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I. Bevezetés

A veszprémi római katolikus egyházmegye történetének vizsgálata 
párhuzamosan haladt a magyarországi (katolikus) egyháztörténet-írás fő 
irányával. Elsőként Róka János 1779-ben Pozsonyban kiadott munkáját 
kell megemlíteni, amely a főpásztorok életrajzain keresztül mutatja be az 
egyházmegye történetét. A 19. század első felében Beke Kristóf a püspökség 
történetére vonatkozó okmányok összegyűjtését végezte el. A 19–20. század 
fordulóján az egyházmegye történetének feltárásával személyében is foglalkozó 
báró Hornig Károly püspök ösztönzésére és támogatásával a püspökség 
bekapcsolódott a nem sokkal korábban megnyílt vatikáni levéltárban folyó 
egyháztörténeti kutatásokba. Lukcsics József és Fraknói Vilmos gondozásában 
1896 és 1907 között megjelent a veszprémi püspökség római okle vél tára négy 
kötetben, amely a források kiadása mellett bőséges bevezetőivel az egyház megye 
középkori történetének egyes aspektusairól is tájékoztatja az érdeklődőket. 
A 20. század első felében Pfeiffer János és Gutheil Jenő kanonokok körül 
kikristályosodott egy egyházmegye-történeti műhely. Előbbi a püspökség kora 
újkori és újkori történetével, utóbbi középkorának feltárásával foglalkozott. 
Pfeiffer János nevéhez köthető e műhely „intézményesülése” is, a Veszprémi 
egyházmegye múltjából címet viselő könyvsorozat megalapításával. Az 1933-ban 
indult könyvsorozat 1949-es kényszerű, mint később kiderült csak időleges 
megszüntetéséig 13 kötettel jelentkezett. A megjelent forráskiadványok, 
püspökéletrajzok, plébániatörténetek és tematikus egyháztörténeti munkák 
mind a mai napig alapvetőek az egyházmegye történetének tanulmányozásához. 
1949-et követően az országos tendenciáknak megfelelően visszaszorult az ezt 
követően több nyire csak az egyházmegyei schematizmusok bevezető i nek 
szintjén művelt egyházmegye-történetírás. A már említett Pfeiffer János és 
Gutheil Jenő mellett Kredics László, Körmendy József és Rajczi Pál nevét kell 
kiemelni. Az 1980-as évek második felében sikerült újraindítani a püspökség 
történeti sorozatát, ezzel párhuzamosan jelent meg a néhány évvel korábban 
elhunyt Pfeiffer János nagyprépost fő művének tekinthető történeti névtár, 
igaz, még külföldön, Körmendy Józsefnek pedig lehetősége nyílt folytatni a 
századforduló vatikáni kutatásait. Az 1990-es évektől kezdődően az ekkor 
pályakezdő egyháztörténész generáció kutatásai természet sze rűleg ki ter-
jedtek a veszprémi püspökségre is, eredményeikről számos előadás, megjelent 
tanulmány tanúskodik. Molnár Antal, majd Dénesi Tamás nevét kell kiemelni, 
utóbbi kutatásainak fókuszában az egyházmegye 18. századi megújulása áll.

Országos léptékben rátekintve az elmúlt húsz év katolikus egyháztörténeti 
kutatásainak irányára meghatározónak tekinthető a katolikus megújulás, azaz a 
17–18. század vizsgálata mind országos, mind helyi, elsősorban egyházmegyei 
szinten. Előbbire a teljesség igénye nélkül említhetem Fazekas István, Tusor 
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Péter és Molnár Antal által végzett és irányított kutatásokat, utóbbira pedig 
a Pécsi Egyháztörténeti Intézetben folyó, immár évtizedes kutatómunkát. 
Jellemző az említett műhelyekre, hogy szorgalmazzák és felvállalják az 
alapkutatások folytatását. Csak két példával szeretnék élni. A 18. századi 
magyarországi szerzetesség adattárát Siptár Dániel állítja össze, az elmúlt 
években több részeredményét is publikálta készülő munkájának. 2009-ben, az 
egyházmegye millenniumára jelent meg a pécsi egyházmegye történetét 1543-
ig tárgyaló monumentális összefoglalás. Ennek mellékleteként közölték többek 
közt az egyházmegye középkori templomos helyeinek adattárát.

Jellemző továbbá az elmúlt két évtized egyháztörténeti kutatásaira a 
társadalomtörténet kérdésfeltevései iránti érzékenység. Itt is csupán kiragadott 
példákat szeretnék felvonultatni. Fazekas István a győri egyházmegye 
17. századi egyházlátogatási jegyzőkönyveit alapfor rásul véve vizsgálta a 
püspökség alsópapságának származási, iskolázottsági, műveltségi viszonyait. 
Dénesi Tamás hasonló vizsgálatot végzett a veszprémi egyházmegye 18. századi 
lelkipásztorkodó papságával kapcsolatban, kutatásait azonban kiszélesítette, 
s vizsgáló dá sának körébe bevonta az egyházi társadalom alig megfogható, 
a hívek felé átmenetet képező csoportjait, a licentiatusokat, a tanítókat és 
egyéb világi kisegítőket (például a sekres tyé se ket). Az alsópapság vizsgálatát 
nagyobb számuk és a rájuk vonatkozó viszonylag szerényebb forrásadottság 
korlátozza. Az egyházi társadalom középső csoportját alkotó kanonoki réteg 
vizsgálata nagyobb hagyományra tekint vissza. Legújabban Fedeles Tamás 
vizsgálta részletesen a pécsi székeskáptalan középkori tagjainak származását, 
tanulmányait, egyházi pályafutását.

Az általam folytatott munkát a fentiekben röviden bemutatott 
egyháztörténeti kutatások keretein belül helyezem el.

II. A kutatás célkitűzése,
a felhasznált források és az alkalmazott módszerek

Annak ellenére, hogy a veszprémi egyházmegye kora újkori történetének 
több részterüle té vel foglalkoztak már, s a forráskiadványok és különösen a 
Pfeiffer János által összeállított történeti névtár e vizsgálatok folytatásához 
egyfajta alapot is biztosítanak, az elkészült tanulmányok és összefoglalások 
tanúsága szerint az egyházigaz gatás eddig elhanyagolt területének számított 
az egyházmegye történetének. Megfelelő alapok hiányában a szerzők 
szemmel láthatóan bizonytalanul mozogtak ezen a területen. A szakirodalom 
áttekintése arról győzött meg, hogy mind az egyházmegye történetének 
további vizsgálatához, mind általában az egyháztörténet társadalomtörténeti 
megközelítésű műveléséhez elengedhetetlen feltétel az egyházigazgatási 
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keretek részletekbe menő feltárása, jelen esetben egy egyház megyére, a 
veszprémi egyházmegyére fókuszálva. Kapcsolódva a katolikus megújulás 
idő szakára koncentráló kutatásokhoz, a kora újkor időszakát választottam 
vizsgálatom terepéül. Ez a veszprémi egyházmegye tekintetében a 18. századot 
jelenti, hiszen az egyházmegye 1630-as években meginduló újjászervezése 
csak az oszmán hadak kiűzését követően jutott el arra a szintre, hogy a 
lelkipásztorkodás megszervezésének intézményes kereteit kialakítsa.

A vizsgálat kezdetén kettős célt tűztem ki magam elé: szándékomban állt 
egyrészt feltárni és bemutatni az egyházmegye igazgatásának intézményes 
kereteit (a plébánia há ló zat, illetve az egyházmegyén belüli igazgatási 
egységek kialakulásának, időbeli változásának folyamatát) másrészt ehhez 
szorosan kapcsolódva az egyházmegye irányításában szerepet játszó csopor-
tok bemutatására vállalkoztam. Tettem ezt abban a tudatban, hogy a várható 
ered mények egyfajta alapkutatásként értelmezve elsősorban a további kutatási 
irány(ok) kijelölését hivatottak elősegíteni. Egy régészetből kölcsönzött példával 
élve a kutatás jelen legi állását a terepbejáráshoz és annak kiértékeléséhez 
hasonlítom, amelynek segítségével a kutató dönthet az ásatási helyszínek 
pontosabb meghatározásáról. A továbbiakban, leszá mít va a kutatás további 
irányait felvillantó fejezetet, csak erről a lezárt első szakaszról fogok beszélni.

A vizsgálat elsődleges feladatának tartottam egy olyan egyházmegyei 
történeti helység névtár elkészítését, amely magába foglalja az egyházigazgatás 
struktúrájának változásait. Tekintettel arra, hogy az egyházmegye nyomtatott 
schematizmusai 1795-től, ezzel azonos adattartalmú kéziratos schematizmusok 
pedig 1785-től állnak a kutatás rendelkezésére, a helységnévtár elkészítését két 
ütemre bontottam, amelyek közt az alapvető különbséget a forrásbázis eltérése 
jelenti. Míg 1785-öt követően egységes, rendszeres időközönként meg je lent 
hivatalos adatokat tartalmazó összeállításokra támaszkodhat a kutató, addig az 
ezt megelőző időszakból ilyen típusú forrásanyagra nem számíthat. Az 1785-öt 
megelőző időszakra vonatkozóan alapforrásként az egyházmegye egészéről 
különböző céllal felvett összeírások szolgáltak, amelyek a veszprémi püspöki 
levéltárban (a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár gyűjteményében), a 
székesfehérvári püspöki levéltárban (a Székes fehérvári Püspöki és Káptalani 
Levéltár gyűjteményében), illetve a Helytartótanács Cassa parochorumra 
vonatkozó iratsorozatában (a Magyar Országos Levéltár gyűjteményében) 
találhatóak meg. Az összeírásokat nyolc időmetszet köré lehetett csoportosítani: 
1726, 1728, 1732/33, 1735, 1745/49, 1757, 1770/71 és 1778/79. Az ezekből 
kinyerhető adatok képezik a helységnévtár vázát.

A helységnévtár összeállítása során nyilvánvalóvá vált, hogy a munkám 
csak akkor vezethet eredményre, amennyiben ezzel párhuzamosan az 
egyházmegye archontológiájára is figyel met fordítok. Eredeti elképzelésem 
Pfeiffer János történeti névtárának felhasználása volt, azonban a kerületi 
esperesek és a kanonokok adatainak összegyűjtése meggyőzött arról, hogy 
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célszerű és szükséges a forrásokra támaszkodva teljeskörű, a papság egészére 
vonatkozó adat gyűj tést végezni. Ez egyúttal időigénye okán lehatárolta az első 
fázisban elvégezhető feladat mennyiségét is. A teljeskörű települési és személyi 
adatgyűjtés igénye eredményezte, hogy a kutatás jelen állásában a vizsgálat 
időhatárát 1777-ben határoztam meg. Ez egyrészt megfelel az igazgatástörténeti 
szempontnak, lévén, hogy ebben az évben történt a dunántúli egyházmegyék 
átszervezése, másrészt igazodik a forrásadottságokban bekövetkezett, 
korábban említett változásokhoz is.

Mintegy kontrollként, a hosszabb távú vizsgálat próbájaként az egyház-
megyei schema tiz mu sok segítségével összeállítottam az 1795 és 1949 közötti 
időszakra vonatkozóan az egyházigazgatás középszintjét jelentő esperesi 
kerületi rendszer változásainak adattárát is.

Az elkészült helységnévtár és a plébániai szintig terjedő archontológia 
együttesen alkal masnak tűnt arra, hogy a fentebb említett „terepbejárást” a 
segítségükkel elvégezzem. Munkámnak ez a része topográfiai rekonstrukciónak 
tekinthető, amely Mendöl Tibor értelmezése szerint a történeti földrajzi kutatások 
során köztes helyet foglal el az adatgyűjtés és a történeti földrajzi elemzés 
között. Ennek során a helységnévtár adatait különböző csoportosításban egy 
az 1770-es évek állapotát tükröző településhatáros térképen ábrá zol tam,1 és a 
kapott térképek segítségével kísérletet tettem a plébániahálózat és középszintű 
igazgatás változásainak rekonstruálására, értelmezésére.

Az archontológai összeállítás vázát is a fenti időmetszetekben felvett 
összeírásokban található adatok adták, pontosításukra pedig a veszprémi 
püspöki levéltár korabeli egyházigaz ga tási iratainak segítségével került sor. 
Ehhez járult még néhány mintaként kiválasztott birtokos család levéltári 
anyagának szempontjaim szerinti áttekintése, valamint néhány jelentősebb 
plébánia levéltárának vizsgálata. Megnéztem többek között a Batthyány, 
Széchényi és Zichy családoknak a Magyar Országos Levéltárban őrzött 
archívumait, illetve az adonyi, váli, veszprémi és zsámbéki plébániai 
levéltárakat, s tájékozódtam további plébá niai iratanyagok felől. Ez utóbbi 
mintavétel egyértelműen a birtokosok mint kegyurak levéltárainak jelentőségét 
húzta alá a sajnos nagyon töredékes plébániai iratanyaggal szemben (ideértve 
az anyakönyveket is, amelyek az egyházkormányzati iratokhoz képest sokkal 
kevésbé voltak használhatóak az archontológiai adatok összeállítása során).

Az archontológia és a benne szereplő személyekre vonatkozó, bizonyos 
kategóriák esetében (például származás, tanulmányok) Pfeiffer János történeti 
névtárára támaszkodó prozopo g ráfiai gyűjtés segítségével az egyházmegye 
irányításában részt vevő személyek csoportját vizsgáltam elsősorban az 
egyházigazgatás szemszögéből.

1 Az alaptérképet Nagy Béla készítette és bocsátotta önzetlenül a rendelkezésemre.
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III. A kutatás főbb eredményei

A veszprémi egyházmegye kora újkori történetével foglalkozó irodalomnak 
állandó kelléke az egyházmegye plébániahálózatának pusztulására és 
újjáépítésének folyamatára történő hosszabb-rövidebb utalás. Az ezekhez 
felhasznált adatok alapvető forrása Padányi Bíró Márton püspök 1758-
ban Rómába küldött jelentése, amelyben a főpásztor tételesen felsorolta 
egyházmegyéje plébániáit megjelölve alapítási évüket is. Erre a forrásra 
alapozva alakult ki az a kép, miszerint az egyházmegye újjáépítésében az 1745-
től 1762-ig a főpapi székben helyet foglaló Padányi Bíró Mártont egyértelmű 
vezető szerep illeti meg. Vele szemben ellenpólusként jelenik meg elődje, Acsádi 
Ádám, aki 1725 és 1744 között viselte a veszprémi püspöki címet. Míg előbbit 
fáradhatatlan egyházszervezőként mutatja be az irodalom, utóbbiról eleinte 
mint az egyházmegyéjétől távol élő, kancellári kötelezettségeivel foglalkozó 
hivatalnokról, majd az 1730-as évektől is mint többnyire a püspökségén kívül 
eső Pápán tartózkodó beteges főpapról emlékeznek meg az értékelések. A 
századelő megyéspüspö ké ről, Volkra Ottó Jánosról született összefoglalás 
plébániaszervezésre vonatkozó eredményei is ezt a különbségtételt erősítik 
meg, amikor egy újabb jelentős, bár csupán tíz esztendeig, 1710 és 1720 között az 
egyházmegye élén álló személy tevékenységét mutatja be és állítja párhuzamba 
Padányi Bíró Márton munkásságával. Mindezeknek a következtetéseknek a 
megfogalmazására a plébániahálózat változásainak rekonstrukciója nélkül 
került sor. Ezt az ellentmondást már Dénesi Tamás is észrevette, a megoldással, 
a plébániahálózat rekonstruk ciójával azonban adós maradt, vizsgálatának 
célkitűzése és módszere ugyanis ezt nem tette lehetővé.

Dolgozatom első felében a plébániahálózat 1710 és 1777 közötti 
változását mutattam be a teljességre törekedve, s ennek során kísérletet 
tettem a változások dinamikájának meghatáro zására, annak értékelésére is. A 
mellékelt helységnévtár segítségével a plébániahálózaton belül bekövetkezett 
változásokat is feltérképeztem. A plébániahálózat változásaival párhuza mosan 
az egyházigazgatás középső szintjét jelentő esperesi kerületi rendszer kialakulása 
is bemutatásra került. Munkám eredményeként szándékom szerint olyan 
ismeretanyag jött létre, amely egyszerre szolgál a veszprémi egyházmegyén belüli 
szervezeti keretek kialaku lásának bemutatására és további egyházmegyei, illetve 
nagyobb léptékű egyháztörténeti kutatások megalapozására. A szakirodalom 
áttekintése alapján kijelenthető, hogy a 18. századra vonatkozóan ilyen típusú 
vizsgálatra a teljesség igényével korábban nem került sor. A szomszédos pécsi 
egyházmegyére vonatkozóan készültek esettanulmányok, amelyek egy-egy 
forráscsoportra, elsősorban az egyházlátogatási jegyzőkönyvekre hagyatkozva 
vizs gál ták a plébániahálózat bizonyos elemeinek rekonstrukcióját, azonban ezek 
csupán egy-egy rövidebb időszakra, illetve korlátozott területre fókuszáltak.
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A vizsgálat egyértelművé tette, hogy a korábban a kérdés alapforrásaként 
meghatározott 1758-as jelentés plébániákra vonatkozó adatai pontatlanok, 
sok esetben a következtetéseket is befolyásoló mértékben. A plébániahálózat 
egészének vizs gá la ta egyúttal arra hívta fel a figyelmet, hogy annak változásai 
nem álltak szoros összefüg gés ben az éppen kormányzó megyéspüspök 
személyével. Ez nem jelenti Padányi Bíró Márton jelentőségének vitatását, 
ugyanakkor arra utal, hogy a plébániaszervezés dinamikájának változásai 
általánosabb okokra vezethetők vissza. Ezt egyértelműen igazolja, hogy 
Volkra Ottó János püspök 1720-ban bekövetkezett halálát követően annak 
ellenére sem változott meg a szervezés inten zitása, hogy hosszabb üresedés 
következett be a főpapi székben, majd Esterházy Imre személyében csupán 
átmeneti időre került püspök az egyházmegye élére. Az 1725-ben kine vezett 
Acsádi Ádám kormányzatának első évtizedében is változatlan ütemben 
folytatódott a plébániahálózat bővítése, bár a főpásztort kancellári munkája 
Bécshez kötötte.

Az 1730-as évek derekán a plébániahálózat bővülésében bekövetkező 
visszaesés okát az egyházmegye erőforrásainak kimerülésében kell keresnünk, 
értve ez alatt mind az anyagiak, mind a személyi állomány számbeli korlátait. A 
visszaesésre hatással lehettek a felekezeti viszonyok is, amelyeknek a korszakra 
jellemző jelentős megváltozását a korábbi évtizedek plébániaalapításai 
készítették elő. A felekezeti arányok megváltozása azonban hosszabb folyamat 
volt, s az 1730-as évek második felére a katolikus egyházszervezet szövetének 
sűrűsége az egyházmegyében feltehetően elérte lehetőségei maximumát, a 
korábbi ütemű bővülés folytatását egy ebből az irányból érkező igény sem 
kényszerítette ki ekkor.

A plébániaszervezés második üteme az 1740-es évek derekán kezdődött 
meg, és valóban egybeesett Padányi Bíró Márton püspökségének időszakával. 
Nem kétséges, hogy a főpász tor energikus személyisége erősíthette, 
gyorsíthatta a plébániahálózat bővítésének ütemét, azonban annak feltételeit 
az egyházmegyében bekövetkezett változások teremtették meg. Ezek közül 
egyértelműen Padányi Bíró Márton nevéhez köthető az egyházmegyei 
szemi ná ri um megalapítása, bár hozzá kell tennem, ez sem csupán a 
főpásztor döntésének köszönhette sikerét. Feltétele volt évről évre megfelelő 
számú jelentkező megléte, ami viszont a plébá ni á kon végzett lelkipásztori 
munka eredményének tekinthető, s ilyen érte lem ben összefüggés ben áll a 
plébániahálózat korábbi kiépítésével, másrészt az alapítást kikény szerítette az 
egyházmegyei papság összetételének kedvezőtlen változása, elöregedése.

A források arra mutatnak, hogy az az utólagos történészi értékelés, amely 
egy-egy főpásztor működésének sikerét — legalábbis a korszakra vonatkozóan 
— az újonnan meg szervezett plébániák számában méri, korabeli gyökerekre 
megy vissza. A kortársak a katolikus hitre tértek számára egyértelműen a 
plébánosi munka eredményes ségének mérő számaként tekintettek. Ennek 
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lehetett főpásztori megfelelője a plébánia szer ve zés, beleértve ebbe a 
templomok visszaszerzését és a protestáns lelkészek eltávolítását is egy-egy 
közös ségből. Maga Acsádi Ádám is nagyszabású terveket szőtt az 1730-as 
években a plébániaháló zat fejlesztéséről. A tervezet vizsgálata azt mutatja, 
hogy a megalapítani szándékozott plébá niák a plébániahálózat valós 
kihívásaira válaszoltak, az egyházmegye helyzete azonban nem tette lehetővé 
megvalósításukat. Több ekkor ténylegesen megalapított plébánia (például 
Felsőörs, Lepsény) életképtelennek bizonyult. Ezek a kortársak szemében — s 
vélhetően a püspök is közéjük számítható — a főpásztori munka személyes 
kudarcaként jelentek meg.

Az egyházmegyén belüli igazgatási egységek vizsgálatára a korábbi kutatás 
nem sok figyelmet fordított. Első feladatnak az egyházszervezet középső szintjét 
jelentő igyazgatási egység meghatározása bizonyult. A vizsgálat kimutatta, 
hogy a veszprémi egyházmegyében a korszakban nem léteztek főesperességek, 
főesperesek sem voltak, csupán egyfajta „számí tási egységként” tartották 
számon a kortársak ezeket, többé-kevésbé az egyházmegyét alkotó megyéknek 
megfelelően. A zalai és a somogyi főesperesség egyér telműen az adott megye 
területére utalt, a székesegyházi főesperesség törzsterülete Veszprém megye 
egyházmegyé hez tartozó részére esett, ugyanakkor bizonyos zalai és Fejér 
megyei területek is ide tartoz tak. A negyedik főesperesség — amelyet a korai 
időben inkább budainak, később többnyire fehérvárinak neveztek — viszont 
magába foglalta Fejér megye nagyobb részét, illetve Pest–Pilis–Solt megye 
Dunántúlra eső pilisi területeit is.

Az egyházigazgatás középső szintje a veszprémi egyházmegye esetében 
az esperesi kerület volt. A kerületi rendszer változásai természetes módon 
követték a plébániahálózat bővülését, ugyanakkor ezen az igazgatási szinten 
a személyi feltételek már érdemben befolyásolták, módosították a változások 
ütemét, olykor jelentős fázisbeli eltéréseket okozva ezzel a kerületi rendszer és 
a plébániahálózat között.

Más egyházmegyékben végzett párhuzamos vizsgálatok hiányában részletes 
összehason lításra nem nyílt módom, ugyanakkor a kapott eredményeket 
összevetettem a szomszédos győri és pécsi püspökségekről meglévő 
ismeretekkel, valamint egy-egy utalás erejéig kitekin tettem az esztergomi és 
az erdélyi egyházmegyékre is. A középszintű igazgatási egységek vizsgálata 
rávilágított arra, hogy egyházmegyénként jelentős eltérések mutatkozhattak 
az egyházigaz gatás intézményeiben és azok működtetésében. Ez egyrészt 
figyelmeztet a kapott eredmények általánosításának veszélyeire, másrészt 
azonban további vizsgálatok elvégzé sére ösztönöz, feltárandó a különbségek 
részleteit, kialakulásuk és eltérő működésük okait.

A dolgozat második felében az egyházmegye irányításában szerepet 
játszó személyek csoportjait vettem górcső alá. A helynökök, a székeskáptalan 
kanonokjai, valamint a kerületi esperesek alkották vizsgálatom eredeti 
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célcsoportját, ez a kör egészült ki a tiszteletbeli kanonokok és a veszprémi 
plébánosok vizsgálatával. Alapkérdésem a dolgozat első felének elsősorban 
intézménytörténeti megközelítéséhez kapcsolódva az egyes csoportoknak 
az egyházigazgatásban játszott szerepére és a mindenkori főpásztorhoz való 
viszonyára vonat kozott. Hangsúlyosan vizsgáltam az ordinárius szerepét 
és lehetőségét az egyházmegyei papi elit alakításában. Az összehasonlításra 
felhasználható párhuzamos vizsgálatok — például a győri és a pécsi egyházmegye 
esetében — kivétel nélkül egy-egy székeskáptalan tagjaira koncentráltak, ezzel 
mintegy az érintett egyházmegye egészéből kiragadva tekintett ek a testületre. 
Az általam alkalmazott megközelítés lehetőséget biztosított az egyházmegyei 
papi pályamodell felvázolására és más egyházmegyék gyakorlatával való 
szembesítésére is. Megismételhető az, amit az egyházszervezet vizsgálatának 
egyik eredményeként korábban bemutattam, miszerint egyházmegyénként 
jelentős különbségek megléte tapasztalható az alsópapság karrierlehetőségei, 
a székeskáptalanok egyházmegyei beágyazottsága között.

A megyéspüspök mellett a legfontosabb irányító szerepkört a helynök 
töltötte be az egyházmegyében. A fennmaradt levelezések tükrében a helynök 
nem tekinthető pusztán a püspöki döntések végrehajtójának. Aktív, sok esetben 
kezdeményező szerepet játszott a plé bániák betöltésében, a papság, illetve a 
kegyurak és a hívek közti konfliktusok kezelésében — mintegy másodfokot 
jelentve az espereseket követően. Ugyanez mondható el a szervezeti 
változtatások tekintetében is, beleértve ebbe a plébánialapítást és a kerületi 
rendszer változ tatását is. Önállóan vezette az egyházi bíráskodás fórumaként 
szolgáló szentszéket. A hely nök szerepét tovább erősíthette a korszakban, 
hogy a püspökök többnyire nem székvá ro suk ban, Veszprémben, hanem az 
egyházmegye szempontjából periférikusabb Sümegen laktak — bár ezt a 
kijelentést árnyalja, hogy Padányi Bíró Márton 1740-es évekre vonatkozóan 
összeállított itineráriumában közel azonos súllyal szerepel a két település, igaz 
ez az idők folyamán, a főpásztor életkorának előrehaladtával változhatott. A 
helynök minden esetben Veszprémben tartotta székhelyét. A fentebb a helynök 
önállóságáról mondottak a korszak valamennyi helynökére érvényesek, s 
nem csupán Padányi Bíró Márton érdemelte / harcolta ki magának ezeket 
a jogosítványokat, mint arról a korábbi szakirodalom vélekedett. Szemé-
lyektől függő hangsúlybeli eltolódások nyilvánvalóan megfigyelhetőek, de 
a fennmaradt források nem utalnak arra, hogy Padányi Bíró Márton akár 
helynökként, akár püspökként kortársaitól eltérő gyakorlatot folytatott volna.

A helynökök minden esetben a káptalan tagjai közül kerültek ki. Ez 
irányította a figyel memet a kanonokok testületére. A káptalan tagjait a 
nagyprépost kivételével a korszakban az egyházmegye főpásztora nevezte 
ki. A kinevezési gyakorlat vizsgálata rávilágított a püspö kök törekvéseire, 
amelyeket támogatóiknak a testületbe juttatása érdekében tettek. Mivel a 
káptalanba történő kinevezés élethosszig szólt, a püspöki döntést erősen 

8



korlátozták a testület demográfiai viszonyai. Ez a korlát Padányi Bíró Márton 
püspökségének első évtize dében érvényesült a legtisztábban, amikor is egyetlen 
kanonoki stallum sem üresedett meg, így a püspöknek nem volt lehetősége 
munkatársai javadalomhoz juttatására. A probléma kezelése érdekében a főpap 
több megoldási lehetőséget is kipróbált. Helynöke presztízsének növelése 
érdekében 1747-ben megpróbálkozott a káptalanon belül a javadalmak 
felcserélé sé vel, ez azonban nem járt sikerrel. Két évvel később, 1749-ben a 
kerületi esperesek közül négy személyt tiszteletbeli kanonokká nevezett ki, 
ez a cím korábban nem létezett az egyház megyében. A négy kinevezettből 
hárman a későbbiek folyamán, mihelyt arra a stallumok megüresedése 
lehetőséget adott, bekerültek a káptalanba. Az utolsó kísérletre Padányi Bíró 
Márton részéről egy papjának káptalanon kívüli megjutalmazására az 1750-es 
évek derekán került sor, amikor is a fehérvári főesperesi címet adományozta 
egy esperesének. 1755 után, amikor is a káptalani javadalmak sorra üresedtek 
meg — tág lehetőséget biztosítva ezzel a főpásztornak arra érdemes papjai 
elismerésére —, Padányi Bíró Mártonnak már nem volt szüksége a korábbi, 
rendkívüli helyzetekben alkalmazott módszerek folytatására. A későbbi ekben 
nem fordult elő a káptalani javadalmak átrendezésének kísérlete, és a főesperesi 
cím felélesztésére sem tett több kísérletet. Egyedül a tiszteletbeli kanonoki cím 
bizonyult tartós nak, egészen a vizsgált korszak végéig, 1777-ig fennmaradt, 
ekkor azonban adományozása és használata is megszűnt. Fennmaradását 
minden bizonnyal annak köszönhette, hogy az espe resek és a káptalan közötti 
összekötő kapocsként egyaránt alkalmasnak bizonyult az arra érdemesült 
esperesek jutalmazására mintegy életpályájuk elismeréseként, és alkalmas 
volt azok kiemelésére is, akiknek alkalmasint az egyházmegye irányításában 
nagyobb szerepet szánt a főpásztor. A tiszteletbeli kanonokok e két csoportja 
jól elkülöníthető egymástól.

A harmadik vizsgált szintet a kerületek papságát irányító esperesek 
alkották. Az espe reseket elsősorban mint a káptalan utánpótlását vizsgáltam. 
Ennek során néhány példán keresztül bemutattam a sikeres és sikertelen 
esperesi életpályákat.

Az egyházmegye irányításában szerepet játszó személyek vizsgálatának 
eredményeit összevetettem a győri és a pécsi egyházmegyék korabeli 
viszonyairól a szakirodalomban elsősorban Bedy Vince és Fedeles Tamás 
munkái alapján kialakult képpel. A két szomszédos egyházmegye közül a 
győri helyzete jelentősen eltért a veszprémiétől, hiszen területét alig érintette 
az oszmán hódítás, s az egyházi struktúra pusztulása jóval kisebb mértékű 
volt a vizsgált egyházmegyében tapasztalhatónál, s a fentiek következtében 
a megújulás is jóval hamarabb vezetett eredményre. Ezzel szemben a pécsi 
egyházmegye sokban hasonlított a veszprémire, s az eltérések is inkább 
kedvezőtlenebbül befolyásolták a pécsi helyzetét. Az eltérések közül 
kiemelendő, hogy a pécsi egyházmegye teljes területe a hódoltságba esett, így 
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az székvárosával együtt a 16. század közepétől a 17. század utolsó harmadáig 
oszmán uralom alatt állt. A fentiek tükrében meglepő volt az összehasonlítás 
eredménye, amely azt mutatta, hogy a győri és a pécsi egyházmegyék vezető 
rétegének összetétele (püspök és káptalan), a káptalanban bekövetkezett 
változások közelebb álltak egymáshoz, s egyúttal jelentősen különböztek a 
veszprémi egyházmegyében követett gyakorlattól. Mindhárom egyházmegye 
esetében előfordult egyházmegyén kívüli személy kanonoki javadalomhoz 
juttatása. Míg azonban az egyházmegyén kívüliek kinevezése a győri és a pécsi 
egyházme gyében a korszakban folyamatosnak és általánosnak tekinthető, 
Veszprémben egyértelműen csökken az arányuk a kinevezettek között, a 
korszakban 1745-ben került utoljára sor nem veszprémi egyházmegyés pap 
káptalani javadalmazására. További különbségek kerültek felszínre a nem 
egyházmegyés kinevezettek alaposabb vizsgálatával. Mind Győr, mind 
Pécs esetében egyértelműen kijelenthető, hogy a kinevezettek egy része 
Magyarországon kívüli származású volt, akik közül többen javadalmuk 
elnyerését követően sem költöztek az egyházmegyébe. Egyértelmű, hogy az ő 
kinevezésük egyházkormányzati szempontból gya korlati hasznot nem hozott 
a főpásztornak. Több személyről kimutatható, hogy javadalmát az uralkodó, 
vagy más magas rangú patrónus közbenjárása eredményeként kapta. Ezzel 
szemben a veszprémi székeskáptalanba került idegen egyházmegyés papok 
között a kor szakban nem volt külhoni származású személy, s minden kanonok 
esetében igazolható, vagy legalább feltételezhető a főpásztorral való korábbi 
szoros személyes kapcsolat. Valamennyi veszprémi kanonok ténylegesen az 
egyházmegyébe költözött, és mintegy jelezve a főpásztor és kinevezettje közötti 
kapcsolatot, többen részt vettek helynökként a püspökség irányításá ban is.

A kanonoki kinevezési gyakorlat ismertetett markáns eltérése kiemeli 
a káptalannak az egyházmegyei papság életpályájában betöltött szerepét, 
amely, úgy tűnik, más egyházme gyékben nem játszott a veszprémihez hasonló 
szerepet. Azzal, hogy a székeskáptalan tagjai nak többségét a főpásztor az 
esperesek közül választotta ki — akik viszont egy-két kivétellel a lelkészkedő 
alsópapság köréből kerültek ki —, a veszprémi egyházmegye papságának 
egy része előtt megnyílt az érvényesülés lehetősége. Az előrejutás, az egyház-
megyei papi „karri er” azonban csak keveseknek biztosította a nyugalmas 
öregkor lehetőségét. A hat, majd 1767-től kezdődően hét tagú székeskáptalan, 
az 1756-ot követően 11 kerületet irányító esperesek mindvégig igen szűk 
létszámú csoportot alkottak, amelynek rekrutációjában a végzett lelkipásztori 
munka mellett kimutatható szerepe volt a tanulmányoknak is.

A dolgozat tartalmazza a veszprémi egyházmegye 1726 és 1779 közötti 
helységnévtárát, valamint 1700 és 1777 közötti archontológiáját. Ezek 
értelmezését, valamint a dolgozatban foglaltak könnyebb megértését szolgálják 
a dolgozat mellékleteként elkészített térkép váz latok.
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IV. A további kutatás lehetőségei

A kutatás jelenlegi állását — egy régészeti fogalmat kölcsönözve — az 
elvégzett és kiértékelt terepbejáráshoz hasonlíthatom. Fentebb bemutatott első 
eredményei szándékom szerint a vizsgálódás folytatásához elengedhetetlenül 
szükséges alapot hivatottak megte remteni. Az egyházszervezeti háttér és az 
egyházmegyét irányító, illetve működtetésében közreműködő csoportok 
körvonalainak felrajzolását elengedhetetlennek tartom az egyház megye 
történtének mélyebb feltárásához, legyen szó akár a papság egészének 
társadalom történeti indíttatású vizsgálatáról, akár egyfajta történeti földrajzi 
szemléletű egyháztörténeti vizsgálat elvégzéséről, vagy akár a hagyományos 
értelemben vett egyházmegye-történet műveléséről. A kutatás jelen dolgozatban 
összefoglalt eredményeit általánosabb egyháztörté neti összefüggésben is 
elhelyezhetőnek tartom. Reményeim szerint a veszprémi egyház me gye 
újjáépítésének szervezettörténeti szempontú feldolgozása hozzájárulhat a 
korszak kato li kus megújulásának mélyebb megismeréséhez is.

A kutatás további lehetséges irányai között feltétlenül meg kell említeni annak 
időbeli kiterjesztését — az egyházmegye sajátosságainak figyelembevételével 
— elsősorban a 19. századra. A helységnévtár és az archontológia összeállítása 
során próbaképpen elvégzett hosszabb időtartamot átfogó vizsgálatok 
igazolták, hogy az egyházmegye működésében bekövetkezett változások 
mélyebb megértéséhez, olykor észrevételéhez is elengedhetetlen az időben 
átfogóbb perspektíva alkalmazása. Ez azonban már olyan csapatmunkát 
feltételez, amelyre a bevezetőben említett pécsi egyházmegye esetében 
láthatunk példát.
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