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A XVIII. SZÁZADI MAGYAR EGYHÁZMEGYE-SZERVE
ZÉS ISMERETLENJE

Történetírásunk nyomán a közvélemény úgy tudja, hogy az egyház
megyék szervezése Magyarországon királyaik kiváltsága, főpapok törek
vése volt. Szerit István és Szerit László mellett Mária Tevézia ezírányú
tevékenységéről és legfeljebb Pázmány Pélter egyházmegye-szervező tö
rekvéseiről olvashat az ember. Ha végigtekintünk a magyar egyház
megye-szervezés történetén, valóban szabálynak tűnik, hogy azzal Szent
Istvántól kezdve I. Fereneig csak uralkodók foglalkeztak. A főpapok közül
egyedül Pázmány Péter volt az, aki anYag1i áldozatok árán is maga kérte,
javasolta új püspökségek alapétásá], szervezését. Ha ajánlata a XVII.
században nem is tudott megvalósulmívőnzetlenségeés ígazi egyházias
sága példamutató lett.

Sem a királyaik, sem Pázmány tevékenysége mögött eddig: nem ds
mertürk a tanácsadók, a sugalmazók személyét, Ök meghúzódtak az is
meretlenség homályában. Most azonban, amikor a rozsnyói egyházmegye
alapításának történetéhez forráskutatást végeztem, az esztergomi könyv
tár kézárattárában rátaláltam Mária Terézia egyházmegye-szervező ter
veinek szerzőjére.

Mária Terézia a "Cassa Parochorum" -a főpapok meghatározott oe
fizetéseirből fenntartott lelkészi pénztár - vévén tovább folytatta az
atyja által megkezdett egyházszervező munkát, de az egyházmegye
szervezéshez hiányoztak az anyagi lehetőségek. A "Cassa Parochorum"
bevételeire nem számíthatott, mert egyre több és több püspök tartozott
az alapnak, és egyre kisebb letrt az egyházszervezésre felhasználható ősz

szeg. Ilyenformán ezt az alapot új egyházmegyék fenntartási költségei
vel megterhelni nem lehetett, hiszen a kisebb kongrualis megterhelést ts
nehezen bírta el.

A jezsuita rend feloszlatásával kapcsolatosan azonban olyan szabad
rendelkezésű, de csak egyházioélokra felhasználható birtokállomárny ke
rült a kárálynő rendelkezése alá, hogy akkor már SOT kerülhetett új egy
házmegyék szervezésére is. Az államtanács Koller Ferenc bárót bízta
meg az egyházmegye-szervezés tervének kidolgozásával. KollervFerenc
azok közé a magyar főnemesek. ~ö~é tartozott,akikben az udvar meg
bízott, és akiket Mária Terézia is kegyelt. Testvére volt a veszprémi püs
pöknek, s mínt az illyr-bizottság alelnöke is jól ismerte a magyar tör
vényeket ,és a magyar nép történetét. Bármennyire ds járatos volt azon
ban Kol1er a magyarországi politdkaí, gazdasági és egyházi viszonyok
ban, ebben az államtanácstól kapott nagyfontosságú megbizatásban nem
akart csak a saját ismeretei alapján eljárni. Nyilván arra gondolt, hogy
sokkal tökéletesebb munkát végez, ha ezt a kérdést egyházi férfiúval is
megtárgyalja. sőt esetleg ki is dolgoztatja. Miért, míértsem, de Koller
Ferenc felkérte Richwaldsz.ky György esetergomi kanonokot, hogy állít
son össze egy Emlékiratot és abban dolgozza ki, hogy milyen új püspök
ségeket lehetne alapítani Magyarországon. A megbízólevél nines meg és
igy nem lehet tudni, hogy Richwaldszky milyen felhatalmazást kapott.
Az elkészült Emlékirat azonban nemcsak azt munkálta !ki, hogy hol le
hetne új püspökségeket léteséteni, hanem arra ds javaslatot tett, hogy
miképpen lehetne újólag elrendezni a magyarországi katolakus egyház
küleö arculatát, egyházmegyei beosztását,
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Richwaldszky György esztergomi kanonok egyéniségében különös.
összetételben találkozott a hagyomány szeretete a nierész reformokkal,
él konzervativizmus a radikalizmussal. Sáros megyei, bártfai származású
lévén, az akkori szepesi prépost, Barkóczy Ferenc gróf segítette őt 1740
ben az egri Kisdi-szeminádumba, majd a nagyszombati papneveldébe.
Amikor Nagyszombathan tanulmányait befejezte, protektora már egri
püspök volt, és ő csakhamar feltűrut mellette mint titkár, később mint:
kanonok. Amikor Barkóczy tizenhat évi egri működés után 1761~ben az
esztergomi érseki székbe került, Richwaldsziky Györgyöt is magával vitte,
akii mint oldalkanonok vett most már vészt mind az egyházmegye kor
mányzatában, mind apolitikJai életben. Richwaldsz.ky már az egri egy
házmegyében is kanonok és egervári prépost volt, de az egyházmegyéből

való távozásakor ezekről a tisztségeiről le kellett mondanía, A lemon
dáskor megiköszönteaz egri káptalannak iránta tanúsított jóindulatát
és mindjárt azt is kérte, hogy az egervári. préposti cimet megtarthassa
az egri egyházmegyében eltöltött idő és munka emlékére, KéJ1ése telje
síthető volt, hiszen ezzel a prépostsággal semmiféle javadalom nem járt.
A eimre egyébként nem volt szüksége, mert az esztergomi egyház
megyében is 1762-'ben szentlstváni prépost, 1763-ban szentgyörgymezei
prépost és székesegyházi főesperes lett. Mint ilyen vett részt főpásztorá

val együtt az 1764-es pozsonyi országgyűlésen. Az országgyűlésen - is
nevezetes szerepet játszott, bár ezt csak a későbbi kutatások derí-
tették k,i. .

Mint köztudomású, 1762-4ben jelent meg Kollár Adám első munkája.
a iki:rá1yikegyúri [ogról, amelyet követett az 1764-e8 országgyűlés elő

készítésére írott munkája. Kollár ebben azt fejtette ki, hogy a király
nak mint apostoli kirá1y;n.ak joga van arra, hogy az egyházi rendet adóra,
ketonaállításra, szolgáltatásokra kötelezze, Ez a munka ellene szólt a
papság és a nemesség előjogainak, mert egyik rend sem vett reszt az
adózásban. A nemesek és a főpapokegyütt kiáltottak nern-et a könyv ér
velésére és javaslatadra. Ekkor jelent meg egy kéziratos könyvecske is
Vexatio dat intelLectum címmel, amelyről a későbbi kutatások igazol
ták, hogy Richwaldszky György kanonok készítette, Riohwaldsz!ky ebben
Kellárnak válaszolva homlokegyenest ellenkezően, éppen .amellett érvel,
hogy 'az igazi szuverenitás inkáblb a rendeknél VIan, mint a királynál.

Barkóczy Ferenc érsek halála után Richwaldsz!ky György, mint a
volt érsek kemény intézkedéseinek végrehajtója, támasz nélkül maradt
és nem kapott a káptalantól nagyobb szerepet, Ezen nem lehet csodál
kozni. Idegen volt az esztergomi egyházmegyében, aki csak később és
egyszerre került ott magras méltóságra, Amikor azonban a káptalan nem
vette igénybe az egyházkormányzati szolgálatban szerzett évtizedes jár
tasságát, Koller Ferenc éppen aikkor kérte föl Ríchwaldszkyt, tegyen
javaslatot a magyarországi egyházi élet külső ker,eteinek teljes átszer
vezésére, Richwaldszky vállalta is, és hatalmas munkát végzett. A Koller
Ferencnek átnyújtott Emlékirata azonban sokhelyen olyan merész és
megvalósíthanatlan rnírrt a Vexatio dat intel.lectum. Ez utóbibihan a
nemesi vend középkorí uralmának felei1eveni1Jését szerette volna elémí, az
Emlékiratban pedig az új püspökségekben a pÜ8po'kO'k és kanonokok
kőzépkori I~Ö2JÖS életformáját ajánlotta. Egyik,et is, másikat is túlhaladta
az idő. A fejlődés úeján ezek már elmaradt.-állomások voltak.

Az államtanácstól kapott megoízatásának megfelelően Koller Ferenc
haladéktalanul iparkodott előterjesztést k,ésZliteni. Ennek a Keller-féle
Előterjesztésnek Richwaldszky Emlékirata csak egyik pontját képezte,

158



igaz, hogy a Iegterjedelmesebbet, mert 63 ívrét oldalra terjed. Az Előter

jesztés 14 melléklete közott Richwaldsekyé volt a l1~ík. "Jobbágyialá
zattal megértettem - írta a kanonok a királynőnek -, hogy a .questio
an', az igen vagy nem, :már nem lehet vita tárgya, mert a kirá:lynő nemes.
szívében már elhatározta az új egyházmegyék felállítását és az egyházi
szervezet átrendezését, így nekem egyedül csak a megvalósítás módozatai
ról kell már szólnom."

Amikor Richwaldszky Györ,gy Emlékiratát elkezdte írni, akkor, 1773
ban, a magyar egyház közigazgatási beosztása a kö~etikezö volt:

Az esztergomi érseki tartomány pűspőkségei: az egri, váci, nyitrai,
győri, pécsi, veszprémi és a munkácsí görög katolikus. .

A kalocsai érseki tartomány püspökséget: a nagyváradi, zágrábi,
gyulafehérvári, csanádi, zeng-modrusí, bosznía-szerémí, a szwidniceí;
görög katolikus szerb- és iB. balázsfalvi g1örög katolikus szerb,

Richwaldszky György Emlékirata alapján a magyar érseki tartoaná
nyoIk beosztása a következő 'lett volna:

Az esztergomi é-rseki tartomány püspökségei: a ,győri, soproni, veszp
rémi, székesfehérvári, nyitrai, besztercebányai és jászói.

A pécsi érneki tartomány püspökségei: a kalocsai, csanádi, bosznia
szerémi. zeng-modrusí, zágrábi, varasdi és a szwidnicei gÖl'ög katolikus
szerb.

Az egri érseki tartomány püspökségel : a vád, nagyváradi, gyula
fehérvári, kassai, n.agyibányai, a balázsfalvi görög katolikus és a munkácsí;
gÖl'ög katolikus,

Az Emlékirat nem volt híján az indokolásoknak, amikor az új
püspökségek f,e1á1litását, illetve az új érseki tartományok életrehívását
szorgalmazta, Az új püspökségek székhelyei lettek volna Richwaldszky
szerínt: Sopron a győri egyházmegyéből, Székesfehérvár ra veszprémi egy
házmegyéből, Besztercebánya, Szepes az esztergomi egyházmegyéből,

Jászó az egri ,e,gyházmegyéből. Megjegyezh~tjük, hogy Jászó egyházköz
igazgatásilag akkor Esz:tergomhoz tartozott, és Jászót azért ajánlotta
RichwaJdsziky, mert ott a premontreiek kész rendháza nagyon alkalmas
nak Iátszotc püspöki rezidencíának és kanonoki lakásnak, tehát a püspök
és oa kanonokok közös életmódjának a megvalósítására. Az a körülmény,
hogy Jászón oa premontreiek csak nem is olyan régen rendezkedtek ibe,
egy cseppet sem zavarta. El keíl tőlük venni - ajánlotta a királynőnek.

'I'ovábbi új püspökségeket javasolt Varasdon a zágrábi egyházmegyének,
Kassári és Nagybányán az egri püspökségnek termetén. Erdélyben, ame
lyet, úgy látszik, nemísmert olyan jól, nem javasolta Richwaldszky egyet
len új egyházmegye létesítését sem.

Az új püspökségek alapításával megnövekedett egyháziközigazgatásí
központok már nem fémek ela régi keretben. 'Ezt jól látta a kanonok is,
és amilyen erélyes kézzel választott volna szétévszázadok óta összeszo
kott és összetartozó egyházközigazgatási kereteket, ugyanolyan határo
zottsággal javasolta, hogy a .két új érseki székhely Eger és Bécs legyen.
Az északi részek számána maradt volna Esztergom, a keletiekrészére lett
volna Eger, a déliek részére Pécs. Ríchwaldszky elismerte ugyan a ka
loesai érsekség nagy történelmi múltját, de mert Kalocsa a törökvalatt
annyira tönkrement és fejlődésében annydra elmaradt a többi város
mögőbt, azért ajánlotta, hogy Bécs legyen az új érseki székhely.

Koller Ferenc, aki tulajdonképpen azállamtanálcstól a megbízást
kapta, 1774. áprnis 7-<én nyújtotta ibe El.őterjesztését. Altalában. elfogadta
Richwaldszky kanonok Emlékirabát, de mind a külső keretek, mínd a
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belső tartalom tekintetében változtatott rajta. Koller például az erdélyi
részeket is átrendezte, amikor Gyulafehérvárt érsekséggé akarta tenni.
A kanonokok fizetését is felemelte volna, nyilván, mert nem bízott a
közös élet megvalósításának lehetőségében és így az olcsó megoldásban.

Magyarország egyházi közigazgatási beosztása Koller Ferenc Előter

jesztése alapján a következő lett volna:
Az esztergomi érseki tartomány püspökséget; a győri, soproni, veszp

rémi, nyitrai, székesfehérvári, beszterceoányaá, jászói, szepesi,
Az egri érseki tartomány püspöleségei : a váci, nagyváradi, kassai,

nagybányai és a munkáesí görög katolikus,
A pécsi érseki tartomány püspökséget: a kalocsai, csanádi, bosznia

szerémi, zeng-modrusi, zágrábi, varasdi és a szwidnicei görög katolikus
S2Jwb.

A gyulafehérvári érseki tartomány püspőkségeí; a kolozsvári, maros
vásárhelyi és a balázsfalvai görög katolíkus,

Hogy ezekből a javaslatokból mennyi valósult meg, azt az egyház
történet ismerői jól tudják. Az Emlékirat is meg az Előterjesztés is min
denesetre jó alapvetés volt a későbbi egyházmegye-szervező munkához.

Richwaldszky György tevékenysége az egyházmegye-szervezés körül
még nem fejeződött he azzal, hogy Emlékiratát elkészítette. O az eszter
gomi káptalannak tagja volt és mínt ílyennek rövidesen foglalkoznia kel
lett Mária Terézia leiratával. Amikor Mária Terézia Ieirata megérkezett
az esztergomi. káptalanhoz, amelyben tudomására hozta a káptalannak az
egyházmegye felosztását, a káptalan a válasz megírására káptalani bizott
ságot küldött ki. Ennek a bizottságnak tagja volt Richwaldszky is. A bi
zottságban Ríchwaldszky nem adott hangot a saját véleményének és azt
sem árulta ,el, hogy ő készítette a tervezetet. amelyet tárgyalnak. A káp
talan véleménye teljesen elutasító volt az uralkodói javaslattal szemben.
A bizottságnak épp az lett a feladata, hogy ilyen értelmű iratot szerkesz
szen meg. A bizottság tagjai; Nagy István főesperes, Szentiványi Ráfael
olvasókanonok és Kondé Miklós kanonok, véleményüket külön-külön
Irásba foglalták és negyeddk társuknak. Richwaldszky ikanonoknak adták
át azzal, hogy la tőle megszekott stílusban, a hivatalok nyelvén kerüljön
a felirat az egész káptalan, majd a !királynő elé.

Tehát ugyanaz a Ríchwaldszky, aki Kollor Ferencerr keJ:1esz~tül a
királynő felé anagy kiterjedésü esztergomi egyházmegye felosztásének
szűkségességét bizonyította és javasolta, most mint káptalani tag ellenzi,
szükségtelennek tartja a felosztást és jogtalannak a királynő egyház
megye-szervező lépését. Ríehwaldszky 1775. december I6-án lett kész a
négytagú bizottság véleményének írásba foglalásával. Az általa előter
jesztett "mreV'é'tel,eket" a káptalan egyhangúlag elfogadta. A kettős sze
repet azonban tovább már nem játszotta, mert nem vállafkozott arra,
hogy az "Észrevételeket" Béesbe vivő küldöttség 'tagja legyen. A kápta
lan nem tudott Richwaldszky munkájáról és így nem is sejtette, hogy
egyik tagja vett részf javaslataival a saját egyházmegyéje felosztásának
előkészítésében.

Amikor az új érsek megérkezett, azonnal kinevezte Ríchwaldszkyt
az egyházmegye általános helynökévé, mert Galgóczy János Rozstryóra
nyert kin,evezést és így az érdemes multú, az egyházi ikcözigazgatásban
jártas kanonok ismét visszatért működésének színhelyére, A királynői

kegy címzetes püspökséggel és a kapomoki apátság javadalmával tűntette

ki. Kanonoktársai bizalmát azonban elveszthette, mert kíköltözött Ka
pornokra és ott is halt meg 1779. augusztus 7-én.
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