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A disszertáció célkitűzései és a dolgozat felépítése 

Doktori disszertációmban a források és a szakirodalom áttekintésével kísérletet teszek a Magyar 

Királyság déli határainál fekvő területek latin egyházi térítésére létrehozott szerémi-, és a 

bekebelezett boszniai egyházmegyék történetének, székeskáptalanjainak hiteleshelyi 

munkájára, valamint főpapjainak a püspöki székig tartó életének és karrierjének bemutatására, 

valamint röviden kitérek a 13. század végén az egykori Túlsó-Szerémség keleti területeinek 

lelki gondozására alapított nándorfehérvári püspökség történetére is: ezen egyházmegye jelen 

disszertációban való tárgyalását indokolja, hogy a szerémi püspökség macsói területeken való 

megszilárdulását követően jött létre 1290-ban, és minden bizonnyal a szerémi sikereken 

felbuzdulva lett volna hivatott a nándorfehérvári és barancsi kerületek ortodox lakosságát a latin 

egyházhoz téríteni, és láthatóan szervesen illeszkedik a magyar egyház déli missziós 

tevékenységének koncepciójába. Másrészről a nándorfehérvári püspökséget illetően a kutatás 

nagyon kevés információval rendelkezik, amelyek ráadásul a csekély számú, fennmaradt forrás 

segítségével cáfolhatók, és ezen források segítségével felvázolhatjuk az egyházmegye 

alapításának és a végül kudarcba fulladt missziós tevékenységének főbb vonalait.  

A disszertáció törzsanyaga a szerémi és a boszniai (római I. és II. sorszámmal jelzett 

főfejezetek) püspökségek középkori történetével foglalkozik: mindkét esetben először 

bemutatom az egyházmegyék középkori történetét, időrendben vizsgálva az egyes problémákat, 

külön kitérve a püspökségek székhelyein működő székeskáptalanok hiteleshelyi munkájára, 

majd személyenként, kronológiai rendben bemutatom a főpapok életét és karrierjét. A dolgozat 

függelékében először a nándorfehérvári püspökök archontológiáját, valamint a boszniai, a kői 

és a szenternyei székeskáptalanok archontológiáját közlöm 1370-ig: C. Tóth Norberttel közösen 

állítottuk össze a három káptalan archontológiáját 1526-ig, amelyből jelen sorok írója az 1370-

ig tartó időszakot. Az archontológiát követi a kői, a boszniai és a szenternyei káptalanok 

okmánytára, a korszakhatár mindhárom esetben 1353. A Függeléket a három székeskáptalan 

relatiós okelveleinek vizsgálata alapján összeállított három táblázat zárja: itt azt vizsgáltam, 

hogy kinek a parancsára (király, nádor, országbíró, macsói bán) kit és mely megyébe küldött ki 

az adott káptalan, feltüntetve a jelentő oklevél keltét és jelzetét.  
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A disszertáció eredményei 

III. Béla magyar király kihasználva a Manuél Komnénosz császár halála után Bizáncban kitört 

hatalmi harcokat elfoglalta a Szerémséget, Boszniát, valamint a Duna-Száva vonalától délre 

fekvő, a Drina folyótól Barancs városáig tartó, egységesen Túlsó-Szerémségnek nevezett 

területet. Azért, hogy az itt élő – szerémi esetben görög rítusú, Bosznia esetében viszont a latin 

egyházhoz egészen egyedi módon kötődő, a magyarok, szerbek és a pápa szerint eretnek – 

lakosságot szorosabban ellenőrzése alá tudja vonni, a Magyar Királyság az egyházat hívta 

segítségül: 1229-ben megalapult a szerémi püspökség, a kalocsai érsekség 1238-tól kezdve 

pedig lassan bekebelezte a boszniai püspökséget. 

Szerémi püspökség 

A szerémi püspökséget Csák nembeli Ugrin kalocsai érsek alapította 1229-ben, ezzel ezen 

egyházmegye lett Magyarország első nem királyi alapítású magánpüspöksége. Székhelyeként 

a szerémségi, Duna-menti Kőre, más néven Bánmonostorra esett a választás. Alapításakor az 

egyházmegye lelki joghatósága alá tartozott minden olyan túlsó-szerémségi terület, amely 

éppen magyar felügyelet alatt állt. Az egyházmegye kezdetektől fogva önálló püspökségként 

működött. 1241-ben a kői püspöki központ megsemmisült, a pápa 1247-ben új székhelyként 

egy Száván-túli, Szávaszentdemeterrel szeben fekvő települést, Szenternyét jelölte ki új 

székhelyként, itt meg is alapult a Szent Ernye vértanúnak szentelt új székeskáptalan, 1250 körül 

viszont a kői központ is újjáépült, így az egyházmegye két székhellyel és két székeskáptalannal 

működött tovább. A Szávától és Dunától délre fekvő területeket 1247-ben Rosztyiszláv 

Mihájlovics elűzött halicsi fejedelem kapta meg apósától a Túlsó-Szerémséget, aki 

megszilárdíthatta a magyar befolyást – valószínűleg nem véletlen, hogy ekkor jelölték ki új 

székhelyként a túlsó-szerémi Szenternyét is. A Túlsó-Szerémség az 1250-es évekre 

valószínűleg a Drina-Száva és Kolubara által határolt területre zsugorodott, itt viszont meg is 

szilárdult. E vidéket 1254-től macsói kerületnek neveznek a források, a szerémi püspökség 

missziós tevékenysége erre a jól körülhatárolható területre összpontosulhatott; mivel az 

egyházmegye 13. századi működésére nem rendelkezünk forrásokkal és a Száva–Duna 

vonalától délre fekvő területek igazgatástörténete a magyar kutatásban el volt hanyagolva, 

disszertációmban kísérletet tettem e hiány pótlására: az e területeken megerősödő magyar 

jelenlét bemutatásával következtethetünk arra, hogy milyen körülmények között jöhettek létre 

a macsói főesperesi központok vagy miként lett a Száván túli Szenternye a püspök tartózkodási 

helye a 14. század kezdetére.  
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Rosztyiszlávnak köszönhetően Nándorfehérvár, Barancs és Kucsó területén és állandósult a 

magyar jelenlét. Rosztyiszláv halála után fiai kapták meg a hatalmas területeket, az 1270-es 

években megkísérelték magyar bánságokká alakítani őket, 1284-től viszont Dragutin István 

elűzött szerb király kapta meg Boszniát, Macsót, Nándorfehérvárat és Barancsot. A 

nándorfehérvári-barancsi vidék lelki gondozására és a magyar befolyás erősítése érdekében 

1290-ben megalapult a nándorfehérvári latin püspökség, amely az egykori Túlsó-Szerémség 

keleti felén volt hivatott missziós tevékenységet folytatni, ez viszont semmilyen eredményt nem 

tudott felmutatni, a 14. század közepétől kezdve csupán címzetes püspökségként vegetált 1526-

ig.  

A szerémi püspökség eredményes térítőmunkájának egy közelebbről nem ismert szerb betörés 

(vagy betörések sorozata) vetett véget 1330 körül: ekkor a szenternyei káptalan tagjait elűzték 

(a káptalan az 1396 után meg is szűnt), és bár történtek kísérletek a visszatérésre és a mélyre 

süllyedt anyagi viszonyok rendezésére, a mohácsi csatáig ez nem sikerült. Az 1389-es 

rigómezei csata után az oszmán előretörés meghiúsított minden további missziós próbálkozást 

a macsói területen.  

Boszniai püspökség 

Bosznia átláthatatlan erdőkből és hegyekből állott, útjai nehezen járhatóak és kereskedelmi 

szempontból csak másodlagos jelentőségűek voltak, ezért területe egyik szomszédos hatalom 

számára sem jelentett kívánatos célpontot a 12. században. Szláv ajkú lakosai a raguzai érsek 

metropóliája alá tartozó, névleg katolikus püspök hívei voltak. A tartomány elszigeteltségéből 

adódóan az egyházi hierarchia nem épült ki, Boszniában háborítatlanul keveredhetett a görög 

és latin rítus, valamint a legkülönbözőbb pogány és eretnek tanok. A kutatás korábbi szilárd 

álláspontjával ellentétben a boszniaiak nem nevezhetőek bogumilnek, sőt ekkor még a szó 

szoros értelmében vett eretneknek sem: minden bizonnyal nem voltak tisztában azzal, hogy a 

latin egyházi elvárások szerint helytelenül járnak el. Amikor viszont Kulin bán Manuél 

Komnénosz császár halála után számos intézkedéssel igyekezett fellendíteni Bosznia 

gazdaságát, előtérbe kerültek az egyházi jelenlét hiányosságai, az 1230-as években a pápa és a 

Magyar Királyság pedig erre hivatkozva megpróbálta növelni befolyását a tartományban. A 

boszniai egyházi viszonyok rendezését a domonkos rend kapta feladatául. 1234–35-ben pápai 

hatásra Német János domonkos lett a boszniai püspök, majd lemondása után őt 1238-ban Pósa 

magyar domonkos követte. Pósa Ban Brdo-n, amely a korszakban Bosznia egyházi központja 

lehetett, székesegyház és káptalan építésébe kezdett, ám a tatárok magyarországi pusztítása és 
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legelszántabb pártfogói, Csák nembeli Ugrin érsek és Kálmán herceg halála után jelentősen 

csökkent a támogatása, és 1250 körül Kálmán hercegtől kapott magyarországi diakóvári 

birtokaira szorult vissza. 1247-ben a pápa a boszniai püspökséget Raguza lelki joghatósága alól 

a kalocsai érsek metropóliája alá rendelte, a kalocsai főség ténylegesen és véglegesen viszont 

csak a 14. század elejére állandósult. A boszniai püspök az 1230-as évekig a bán közelében 

működhetett, a boszniai szláv nép köréből kerülhetett ki és a helyi "katolikus"hívek lelki 

vezetője volt: amikor viszont 1250 körül Pósa Diakóvárra tette székhelyét, a pásztor nélkül 

maradt boszniaiak saját egyházat alapítottak, amelyet már joggal nevezhetünk eretneknek, a 

bevett egyházzal magát szembeállító mozgalomnak. Ez volt a Boszniai Egyház.  

1298-ban megjelent Boszniában a ferences rend is, és hosszú vitába kezdtek a 

prédikálórendiekkel a boszniai inkvizícióért. A perből a ferencesek kerültek ki győztesen, a 

domonkosoknak pedig fel kellett adniuk a boszniai inkvizíciós tevékenységet. 1339-ben 

megalakult a boszniai ferences vikária, ettől kezdve – minden formájában és feladatában – de 

facto a minoriták képviselték a katolikus egyházat a tartományban. A ferencesek tevékenységük 

finanszírozásának érdekében megpróbálták megszerezni püspöktől a boszniai tizedszedés jogát 

is, ez azonban nem sikerült nekik (noha a püspöknek valószínűleg nem állt módjában tizedet 

szedni Boszniában). Az 1349–1356 között a püspöki süveget viselő Szászföldi Peregrin (a 

korábbi, első boszniai ferences vikárius) alatt egyesült még egyszer utoljára a boszniai 

egyháztartomány és a boszniai püspök személye, az őt követő Szapolyai Péter esetében még 

feltételezhetünk valamilyen kapcsolatot a püspök és Tvrtko bán között, 1376 után viszont a 

boszniai főpapnak már ténylegesen semmilyen kapcsolata nem volt a tartománnyal. A 

ferencesek a 15. század elején kísérletet tettek egy boszniai ferences ellenpüspökség életre 

hívására: ez a visoko-szeberniki egyházmegye lett volna, amely csak néhányszor szerepel (a 

ferences) forrásainkban, utána nyoma vész. A boszniai püspökség 1250 után tehát de iure a 

tágabb értelemben vett boszniai tartományra és a Valkó megyei diakóvári birtokokra terjedt ki, 

valójában viszont csak ezen magyarországi birtokokon gyakorolhatta püspöki jogait, ezzel a 

középkori Magyar Királyság legkisebb és legszegényebb egyházmegyéje volt. A boszniai 

egyház siralmas anyagi helyzetének orvoslására a boszniai székeskáptalan 1498-ban megkapta 

az országos hatókör jogát. Bár ezzel jogilag a fehérvári és óbudai hiteleshelyek szintjére lépett, 

valójában nem sikerült kilábalnia gazdasági mélypontjáról.  
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A kői, szenternyei és boszniai káptalanok hiteleshelyi munkája a középkorban 

A disszertációban tárgyalt két püspökség három székeskáptalanjának hiteleshelyi munkáját 

elsősorban Borsa Iván 2000-ben megfogalmazott szempontrendszere szerint vizsgáltam. A 

munka elején a DL-DF adatbázis és forráskiadványok segítségével összegyűjtöttem a kői, 

szenternyei és boszniai székeskáptalanok ismert okleveleit. Az így összegyűjtött összesen 874 

oklevélből kiválogattam a jelentéseket (ugyanis Borsa vizsgálati szempontjai a relatiókra 

épülnek), és azokat egyenként megvizsgálva összeállítottam a három káptalan számára egy-egy 

táblázatot: ezekbe jelezve jelentés keltét, a mandatum vagy petitio kiadóját, a kiküldött 

káptalani személyt, a vármegyét, ahol a birtok feküdt, valamint a forrás fellelhetőségének 

adatait. 

A kői káptalantól 1526-ig összesen 108 relatio maradt fenn, ebből csupán 14 kelt 1353. előtt, 

amikoris elsősorban bácsi és valkói, emellett Bodrogi, csanádi és szerémi birtokügyekben járta 

el; 1353–1526 között a tendencia nem változott, egy-egy alkalommal feltűntek még Csanád, 

Arad, Torontál vármegyékbe való kiszállások is. A mandatumot 75 alkalommal a király, 12 

alkalommal a macsói bán, 10 alkalommal a nádor, 4 alkalommal az országbíró, öt alkalommal 

pedig egyéb megkeresésre küldték ki hitelesemberüket. A káptalan tagjainak kiküldésében 

semmilyen rendszeresség nem figyelhető meg. Összesen három tag esetében sikerült kimutatni 

külföldi egyetemijárást. Felvallások tekintetében elsősorban szerémi és valkói, de bácsi, 

bodrogi, pozsegai, baranyai és somogyi birtokokkal találkozhatunk az oklevelek sorai között.  

A szenternyei káptalan 1396-ban megszűnt, összesen csupán 19 kiküldetést ismerünk, ezek 14 

esetben Valkó, 5 esetben pedig Szerém vármegyékbe szóltak. A 19 alkalomból a király csupán 

háromszor kereste meg a káptalant, kétszer az országbíró, a legtöbbször, tíz alkalommal pedig 

a macsói bán. A szenternyei fassionalis-oklevelek 1353-ig történő vizsgálata alapján 

elmondható, hogy a káptalanhoz szintén elsősorban Valkó és Szerém megyében fekvő 

birtokugyekben fordultak ügyfelek, de egy-egy alkalommal Bács és Bodrog, sőt a távolabb 

fekvő Körös, Pozsega, illetve – a már említett – Sopron megyei birtokokkal kapcsolatban is. 

A legtöbb relatiós oklevél a boszniai káptalan kiadásában maradt fenn, az összesen 457 

középkori okleveléből 154 jelentés. A Diakóváron székelő hiteleshely esetében tetten érhető az 

a jelenség, miszerint I. Lajos 1353-as hiteleshelyi reformját követően szűkült az illetőségi kör: 

míg 1353 előtt a tizenhárom megkeresésből hét valkói, kettő baranyai, egy pozsegai, egy 

pozsegai és bácsi, egy pedig szerémi birtokok ügyében kelt, addig 1353 után a mandátumok 

szinte kizárólag Valkó megyei kiküldetésekre vonatkoztak, ennek ellenére az oklevelek száma 

nem csökkent, hanem dinamikusan nőtt. A tendencia 1498 után változik: az országgyűlés ekkor 
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adott országos illetőséget a boszniai káptalannak, így az oklevelekben előfordulnak jóval 

távolabbi megyék, de a kiadott relatiós oklevelek száma nem nőtt. A káptalant 84 alkalommal 

a király, 19 alkalommal a nádor, 27 esetben az országbíró, 24 alkalommal a macsói bán, egyszer 

pedig a titkos kancellár kereste fel. A kiküldött hitelesemberek tekintetében a boszniai káptalan 

esetében sem figyelhetünk meg rendszerességet. A felvallásokat vizsgálva elmondható, hogy 

elsősorban valkói és pozsegai, valamint baranyai, bácsi és bodrogi birtokügyekben keresték fel 

a káptalant.  

 

Összegzés 

Összegezve elmondhatjuk, hogy bár látszólag mind a szerémi és nándorfehérvári 

egyházmegyék létrehozására és fenntartására, mind a boszniai püspökség bekebelezésére 

anyagi, katonai és politikai értelemben egyaránt nagy figyelmet szentelt a Magyar Királyság, 

ennek csúcspontja a 13. század eleje és a 14. század első harmada közötti időszak volt, a 

legsikeresebben a szerémi püspökség végezte missziós tevékenységét: meg tudta szilárdítani a 

katolikus egyház jelenlétét a rábízott macsói területeken, székhelye is sikeresen működött a 

Magyar Királyság déli határain kívül, míg a boszniai püspök nagyon gyorsan és végérvényesen 

kiszorult Boszniából, és magyar területről próbálta fenntartani a boszniai misszió működésének 

látszatát. Arról pedig, hogy valamely nándorfehérvári püspök egyáltalán betért-e valaha 

székvárosába, semmilyen adatunk nincs (ennek ellenére természetesen lehetséges, hogy volt 

erre példa). A boszniai és a szerémi püspökségek három székeskáptalanja ettől függetlenül – 

bár valószínűleg az ország legszegényebb intézményei között lehettek – be tudott olvadni a 

magyar hiteleshelyi szervezetbe. A püspökök egyházmegyei háttér nélkül politikai karrierjükre 

koncentrálhattak a királyi udvarban, püspöki titulusuk révén kivehették részüket az országos 

politika alakításában, gyakran diplomáciai szolgálatot teljesítettek.  
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