt) elkerült, – az Esztergom-budapesti Főegyházmegyétől a Székesfehérvári Egyház-megyéhez került Budaörs, Budajenő, Telki és Tök, – a Győri Egyházmegyéhez került Bakonysárkány, amely eddig a Székes-fehérvári Északi (Gajavölgyi) Espereskerülethez tartozott, – a Győri Egyházmegyétől a Székesfehérvári Egyházmegyéhez került Ta-tabánya-Alsógalla, Tatabánya-Bánhida, Tatabánya-Felsőgalla, Tatabánya-Óváros, Vértesszőlős, Vértessomló, Várgesztes, Környe, Kecskéd, Orosz-lány, Kömlőd, Dad és Bokod települések, amely alapját képezte a felállí-tásra kerülő bánhidai kerületnek, 
                                                                                                               

Nagykarácsony, Iváncsa, Pusztazámor, Csepel-Királyerdő, Csepel-Kertváros, Csepel-
Szabótelep és Szigetszentmiklós minősült lelkészségnek. Mára pedig teljesen 
megszűnt a „lelkészség” egyházszervezési egység: Csepel-Kertváros és Csepel-
Szabótelep beolvadt a Csepel-belvárosi plébániába, Sárhatvan és Hard (a pécsi 
egyházmegyében) fíliává vált, a többi lelkészség plébánia rangra emelkedett; 
Budakeszi-Makkosmária státusza többször változott, jelenleg templomigazgatóságnak 
minősül. 

20  Ld.: A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozata az egyházmegyék területének 
átrendezéséről. Bp., 1993. június 1. 

21  Az összeállítás alapja Angelo Acerbi apostoli nuncius úr 1993. június 13-án kelt 
rendelkezése, amelyben elrendeli a „Hungarorum Gens” kezdetű konstitúció 
végrehajtását a Székesfehérvári Egyházmegye vonatkozásában. Ld.: Apostoli 
Nunciatúra 1402/1993. 



138  Egyháztörténeti Szemle XIX/4 (2018) 
– a Veszprémi Főegyházmegyéhez került a Várpalota részét képező Inota, – a Veszprémi Főegyházmegyétől a Székesfehérvári Egyházmegyéhez ke-rült Lepsény, Mezőszentgyörgy, Enying, Mátyásdomb, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhidvég, Dég és Mezőszilas település (viszont nem került át Nádasdladány, Jenő és Bakonycsernye, bár Fejér megyei telepü-lések), amelyek részben az új enyingi, részben a sárbogárdi kerülethez ke-rülnek, – a Pécsi Egyházmegyéhez került a Németkér részét képező Hard (viszont nem került a Székesfehérvári Egyházmegyéhez Igar, amely Fejér megyei település).  A pápa 1991-es magyarországi látogatása során is szorgalmazott, majd két évvel később bevezetett területi reform a Szombathelyi Egyházmegye kivé-telével az összes római katolikus egyházmegyét érintette. Mint közismert, létrejött a Kaposvári Egyházmegye és a Debrecen–Nyíregyházi Egyházme-gye, a megfogyatkozott veszprémi területekből felállításra került a Vesz-prémi Főegyházmegye.  3.2. A szentszéki döntést követő hónapokban az egyes egyházmegyék ki-alakították belső szervezeti és területi tagolódásukat, ahogyan ez a Székes-fehérvári Egyházmegye vonatkozásában is történt. Az új espereskerületek kialakításáról az egyházmegyei körlevél a következőket írja: „Az egyházme-gyei határok változásával szükségessé vált az espereskerületek újjászerve-zése. Többek meghallgatásával, a javaslatok átgondolásával megmaradt a négy főesperesi kerület, és 13 espereskerület létesült.”22 Az új espereskerü-leti tagolódás 1993. szeptember 14-én lépett hatályba. A fentieknek megfe-lelően:  – a Székesegyházi Főesperességhez tartozott a Székesfehérvári, az Enyin-gi, a Bodajki és a Velencei Espereskerület, – a Budai Főesperesség a Bánhidai, a Csákvári és a Pilisvörösvári Espe-reskerületre, – az Árpádszállási Főesperesség a Budaörsi, az Érdi és a Csepeli Esperes-kerületre, – a Kun- és Besenyőföldi Főesperesség az Adonyi, a Dunaújvárosi és a Sárbogárdi Espereskerületre tagolódott.  Látható, hogy bár összességében az egyházmegye területe nagyság-rendileg nem változott, az espereskerületek számát Takács püspök kilenc-cel csökkentette. Ennek egyik indoka, hogy a korábbi espereskerületi be-osztást túl elaprózottnak tekintette, és a közlekedés és a hírközlés fejlődé-sével már nem jelentett nehézséget a távolabbi plébániákkal való kapcso-lattartás. Szembeötlő, hogy az új espereskerületek száma szinte teljesen megegyezik az 1949. évet megelőzővel (akkor 14, most 13 kerület műkö-dött), az elnevezések viszont egységesebbé váltak: a kerületben található meghatározó település elnevezése került bele az espereskerület nevébe. Érdemes külön is kiemelni, hogy a Győri Egyházmegyéből átkerült ré-szek egyben maradtak, és a velük határos Fejér megyei települések (Pusz-tavám, Szár) hozzárendelésével jött létre a Bánhidai Espereskerület. A 

                                                   
22  Ld.: SzfvPL – Litt. Enc. 1406/1993. 
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Veszprémi Egyházmegyéből átcsatolt területeket viszont megosztották: az új Enyingi Espereskerülethez az Enying környéki települések mellett a korábbi Székesfehérvári Középső Espereskerület plébániái tartoztak, a Lajoskomárom környéki plébániákat viszont a Sárbogárdi Espereskerület-hez csatolták. A hatalmasra nőtt Pilisvörösvári Espereskerület Mánytól egészen Solymárig tartott, egymástól nagyban különböző településtípuso-kat magában foglalva, a Budapesttől nyugatra eső plébániák pedig Budaör-si Espereskerület néven alkottak egy kerületet, azaz az egyházmegyébe újonnan érkezett település lett a kerület névadója. Mivel 1993-ra bevett gyakorlattá vált, hogy két kerületet (így a Székesfehérvári Északi és Felső, a Sárréti és a Besenyőföldi, a Kunföldi Felső és Alsó, a Dunamenti és az Érdi, a Váli és a Bicskei, a Martonvásári és a Budai Nyugati, a Csepeli és a Szigeti Espereskerületet) egy-egy esperes vezetett, így a kerületek számának csökkenése (az egyházmegyénél maradt részeknél) jellemzően nem járt együtt a korábbi esperesek felmentésével, hanem egy más elnevezésű, módosított területi hatályú kerületet tovább vezettek.23  3.3. A 13 új espereskerület megörökölte nemcsak az eddigi espereseket, hanem a korábbi nagyobb kerületek védőszentjeit is. Így maradt a székesfehérvári kerület védőszentje Szent István király, az enyingié Szent Imre herceg, a bodajkié a Segítő Szűz Mária, a velenceié Szent Péter apostol, a bányászterületeket magában foglaló bánhidaié a bányászok védőszentje, Szent Borbála, a csákvárié Szent Mór püspök, a pilisvörösvárié Boldog Özséb remete, a budaörsié Szent László király, az érdié Szent Gellért püspök és vértanú, a csepelié Árpádházi Szent Erzsébet, az adonyié Szent Pál apostol, a dunaújvárosié Szent József, a sárbogárdié pedig Boldog Gizella királyné.  4. A jelenlegi espereskerületi beosztás 4.1. Az 1993-ben létrejött espereskerületi lehatárolás alig egy évtizedig maradt fenn. Spányi Antal megyés püspök székfoglalását követően hama-rosan megkezdődött az egyházmegye területi tagolódásának felülvizsgálata, amelyet – az 1949-es átszervezéshez hasonlatosan – külön bizottság irányí-tott.24 Az új szervezeti rendszer 2004. október 15-én lépett hatályba. Az átszervezés eredményeként megszűntek a főesperességek, és a plébániák 
                                                   
23  Mindösszesen kettő esperes, Bertalan Béla enyingi plébános és Sörédi Imre velencei 

plébános esperesi tisztségből való felmentésére került sor. Viszont továbbra is esperes 
maradt Brajnovits Ferenc, Tóth Tibor József CM, Tóth István, Lengyel Sándor, 
Krasznai Zoltán, id. Horváth László, Keszthelyi Miklós O. Cist., Lendvay Zoltán, 
Labbant Lajos, Eszéki Imre és Harangozó Imre, Varga János és Szentgyörgyvölgyi 
Zoltán. Varga esperesként lett inkardinálva a Győri Egyházmegyéből és esperes is 
maradt, Szentgyörgyvölgyi pedig az Esztergomi Főegyházmegyéből került át 
esperesként és tisztségét továbbra is megtartotta. 

24  A bizottság 7 tagból állt: Kiss János, Boros Zoltán, Brezina Károly, Dózsa István, 
Hajdu Ferenc, Mészáros János és Simon Péter részvételével. A javaslatot először az 
Esperesi Konferencia és az Egyházmegyei Papi Szenátus tárgyalta, aztán az esperesi 
koronák, utána a papság 21 észrevételt fogalmazott meg, végül a Tanácsosok Testülete 
szavazott a javaslatról. Ld.: SzfvPL – No. 7454 – 850/2004. 
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összesen 5 espereskerületbe rendeződtek. Mivel a létrejött kerületek na-gyobb kiterjedésűek, minden kerületnél kötelezővé vált a helyettes esperes kinevezése. Így a mai Székesfehérvári Egyházmegye az 5+5 fős esperesi-helyettes esperesi megoldásra épít. Az új espereskerületi beosztáshoz il-leszkednek a később felállított lelkipásztori körzetek is, amelyek jellemzően 1-2 főplébániát (ahol a plébános székhelye van) és az adminisztrált társplé-bániákat foglalják magukban. A 2004-es espereskerületi átalakítás elsődleges indokaként a bizott-ság a súlyosbodó paphiányt jelölte meg. Egyrészt csak néhány lelkipásztor tartozott egy adott espereskerületbe, és így indokolatlan volt ennyi kerüle-tet fenntartani, másrészt a plébániák oldallagos ellátása miatt egy-egy pap nem egy esetben több espereskerületnél is érintett volt (mert az egyik ellá-tott plébániája egy adott kerülethez tartozott, a többi plébánia viszont egy másik kerülethez), s így elvileg több koronaülésen is részt kellett vennie. Az új rendszer illeszkedik az egyházmegye hosszú távú lelkipásztori tervéhez, ezáltal az egy plébánoshoz tartozó fő- és társplébániák egy espereskerület-be sorolódnak. Érdemes a fenti gondolatok alátámasztására megidézni az átszervezést ismertető egyházmegyei körlevelet is, amelyben a következők olvashatók:25  „Jézus Krisztus megállapításának, ill. felszólításának: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az ara-tásba. (Mt 9, 37-38) súlyos és sürgető tényét a Székesfehérvári Egyház-megye az utóbbi évtizedekben egyre mélyebben megtapasztalta. Miközben az Eucharisztikus év kezdetén megújítjuk buzgó imádságunkat papi hivatásokért, egyházmegyénk életében szembe kellett néznünk az Úr szőlőjének munkásai egyre kevesbedő számával. Jelen helyzetünkben az espereskerületek többsége olyan kevés plébánost fogott össze, hogy az es-peresi munka, ill. összejövetel olykor 2-3 plébános részvételével ellehetet-lenült. Emberi tekintettel nézve a jövőt, a mintegy 150 plébániát hamaro-san 50-60 pap fogja lelkipásztorként szolgálni. Papságunk létszámának megfogyatkozása és átalagéletkoruk növekedése késztetett arra, hogy az elmúlt év őszén Kiss János helynök úr vezetésével egy héttagú bizottságot hozzunk létre azzal a céllal, hogy tegyenek javaslatot az egyházmegye ra-cionálisabb területi beosztásával és lelkipásztori ellátásával kapcsolatban. A bizottság javaslatát a tavaszi kerületi koronákon ismertettük a papság-gal, majd írásos formában véleményezésre minden atyának elküldtük. A beérkezett meglátásokat, javaslatokat beépítettük a tervezetbe, és a Taná-csosok Testületének ülése elé tártuk, mely testület annak életbeléptetését egyhangúan javasolta és támogatta. Mindezek alapján 2004. október 15-i hatállyal a) megszűntetem az eddig érvényben lévő 4 főesperességet és 13 esperes-kerületet, b) és ugyanezen hatállyal a CIC 374. kánon 2. §-a értelmében a következő 5 espereskerületet állítom fel az alábbi plébániákkal, fíliákkal, ill. miséző-helyekkel.”  

                                                   
25  Ld.: SzfvPL – Litt. Enc. 850/2004. 
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4.2. A létrejött 5 espereskerület a következő:  1. a Székesfehérvári Espereskerület, amely az M7-es autópálya vonalában felfűzi a Fejér megyei plébániákat, és így magában foglalja Székesfehérvár székváros területét, Polgárdi és Szabadbattyán környékét, a Velencei-tó térségét, továbbá a Lovasberény és Martonvásár környéki plébániákat, 2. a Vértesi Espereskerület, amely a Móri-árok és a Vértesalja plébániái mellett Komárom-Esztergom megye fehérvári egyházmegyéhez tartozó részét, így a Bodajk, Mór, Csákvár, Bicske, Tatabánya, Vértessomló és Oroszlány környéki plébániákat öleli fel, 3. a Budai Espereskerület, amely a fehérvári egyházmegyénél maradt pili-si egyházközségektől az Érdi-fennsíkig terjed, és így a Solymár, Pilisvö-rösvár, Piliscsaba, Zsámbék, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Törökbálint, Érd és Sóskút környéki plébániákat fogja össze, 4. a Dunamenti Espereskerület, amely a Duna főága mentén a Csepel-szigettől egészen Rácalmásig húzódik, és így Budapest XXI. kerületének (Csepel) plébániái mellett, a Tököl, Szigetszentmiklós, Ráckeve, Ercsi és Adony környéki plébániákra terjed ki, 5. a Mezőföldi espereskerület, amely Fejér megye Székesfehérvártól délre eső, jellemzően nem Duna-parti területeit fogja össze, bár Dunaújváros is ide tartozik, valamint mellette a Mezőfalva, Sárosd, Aba, Sárbogárd, Cece, Lajoskomárom és Enying környéki plébániák.  A főesperességek megszűntetésével egyidejűleg értelemszerűen felmentet-ték a korábbi 4 főesperest, valamint a 13 esperes jelentős részét, és helyette a fiatalabb generációhoz tartozó 5 esperest és 5 helyettes esperest neveztek ki.26  4.3. Az ötre csökkentett számú espereskerület mindegyike magyar védő-szentet kapott, és a patrónus kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy az adott kerületben a védőszentnek legyen kultusza. A székesfehérvári kerü-letnek továbbra is Szent István király a védőszentje, a vértesi kerületé Ár-pádházi Szent Margit, a budaié Szent Imre herceg, a dunamentié Árpádhá-zi Szent Erzsébet, a mezőföldié pedig Szent László király.  II. A főesperesek és az esperesek feladatai az egyetemes és a helyi egyházjogban 1. Alapvető gondolatok A főesperesek és esperesek által ellátott feladatokat – a tisztség célját – egyrészt az általános egyházjog (az Egyházi Törvénykönyv), másrészt az 
                                                   
26  A korábbi esperesek közül csak Bohn István és Dózsa István maradt hivatalban, az 

előbbi a Budaörsi helyett az új és nagy Budai Espereskerület, az utóbbi az Enyingi 
helyett a fél Fejér megyét magában foglaló Mezőföldi Espereskerület esperesi 
feladatait kapta meg. Új esperes lett a Székesfehérváriban Bódai József, a Vértesiben 
Száraz László és a Dunamentiben Kristofory Valter. Ekkor vált meg esperesi 
tisztségétől Brajnovits Ferenc, Molnár Károly, Sörédi Imre, Horváth József, Mészáros 
János, Nagy Mihály, Baltási Nándor, Simon Péter, Sipos Péter, Hajdu Ferenc és 
Harangozó Imre. Hárman nem végleg, mivel Mészáros később helyettes esperes majd 
kerületi esperes, Baltási kerületi esperes, Hajdu helyettes esperes lett. Ld.: SzfvPL – 
Litt. Enc. 851-853/2004. 
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egyházmegyei joggyűjtemények (jellemzően a zsinati dokumentumok), harmadrészt maguk az esperesi kinevező okiratok határozzák meg. A főesperesi (archidiaconus) feladatkörről kevés szó esik az egyetemes szabályozásban, mivel ez inkább magyar sajátosság. A tisztségről leginkább a két világháború között született, s utána is hatályban maradt egyházme-gyei zsinati dekrétumok rendelkeznek, amelyekre alapítottan állapítanak meg konkrét feladatokat a főesperesi kinevezések. Megállapítható mind-ezekből, hogy a főesperesek elsősorban az esperesek munkáját felügyelték, s jelentős feladatuk volt a bérmálások előtti plébániai vizitációk elvégzése. A főesperesek a vizsgált időszak első részében nem töltöttek be plébánosi tisztséget, hanem jellemzően a székeskáptalan tagjai voltak, később akár kanonokság mellett, akár attól függetlenül lettek főesperesek, továbbra is elláttak plébánosi teendőket. Az esperesek (vagy latin elnevezésük, a vice-archidiaconus alapján „alespe-resek”) a kerületükbe tartozó plébániák elsődleges ellenőrzését végzik. Ez történhet részben a plébániára való kiszállással, részben az iratok bekéré-sével, de ezt a célt is szolgálja az espereskerületi papok évente legalább kétszer megtartott közös összejövetele, az „esperesi korona”. A püspök bármely plébánosát kinevezhette esperesnek, így a kerület székhelye gyak-ran változott: éppen az határozta meg, hogy mely egyházközség plébánosa töltötte be az esperesi tisztséget.27 A főesperesek és esperesek kinevezése a püspök hatásköre, bár 1957 és 1989 között az Állami Egyházügyi Hivatal előzetes hozzájárulására28 volt szükség a tisztség betöltéséhez; ennek hiányában csak a főesperesi vagy esperesi teendők ideiglenes ellátásával bízhatta meg papját a főpásztor.  2. Jogállás és feladatkörök a korábbi szabályozás alapján 2.1. Az 1949-től napjainkig terjedő, e tanulmányban vizsgált időszakot két nagy részre indokolt bontani az alapján, hogy melyik Egyházi Törvény-könyv volt hatályban. Az 1917-ben megjelent és 1918 pünkösdjén hatályba 

                                                   
27  Ld. a FŐESPERESI és ESPERESI iratok a Székesfehérvári Püspöki és Székeskápta-

lani Levéltárban című összefoglaló tanulmányt. 
28  Az ÁEH szerepkörét az egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájáru-

lásról szóló 1957. évi 22. törvényerejű rendelet, valamint az egyes egyházi állások be-
töltéséhez szükséges állami hozzájárulásról szóló 1957. évi 22. törvényerejű rendelet 
végrehajtásáról szóló 18/1959. (IV. 6.) Korm. rendelet szabályozta. Az Elnöki Tanács 
által kiadott tvr. egészen 1990 februárjáig hatályban maradt, de az ÁEH beleszólási 
jogát 1989 nyarán megszűntették. A kormányrendelet a tvr. után két évvel, 1959-ben 
jelent meg és 1971-ig maradt hatályban. Szerepét a Magyar Katolikus Püspöki Kar és a 
Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány képviselői között 1971. május 21-én 
megkötött megállapodás vette át. Ez egyes esetekben már nem kívánt meg előzetes 
hozzájárulást, csak bejelentést (így városokban, járási székhelyeken a plébánosi, lelké-
szi tisztség betöltésénél, hittudományi akadémiai és teológiai rektori, dékáni, középis-
kolai igazgatói állásnál), de a főesperesi, esperesi tisztség betöltése továbbra is ÁEH 
hozzájáruláshoz volt kötve. Az ÁEH államtitkári tisztségben lévő elnökéhez pedig csak 
akkor lehetett a hozzájárulásért folyamodni, ha azt előtte leegyeztették az ÁEH megyei 
előadójával, az ún. „bajszos püspökkel”. 
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lépett Codex Iuris Canonici (a továbbiakban: régi CIC)29 egészen 1983 ad-ventjéig hatályban maradt, ezt váltotta fel a II. János Pál pápa által kiadott Codex Iuris Canonici, a hatályos CIC. Így a jelen fejezet az 1949 és 1983 közötti időtartammal foglalkozik, a következő pedig 1983-tól napjainkig terjedő évekkel. A régi CIC a VIII. címében, a „Püspöki hivatalból származó hivatalok” között, ezen belül is a 445–450. kánonokban szabályozza az esperes felada-tait. Emellett az esperesi tisztség a régi CIC-ben megjelenik az egyházme-gye kisebb területi egységekre bontásának kötelezettségénél, a papsággal tartandó megbeszéléseknél, a püspöki feladatok delegálásánál és az egy-házmegyei zsinatok szabályozásánál.30 A püspöknek kerületekre kell oszta-nia az egyházmegye területét oly módon, hogy egy kerület több plébániát foglaljon magában (217. kánon). Az esperes az a személy, aki az így felállí-tott kerületet vezeti (445. kánon). Ahogyan a joggyakorlat mondja, az esperes „oculus episcopi”, azaz „a püspök szeme”, a püspök helyi felügyelő szerve. Az egyházmegye egy pon-tosan meghatározott területének felelős vezetője, akit a püspök belátása szerint, érdemei alapján nevez ki, rendszerint a kerület plébánosai közül. Amennyiben a tisztséget mással kívánja betölteni, az adott esperest a püs-pök szabadon, külön feltétel nélkül felmentheti (446. kánon). Az esperesi tisztség tehát bizalmi állás, de szorosan vett egyházi hivatal is, mivel a püs-pöki joghatóság részesedését tartalmazza, amelyet a plébániai vizitáció joga is mutat.31 Az esperes jogait Bánk József így foglalta össze:32  – rangelsőbbség illeti meg a kerület többi papjával szemben, amelyet a lila öv viselésének joga is jelez (450. kánon), – külön hivatalos pecsétje van, amelyet hivatalában kell tartania és iratait ezzel kell hitelesítenie (450. kánon), – az egyházmegyei zsinatra meg kell hívni, azon hivatalból részt vehet (358. kánon), – felhatalmazást kaphat, hogy a püspöknek fenntartott bűnök alól felol-dozást adjon (899. kánon), – sürgős esetekben az egyházi javadalmak kezelőinek a püspök nevében engedélyt adhat per megindítására (1526. kánon).  Az esperesnek őrködnie kell az espereskerület és annak papjai felett. (447. kánon.) Felügyeleti jogkörébe („vigilantia”) tartozik annak vizsgálata, hogy  – a kerületének papjai a kánonoknak megfelelő életet élnek-e, hivatali kö-telességeiket lelkiismeretesen teljesítik-e, különösen az igehirdetést, a hitoktatást a gyermekek és felnőttek részére, a betegek látogatását és a rendelkezésre állást, 
                                                   
29  A régi CIC kapcsán itt is indokolt kiemelni, hogy az ennek alapját képező kilenc 

kötetes forrásgyűjteményt Serédi Jusztinián bencés szerzetes, későbbi esztergomi 
bíboros, hercegprímás állította össze, aki egyben Pietro Gasparri bíboros mellett részt 
vett magának a törvénykönyvnek a véglegesítésében is.  

30  Ld.: Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Diritto Canonico: www.iuscangreg.it / 
Sources of past law / CIC/1917. – 2018. június. 

31  Ld.: BÁNK JÓZSEF: Egyházi jog – Az egyházi alkotmányjog alapjai. Bp., 1958. 151. p. 
32  Uo., 152. p. 
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– megtartják-e a püspök által a plébániai vizitáció, bérmálás stb. során megfogalmazott kéréseket, – betartják-e a szent liturgia végzésére vonatkozó szabályokat, – gondoskodnak-e a templomok és egyházi felszerelések tisztán és rend-ben tartásáról, különösen a szentmise bemutatásával és az Oltáriszentség tiszteletével összefüggésben, – gondoskodnak-e az egyház tulajdonában lévő egyéb javak megfelelő ke-zeléséről.  A felügyeleti jog gyakorlati végrehajtása a látogatási kötelezettség („visitatio”), amely szerint az esperesnek a püspök által meghatározott időközönként személyesen meg kell látogatnia a kerületéhez tartozó plébá-niákat. E mellett a súlyosan beteg kerületi papot külön is meg kell látogat-nia, és mind lelkiekben, mind anyagilag a szükséges támogatást meg kell adni a részére. Elhalálozása esetén gondoskodnia kell tisztességes eltemet-tetéséről. Ügyelnie kell rá, hogy a betegség, halál idején az egyházi köny-vek, okmányok, liturgikus felszerelések és egyéb egyházi javak ne vessze-nek el. Mindehhez kapcsolódó kötelessége az esperesnek, hogyha nem is plébános az adott kerületben, „nem messze kell laknia”, hogy hivatalát könnyedén és lelkiismeretesen el tudja látni. A teológiai, liturgikus és egyéb aktuális kérdések megvitatása érdeké-ben a püspök vagy az egyházmegyei zsinat által meghatározott időközön-ként az esperesnek esperesi koronát kell összehívnia, amelyen a kerületi papság vesz részt és az esperes elnököl. Ha a kerületnek egyszerre több helyen lenne ilyen tanácskozása, ügyelnie kell ezek szabályszerű lefolytatá-sára. (448. kánon.) Az esperesnek legalább évente jelentést („relatio”) kell küldenie a me-gyés püspök részére a kerületben történtekről. Jelenteni szükséges a hibá-kat, problémákat, ha azt négyszemközt az érintett pappal nem lehetett megoldani. Ugyanakkor indokolt beszámolni az eredményekről, a sikerek-ről, a támogatható törekvésekről. (449. kánon.) Ahogy a későbbi püspök, Bánk József fogalmaz: „ne legyen sem tyrannus, sem hízelgő, hanem diszk-réten, hűségesen, anyai szívvel és atyai szigorral gondozza a reábízottak ügyeit”.33  2.2. A régi CIC mellett szükséges bemutatni az 1934-es egyházmegyei zsi-nat során hozott egyházmegyei törvényeket is, amelyek mind a főesperesre (44–48. §), mind az esperesre (49–56. §) állapítanak meg előírásokat. Mivel a későbbiekben a II. világháború, majd a szocialista államberendez-kedés kiépülése miatt nem volt lehetőség újabb egyházmegyei zsinat össze-hívására, az 1934-ben elfogadott statútum évtizedekig meghatározta a főesperesek, esperesek feladatkörét.34 A főesperes a főesperességhez tartozó esperesi kerületek lelkipásztori inspirátora, a papság atyai lelki felügyelője és gondozója, az esperesek tanácsadója. E tisztség állandó és benső együttélést követel a kerületekkel. (46. §) A főesperest főesperessége területén ugyanazon jogok illetik meg, 

                                                   
33  Uo., 153. p. 
34  Ld.: Az 1934. június 20. és 22. között megtartott II. Egyházmegyei Zsinat 

törvénykönyvét: Decreta Synodalia – Statuta Dioecesis Albaregalensis 1934. 28–36. p. 
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mint az esperest kerületében; joga van tehát nyilvánosan kereszteket és szobrokat megáldani, a püspöknek fenntartott esetek és censurák alól fel-oldani; e jogaikat azonban másra nem ruházhatják át, vagyis ezek végzésé-re senki másnak megbízást nem adhatnak. (47. §) A főesperesek jogai és kötelességei az egyházmegyei törvénykönyv szerint a következőkre terjed-nek ki:  – az espereseket esperesi működésében ellenőrzi, ennek keretében évente személyesen felülvizsgálja az esperesi ügykezelést, valamint az esperesek hivatalviselésének pontosságát (plébániai vizsgálatokon keresztül), erről jelentést küld az egyházmegyei hatóságnak, – az espereseket plébánosi működésében ellenőrzi, ennek keretében évente legalább egyszer meglátogatja az esperes által vezetett plébániát, ellenőrzi vagyonkezelését, a lelkipásztori működést, és jelentést küld erről az egyházmegyei hatóságnak, – az esperesi hivatalt (levéltárat, pecsétet, nyomtatványokat) esperes-váltás esetén átveszi és átadja, az átadásról jegyzőkönyvet készít, az új es-perest a következő koronán hivatalába beiktatja, – amennyiben az esperes által vezetett plébánián történik üresedés, az át-adásról gondoskodik, – a kerületi koronák előkészítésében irányító szerepet vállal, és legalább egy kerület egy koronáján évente részt vesz. (48. §)  Amíg a régi CIC a főesperesekről nem rendelkezik (és így vonatkozá-sukban az egyházmegyei szabályozás az elsődleges), addig az espereseknél az egyházmegyei szabályozás nagyban megismétli az általános egyházjogi előírásokat. Ezért itt csak a kiegészítő rendelkezéseket tárgyaljuk, a régi CIC rendelkezéseinek ismétlését mellőzzük. Az esperest a megyés püspök nevezi ki, de hivatalát csak az eskütétel után foglalhatja el. Az esküt a püspök kezébe teszi le, amelyről latin nyelvű okirat kerül kiállításra. Ezt követően az első koronán a főesperes a kerületi papok előtt az esperest beiktatja hivatalába. (49. § 3.) A főespereshez ha-sonlóan az espereskerület bármely plébániáján jogosult keresztet, szobrot, harangot és temetőt megáldani. (50. § 3., 238. § 3.) Kerülete plébánosai-nak, lelkészeinek és helyi káplánjainak egy évben kétszer 6 hétköznapra terjedő szabadságot engedélyezhet. (50. § 4.) Ennél hosszabb szabadságot az egyházmegyei hatóság engedélyez, de ezt is be kell jelenteni az esperes-nek. (6. § 7.) Amennyiben a kerület bármely egyházközségébe a püspök új plébánost, lelkészt, helyi káplánt nevez ki, az esperes adja át a plébániát, lelkészséget, helyi káplánságot és az eskütétel után az illetőt beiktatja hiva-talába. (51. § 5.) Az átadás napját az esperes jelöli ki, és ő hívja meg az át-adót, átvevőt, kegyurat, plébániai tanácsos és iskolagondnokot. Az átadás-ról szóló jegyzőkönyvet az esperes terjeszti fel az egyházmegyei hatóságnak. (502. §) Joga és kötelessége a beteg, távollévő, megüresedett plébániák helyettesítését megoldani az egyházmegyei hatóság rendelkezé-séig. Ebben az esetben a kerületi esperes az illető plébánián teljes plébáno-si joghatósággal jár el. (51. § 8.) A zsinati rendelkezés szerint az esperes a kerület papjait minden év-ben többször, de legalább tavasszal és ősszel koronára hívja össze. Ezeken a kerület összes plébánosa, káplánja, hitoktatója és szerzetese köteles megje-lenni. Az esperes a korona programját és idejét a főesperessel egyetértve 
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állapítja meg, azután a korona helyét, idejét, programját az egyházmegyei hatósággal és a főesperessel is közli. Óhajtja a zsinat, hogy a koronát min-dig más plébánián tartsák, amely szentmisével kezdődik, a prédikációnak a papi hivatásról kell szólnia, és a szentmisére a nép is meghívandó. (53. § 1. és 6.) Az esperes helyettese a helyettes esperes, amelyet nem kötelező kine-vezni. Amennyiben nincs, az időszakos helyettesítést a kerületi tanfelügye-lő, ennek hiányában a kerületi jegyző látja el. A helyettesítő csak az esperes felkérésére, az általa megjelölt ügyben és csak az esperes utasítása szerint járhat el. Ez alól kivétel az esperes halála, amikor külön megbízás nélkül ellátja az összes esperesi teendőt és eljár az esperes temettetésével és ha-gyatékával kapcsolatos ügyekben is. Az ideiglenes mellett lehetséges az állandó helyettesítés is, ekkor a helyettesítés tartalmát a püspök megbízó-levele tartalmazza. (55. § 1.)  2.3. Meg kell még említeni a kinevező okiratokat, amelyekben az adott kerület speciális tulajdonságainak, a történelmi helyzetnek és a kinevező püspök habitusának megfelelően kerülnek megjelenítésre a főesperessel és esperessel szembeni elvárások. Az új főesperességek 1950-es felállításakor Doroszlai Bélának és Preiner Istvánnak Shvoy püspök a következő útnak indító szavakat írja: „A kerületi espereseket terhelő, jórészt irodai munkák helyett több kerület lelki irányítását és atyai összefogását bízom Főtiszte-lendőségedre…”35 Az új főesperességeket felállító egyházmegyei körlevélben hasonlóakat olvashatunk: „A főespereseknek ez úton is a D. S. 44–48. §-ban előírt hiva-talos teendők mellett a kerületek lelkipásztorkodásának határozott irányí-tását és a kerületben működő papság atyai összefogását teszem első köte-lességévé. Kérem őket, úgy kezeljék kerületeik papságát, hogy mindenki atyai tanácsadóját lássa bennük, és mint gyermek bizalommal menjenek hozzájuk.”36 1949-ben 10 új esperes kinevezésére kerül sor, köztünk a Székesegy-házi Espereskerületben Dömötör Istvánéra. A neki szóló, „Kedves Fiam!” kezdetű kinevezést tartalmazó okiratban ezeket olvashatjuk:  „Az esperes a régiek szerint oculus episcopi. De sokkal inkább nyugtalan-ságig gondoskodó atya, apostola és lelkesítő vezére a kerületben Isten ügyének. Ezt várom Tőled. Új kor, új emberek, új stílus! De emellett a fegyelem és rend régi vasvere-tű pántjai, amelynek őre éppen az esperes. Légy atyja paptestvéreidnek, de ugyanakkor hűséges sáfára az Úr ügyei-nek, melyet minden elé kell helyeznünk. Példa és szeretet legyen a fegyve-red, következetesség és szeretetteljes szigor a metodusod és Krisztusért való nyugtalan önfeláldozó szeretet a mozgatód. Felhívlak, hogy a kerület ügyeit és levéltárát a főesperes jelenlétében, lel-tár mellett vedd át, s alkalmilag az esküt kezembe tedd le. Esperesi minőségedben velem és mindenkori főpásztoroddal szemben hűséget, őszinteséget és fenntartás nélküli engedelmességet várok. Bízom abban, hogy a barátságot félretéve a kerület papságától rendet, pontossá-                                                   
35  SzfvPL – No. 7450 – 377-378/1950. 
36  SzfvPL – Litt. Enc. 377/1950. 
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goz, valamint férfias fegyelmezettséget fogsz követelni, de Te légy elsősor-ban a rend és pontosság példája. Támogasd paptestvéreidet a kerületközi szeretet ápolásával, valamint lelki életük tervszerű munkálásával, melyet elsősorban a havi konferenciákon eszközölhetsz. Légy bátor és határozott a négyszemközti figyelmeztetésekben, de mégis elsősorban saját maga-sabb és mélyebb lelkiséged kiáradásával légy nevelője kerületednek. 
Főpásztori áldásomat küldöm új munkaköröd útjára.”37  3. Jogállás és feladatkörök a jelenlegi szabályozás alapján 3.1. A hatályos CIC a korábbihoz képest rugalmasabb, sőt alapvetően szub-szidiárius jellegű: többször utal a részleges jogra oly módon, hogyha a rész-leges jog másként nem rendelkezik, akkor kell alkalmazni a CIC esperesek-re vonatkozó rendelkezését. A főesperesekről pedig egyáltalán nem rendelkezik. Az espereskerületek kialakítása a hatályos CIC szerint nem kötelező. Amíg a 374. kánon 1. §-a úgy rendelkezik, hogy minden egyházmegyét különböző részekre, vagyis plébániákra kell osztani, addig a kánon 2. §-a szerint „a lelkipásztori gondozás közös tevékenységgel való elősegítésére az egymással szomszédos plébániákat külön csoportokba lehet egyesíteni: ilyenek az esperesi kerületek.” A hatályos CIC az esperes kinevezése vonat-kozásában is rugalmasabb a korábbi CIC-hez képest: ha a részleges jog másként nem rendelkezik, az esperest a megyés püspök nevezi ki. Kineve-zése előtt belátása szerint hallgathat meg az adott kerületben működő pa-pokat – mindezt az egyházmegyei szabályozás kötelezővé teheti. A kineve-zés határozott időre szól, de a konkrét időtartamot szintén a részleges jog határozza meg. Az egyetemes jog az esperesi tisztséget nem köti egy meg-határozott plébániához, de az egyes egyházmegyei szabályozás rendelkez-het úgy, hogy az adott kerület esperese egy adott plébánia plébánosa le-gyen.38 Érdekességként megemlíthető, hogy a rendszerváltás után elsőként megtartott Esztergom-Budapesti Főegyházmegye zsinata – Paskai László bíboros által 1994-ben megerősített – szabályai a hatályos CIC rendelkezé-seivel összhangban úgy rendelkeznek, hogy a főpásztor az esperest az espe-reskerület papjainak javaslata alapján nevezi ki, és a kerületi papság három személyre tesz ajánlást a főpásztornak. A kinevezés 5 évre szól, amely újabb 5 évre meghosszabbítható. A meghosszabbítás csak a 75. életév be-töltéséig szólhat, így ha már az illető betöltötte 70. életévét, 5 évnél rövi-debb időre kap kinevezést (3167. és 3168. bekezdés).39 A tanulmányomban irányadó helyi jogforrás, a Székesfehérvári Egyházmegye Törvénykönyve – amint ezt a későbbiekben ismertetem – átvette az 5 éves határozott időre vonatkozó kinevezés szabályát, viszont többes javaslattételről vagy a 75. életév betöltésével való automatikus nyugdíjazásról (többek között a na-gyobb paphiányra is tekintettel) nem rendelkezik. A VI. Pál pápa által 1973-ban kiadott, a püspökök lelkipásztori szolgá-latáról szóló direktórium az esperes kiválasztásánál további követelménye-ket fogalmaz meg: olyan pap legyen, aki lelkipásztori tevékenységet gyako-

                                                   
37  SzfvPL – No. 7450 – 1643/1949. 
38  Ld.: ERDŐ PÉTER: Egyházjog. Bp., 1991. (továbbiakban: ERDŐ, 1991.) 300. p. 
39  Ld.: Az Esztergom-budapesti Főegyházmegye zsinati könyve. Bp., 2003. 105. p. 
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rol, az adott espereskerületben lakik, a nép és a papság körében tekintélye van, valamint alkalmas a közös lelkipásztori tevékenység előmozdítására.40 Az esperes feladatai a hatályos CIC alapján a következőkben foglalha-tók össze:41  – az espereskerületben a közös lelkipásztori tevékenység előmozdítása (555. kánon 1. §), – a felügyelet gyakorlása („vigilantia”), amely kiterjed a papok példás és szorgalmas lelkipásztori életének, a liturgia szabályszerű végzésének, az Eucharisztia megfelelő őrzésének, a templomépületek és felszerelések megóvásának, az anyakönyvezésnek, a vagyonkezelésnek, a gazdálkodás-nak a vizsgálatára (555. kánon 1. §), – a gondoskodás, amelybe beletartozik az esperesi koronákon vagy más alkalmakon a továbbképzésük biztosítása, a lelki állapotuk nyomon köve-tése, a beteg papok meglátogatása, az elhunyt papok temetésének meg-szervezése, az utánuk őrizetlenül maradt egyházi javak, okmányok meg-óvása (555. kánon 2. és 3. §), – a látogatási kötelezettség („visitatio”), amelyen keresztül valósul meg a fentiek szerinti gondoskodás; gyakoriságát a megyés püspök határozza meg (555. kánon 4. §), – a tanácsadás a püspök részére, a plébániák betöltésénél (524. kánon) és a káplánok kinevezésénél (547. kánon) ugyanis a hatályos CIC szerint meg kell hallgatni, az egyházmegyei zsinatra pedig meg kell hívni (463. kánon 1. §) az esperest.  A fenti feladatok, jogok és kötelezettségek mellett a részleges jog és az egyedi kinevező okirat egyéb teendőket is meghatározhat az esperes részé-re.  3.2. A részleges jog jelen esetben az 1997. június 24. és 28. között megtar-tott III. Egyházmegyei Zsinatnak a megyéspüspök által megerősített záró-dokumentuma, a Zsinati Könyv, valamint a zsinat tízéves évfordulójára, 2007-ben kiadott Egyházmegyei Törvénykönyv. Mára az 1998-as Zsinati Könyv vonatkozó rendelkezései idejét múlttá váltak, egyrészt mert azóta megváltozott az egyházmegye területi tagolódá-sa, másrészt időközben megszűnt a főesperesi és a kerületi jegyzői tisztség, harmadrészt a részletesebb feladat-meghatározást az egyes kinevező okira-tokba utalta a főpásztor. Így a Zsinati Könyv 528. bekezdésének azon ren-delkezése sem kötelező, hogy a püspök a kerület papjainak véleményét figyelembe véve nevezi ki az esperest.42 A hatályos Egyházmegyei Tör-vénykönyv 374. §-a szerint az esperes kinevezése 5 év időtartamra szól. Mindez nem jelenti azt, hogy utána kinevezése ne lenne meghosszabbítha-tó. Feladatait a törvénykönyv részletesen nem sorolja fel, hanem az egye-temes jogban és a kinevezési okiratban foglaltak szerinti feladatellátásra utal azzal, hogy a kerület papjai mellett a krisztushívők közösségét is segí-tenie kell munkájával. Az esperes mellett a megyés püspök helyettes espe-
                                                   
40 Directory for the Pastoral Ministry of Bishops, „Ecclesiae imago”. 1973. II. 22., 187. 

pont. 
41  Uo., ERDŐ, 1991. 301. p. 
42  Ld.: A Székesfehérvári Egyházmegye zsinati könyve. Székesfehérvár, 1998. 181–184. p. 
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rest is kinevez, szintén 5 éves időtartamra. Munkája jól elkülöníthető 3 feladatkörre: az esperes helyettesítésére és segítésére, az esperesi koroná-kon és más összejöveteleken a jegyzői feladatok ellátására, valamint a hit-oktatás felügyeletére. (375. §)43  3.3. A fentiek alapján megállapítható, hogy az esperes feladatainak megha-tározásánál a kinevező okiratoknak kitüntetett szerepük van, hiszen az Egyházi Törvénykönyv szűkszavú és eltérést engedő, az Egyházmegyei Törvénykönyv szintén szűkszavú és a kinevező okiratra utal. Érdemes tehát egy közelmúltból származó kinevező okiratot idézni, amelyben az esperes teendői 18 pontban foglalva szerepelnek:  „Kérem, tekintse megbecsülésem és bizalmam jeléül kinevezését, és lelki-ismeretes szolgálatával tegyen eleget az esperes kötelességeinek, melyeket az Egyházi Törvénykönyv (555. kán.) és az Egyházmegyei Törvénykönyv (374. §) előírásai alapján a következőkben határozok meg: – Az esperesi kerületben a közös lelkipásztori tevékenységet mozdítsa elő és hangolja össze. – Esperesi feladatait a helyettes esperessel együttműködve végezze. – Ügyeljen, hogy kerületének klerikusai állapotukhoz illő életet éljenek, és feladataikat szorgalmasan ellássák. – Gondoskodjék arról, hogy a vallási szertartásokat a szent liturgia előírá-sai szerint végezzék, hogy a templomok és a szent felszerelések szépségét és fényét kiváltképpen az Eucharisztia ünneplésében és az Oltáriszentség őrzésében gondosan megtartsák, hogy a plébániai anyakönyveket helye-sen vezessék és megfelelően őrizzék, hogy az egyházi javakat gondosan kezeljék, valamint, hogy az egyházközség összes ingatlanját kellő igyeke-zettel gondozzák. – Legyen rajta, hogy az espereskerület klerikusai az egyházmegye előírá-sai szerint, megszabott időközönként részt vegyenek előadásokon, rekol-lekciókon, továbbképzéseken és lelkigyakorlatokon. – Hajtsa végre az Egyházmegyei Hivataltól érkezett rendelkezéseket. – Őrizze az esperesi pecsétet, irattárat, és vezesse az esperesi iktatóköny-vet. – Hivatalból felügyelje a plébánia átadását és átvételét. Az átadási jegyző-könyv tartalmazza a tulajdonlapok meglétét, anyakönyvek, okmánytár, irattár meglétét, az ingatlanok és ingóságok leltárát, a templomfelszere-lést leltár szerint, az iroda-felszerelést leltár szerint, a pénztármérleget, a meglévő összeg elhelyezésének módját és helyét, továbbá azt, hogy a plé-bánosnak van-e személyi adóssága, illetve anyagi követelése. A készült jegyzőkönyvet (3 példányt) az átadás-átvétel után egy héten belül jóváha-gyásra küldje meg az Egyházmegyei Hivatalnak. – Az új plébánost iktassa be hivatalába. – Évente egyszer a kerület plébániáin hivatalos vizitációt végezzen (ún. kis vizitáció). – Kánoni vizitációt 5 évente végezzen a kerületben. 

                                                   
43  Ld.: Egyházmegyei Törvénykönyv. Székesfehérvári Egyházmegye. Székesfehérvár, 

2007. Online: A Székesfehérvári Egyházmegye honlapja: www.szfvar.katolikus.hu / 
Adattár / Dokumentumok. – 2018. június. 105. p. 
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– Évente gyűjtse össze és ellenőrizze az egyházközségi költségvetést és zárszámadást. Ezeket az ellenőrzés és észrevételezés után küldje el az Egyházmegyei Hivatalnak jóváhagyásra a következő év március 31-ig. – A kerületben évente gyűjtse össze az anyakönyvi másodpéldányokat, te-kintse át azok szabályosságát, és továbbítsa az Egyházmegyei Hivatalnak a következő év március 31-ig. – Szervezze meg a kerületi koronákat, és a koronák jegyzőkönyvét két hé-ten belül terjessze fel az Egyházmegyei Hivatalnak jóváhagyásra. – Találjon alkalmat arra, hogy a kerület papjait összegyűjtse alkalmas időben, pl. névnap, templombúcsú, bérmálás alkalmával. – Készíttesse el a kerület papjaival az érvényes végrendeletet – szükség esetén gondoskodjék azok aktualizálásáról –, és továbbítsa az Egyházme-gyei Hivatalnak. – A kerületben lévő paptestvér halálát azonnal jelentse az Egyházmegyei Hivatalnak. Gondoskodjék a végrendelet végrehajtásáról, a temetés meg-szervezéséről, a plébánia ellátásáról az Egyházmegyei Hivatal intézkedé-séig. – Paptestvér betegsége esetén – az Egyházmegyei Hivatallal egyeztetve – 
szervezze meg a helyettesítést.”44  A 2004. évi espereskerületi reform kötelezően bevezette a helyettes espere-si szolgálatot. Korábban csak a nagyobb kerületeknél volt ilyen tisztség, a többi kerület esetében az esperes külön kérésére vagy más súlyos ok miatt döntött a püspök helyettes kinevezéséről. A jelenlegi helyettes esperesek feladatait – szintén egy kinevező okirat alapján – a következőkben foglal-hatjuk össze:  „Az esperes akadályoztatása esetén ellátja az esperesi teendőket. A kerületben elvégzi a hitoktatói referensi munkát, mely: a hittanórák lá-togatásából, a hittannaplók meghatározott időszakonkénti összegyűjtésé-ből és az Egyházmegyei Hivatalhoz való továbbításából, a hitoktatók szakmai és lelki továbbképzésének támogatásából áll. Együttműködik a kerületi esperessel az esperesi munka végzésében, és az esperestől rábízott feladatokat lelkiismeretesen elvégzi. A kerületi koronák jegyzőkönyvét vezeti.”45  Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a főesperes, esperes felada-ta alapjában nem változott az elmúlt 70 esztendőben, továbbra is olyan hivatalnak minősül, amely összekapcsolja a helyi lelkipásztorkodást az egyházmegye központjával. Ezt a célt tűzte ki az egyházmegye valamennyi megbízott, kinevezett esperese, főesperese számára az aktuális főpásztor. A főesperesek vagy a káptalan tagjaként, vagy az esperesi hivataluk után, mintegy előrelépésként nyerték el a főesperesi tisztséget.46 Az espere-

                                                   
44  Kivonat egy 2015. évi esperesi kinevezésből. SzfvPL – No. 7450 – 521/2015. 
45  Kivonat egy 2017. évi helyettes esperesi kinevezésből. SzfvPL – No. 7450 – 720/2017. 
46  Összesen 20 főesperesről beszélhetünk, amelyből 17 előbb vagy utóbb kanonok lett, 

hárman (Preiner István, Török Ferenc, Doroszlai Béla) viszont nem. A 20 főesperes 
közül 13-an korábban esperesek voltak, és a három nem kanonok mindegyike ebbe a 
kategóriába tartozik. Dr. Büttner Ferenc és Barbély Pál egymás után, Aradi Ignác 
pedig egyszerre két főesperességet is vezetett. 
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sek jelentős része egy adott kerületet vagy két szomszédos kerületet igazga-tott, de volt példa arra is, hogy több évtized után, az egyházmegye más részén lett újra esperes az illető lelkipásztor.47 A fentiekre tekintettel meg-állapítható, hogy mindösszesen 106 személy töltött be főesperesi, esperesi, illetve főesperesi és esperesi tisztséget 1949-től ez idáig a Székesfehérvári Egyházmegyében. Szolgálata során elősegítette az egyházmegyében gon-dolkozást, nyomon követte a lelkipásztori életet, felügyeletet gyakorolt a plébániák – vagy a főesperes esetében az esperesek – felett, terelt és intéz-kedett, szükséges esetben jelentett az aula irányába. Mindezen szolgálatuk pedig nemcsak adminisztratív, hanem egyre inkább lelkipásztori természe-tű. (Schattmann Ferenc)  

                                                   
47  Neményi Lajos 1951 és 57 között ráckevei, majd 1976 és 82 között máriaremetei 

plébánosként, Langhammer János 1949 és 52 között rácalmási, 1979 és 86 között 
Érd-újfalui plébánosként volt esperes. 


