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Ge�gely Jenő

A katolikus egyházi elit a századfordulón

���20. századforduló magyarországi latin szertartású római kato�

�ikus� egyházi elitjénEk terjedelmét az 1900�as metszetben vizsgá��

juk. Az egyházi elit meghatározásánál abból a közismert tényb l 
k��l kiindulni, hogy a katolikus egyházban élesen elkülönülnek a 

laikus hív k és a klerikusok. Ez utóbbiba kerülés kritériuma a szentelés, amely va�

lamely egyházmegye címére történik. A férfi szerz�tesek esetében a szenteléssel 
egyidejűleg tett ünnepélyes fogadalom jelenti a teljes jogú rendtaggá válást. (A n i

szerzetesek, az apácák csak fogadalmat tehetnek, kl�rikussá nem szentelhet k.) A 
iu	isdictionalisan felülr l lefelé építkez  hierarchiában elfoglalt h��
�t – am��


nagyjából megfelel az elitben elfoglalt h��
n�k is – az ordó elnyerése jelöli ki. Az 
elitbe soroltak ordója a f kegyúrtól (az apostoli magyar királytól) és a pápától, i��
letve alacsonyabb szinten a megyés f pásztortól ered. 

�����ban 161 katolikus egyházi elitképz  pozíciót állapítottunk meg, am��

�
�k�t bizonyos átfedésekkel 105 f  töltött be. Ebb l 14 szerzetes pozíció (is), 
am��
�t �� sz�	zetes birtokolt. 54+2 személy két pozíciójánál fogva is része volt 
az elitnek. Ugyanekkor Magyarországon (Horvátország nélkül) 6.641 világi 
pap és 2.211 szerzetes pap működött, összesen 8.852 klerikus. Ez azt jelenti, 
hogy az összes felszentelt pap közül 1,6% sorolható az elitbe. 
Az elitképz  pozíciók megoszlásaŐ

Egyházkormányzati pozíciókŐ O���������Ő 3 érsek + 15 megyéspüspök, 
összesen = 18 egyházf . J�v���lmas szerzetesrendek főnökei: pannonhalmi bencés 
f apát, két jászói premontrei prépost,2 a csornai premontrei prépost és a zirci 
ciszterci apát, összesen: 5 f . Egyéb jogcímen: 5 f  (4 címzetes püspök illetve vá-
lasztott püspök, egy miniszteri osztályf nök.3 Nagyprépost: �� f . Egyéb egyhá-
zi funkció (az esztergomi f egyházmegye nagyszombati és pozsonyi prépostja, 
továbbá az aula kanonok tagjai közül)Ő 7 f . Coadiutor címzetes (felszentelt) pü��

pökŐ 5 f .4 Általános püspöki helynökŐ 8 f  (5 címzetes püspök és � kanonok).5

Címzetes püspök:6 12 f . Választott püspök:7 15 f . Összesen: 95 f .

� Vizsgálódásunkat nem terjesztjük ki a keleti szertartású (görög katolikus vagy unitus) eg��
házrészre, illetve a magyarországitól elkülönülve működ  horvát katolikus egyházra (a zágrábi 
érseki tartományra) sem.

� U���� ! "#$$�ban elhunyt Benedek Ferenc prépost, és még ebben az évben helyére került T��
kács Menyhért prépost.

% A Vallás� és Közoktatásügyi Minisztérium I. (katolikus) ügyosztályának élén rendesen egy 
esztergomi kanonok állt.

& A coadiutorŐ segédpüspök (episcopus auxiliarius) a megyéspüspök segítésére kinevezett pü!�
pök. Lehet utódlási jog nélküli vagy utódlási joggal (cum iure successionis).

' A vicarius generalis a megyéspüspök állandó, rendes helyettese az egyházmegye kormányzá-
sában. Lehet címzetes, választott püspök vagy kanonok is.

*Episcopus titularis, valamely megszűnt egyházmegye címére (in partibus infidelium) a pápa 
által kinevezett, felszentelt püspök. 
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Tudományos elitBpozíciókC MTA tagjaŐ 16 f D Nyilvános rendes egyetemi tanárŐ 
16 (14 a budapesti teológiai karon, 2 a bölcsészkaron)D ÖsszesenC FHD

A politikai elitbőlC F rendiház tagjaŐ 22 f  (18 ordinarius, a pannonhalmi beIK

cés f apát, az aurániai perjel, a tinnini címzetes püspök és a nándorfehérváLM

címzetes püNpökD

Képvisel ház tagjaŐ 30 f
Valamennyi összesenC 161 f
PQ RSTVbR WXYXSV WQRYQRVRWRZC BencésŐ 3 f  (a f apát, e[\ ]^_K`f[j p[\ p[\p`pqM

tanár)D PremontreiŐ 5 f  (2 jászói prépost, a csornai prépost, egy egyetemi tanár, 
p[\ ]^_K`f[wD CiszterciŐ 3 f  (a zirci apát, egy MTAKtag, egy országgyűlési 
képvisel )D PiaristaŐ 1 f  (MTAK`f[wD ÖsszesenC 12 f D

A bencés szerzetesek közé is sorolt Vaszary Kolos hercegprímás és Kohl 
Medárd címzetes püspök, akik kinevezésük el tt bencés szerzetesek voltak, és 
f LpIx `f[{fM qfLfx`f|D

A katolikus egyházi elitbe kerülés el feltétele a szentelés, amely átlag 24 
éves korban történt. Az p}M` ~p}p ��F�K1850 között született. Az elitpozícióba kpK

rülés jellemz  életkora 55K65 év közé tehet , a legfiatalabb 35, a legid sebb 85 
éves korában érte ezt el. A magas életkorúak többsége a nagyprépostok közé 
tartozott, ami annak tudható be, hogy a káptalanban az el menetel „kihalásos” 
alapon történt, s így a nagypréposti méltóságot csak a magas életkort megél k 
érhették el. A 40K50 évesek többsége az országgyűlési képvisel séget visel  
plébánosok, esperesek közül került ki, akik közül csak kevesen futo``f| �p

egyházi karriert. (A képvisel i mandátumuk megszűntével legtöbben ki is kpK

rültek az elitb l.)
A születési helyet illet en megállapítható, hogy az elit 80%Ka kisvárosban 

vagy falun született, a f városban (Budapesten, korábban Pesten, Budán vagy 
Óbudán) mindössze 6 f . A városok közül Szeged 4, Esztergom 3, Vác 2, So�L�I

2, Temesvár ugyancsak 2 szülötte lett az elit tagja. A születések váLmegyé| N�pK

LMI`M megoszlása a következ  voltŐ Nyitra 6, Pozsony 5, Sopronj �fNj �pq�lén és 
BácsK��xL�[ �K4 f vel szerepel. (Hárman nem Magyarországon születtek.) RégMK

ónként a Dunántúlról 32, a Felvidékr l 23, a Délvidékr l 19 elitKtag származott. 
Ehhez képest a fels  megyékb l 9, Erdélyb l csak 7)D A katolikus egyházi elitnek 
több mint a fele a jelent s katolikus többségű Dunántúlon és a Felvidéken (eze|K

nek is inkább a nyugati részén) született. Ezzel kapcsolatos az is, hogy közöttük 
igen jelent s számban voltak német és szlovák nemzetiségűp|D

A katolikus egyházi elit származását csak hozzávet legesen tudjuk rekons`K

L�álni. Ennek oka els sorban abban keresend , hogy a katolikus egyházi renxK

be lép , felszentelt férfiú függetlenül származásától, anyagi helyzetét l, nemzpK

tiségét l a többi klerikussal min ségileg egyenl  lett. Az egyházon belül báLK

mely pozíció elérhet  lett és volt számára. Grófból épp úgy lehetett plébános, 
mint szlovák parasztgyerekb l hercegprímás. El menetele inkább tehetségét l, 

� Választott püspökŐ a magyar király által a Szent Korona országaiban egykor létezett püspö��
ség címére kinevezett, de püspökké nem szentelt klerikus.
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ambícióitól és kapcsolatteremt  készségét l függött. 
A legtöbben, 39 f  közelebbr l meg nem határozott „polgári családból” szá��

mazott, ami alatt els sorban a kispolgárságot, alkalmazottakat kell keresnünk. 
A polgári kategóriához sorolható ö������� �� f , tehát az elitnek majdnem a 
fele innen származott. A másik ugyancsak tág kategória a „nemesi család”, ah��

va 20 f  tartozott. Ide számíthatjuk. A 8 földbirtokost, a 6 arisztokratát is, ö���

szesen 34 f , az elit majd másik fele. A középréteghez sorolható az 5 tisztvisel �

közalkalmazott, a 6 értelmiségi és a két katonatiszti család. (Összesen 13 f .) Az 
elit származása szerint tehát sokkal inkább sorolható a kispolgári, középosztá-
lyi csoportokba, semmint a nagybirtokos vagy nagypolgári ré��������  ¡� ¢�

tény viszont, hogy kétkezi iparos vagy földműves alu£reprezentált, a konkréten 
¢� ¤��¥�lölt 5 iparos és két bizonyos me�szorításokkal a 2 földműves (egy 
¦¢�tokos paraszt és egy juhász) cs§lád. A közhi�delemmel szemben már ekkor 
sem jellemz  a katolikus egyházi elitre az arisztokrata szá�mazás. A 4 gróf 
(Csáky, Dessewffy és Mailáth püspök, Szé¨���©¢ ª¢�lós kés bbi püspök, de 
ekkor még kanonok) mellett két báró (Ho�nig veszprémi püspök, a kés bbi 
¦íboros, és Horeczky Ferenc választott pü�pök, pozsonyi prépost) csak a 105 
�£¢�¦�£¢ ���mély között ordinarius kategóriában, a püspökök között jelentett 
��¤�lyabb súlyt. 

¡� �£¢��tagok ritkán jelölték meg nem�magyar nemzetiségüket. 15 német, 3 
szlovák, 2 horvát mellett volt egy örmény, ��© olasz és ��© francia is. Valójá-
ban ennél több német, és f leg több szlovák (elmagyarosodott szlovák) szá��

mazású volt közöttük, amire nevük (amit sokan magyarosítot�§� ¢�« ¬�§£  ¡

polgári származásúak között több a nemzetiségi, a nemesi családok közö�� ¢�

szont szinte kizárólag magyarok találhatók.
A katolikus egyházi elit tagjai kivétel nélkül rendelkeztek fels fokú (f isk��

lai vagy egyetemi) teológiai végzettséggel, hiszen ez el feltétele a pappá sze��

telésüknek.® Az alacsonyabb szintűnek számító egyházmegyei teológiai f isk��

lákon 25�en végeztek. (Esztergomban 5, Kalocsán és Temesváron 3�3 f ), am¢�

hez hozzá kell számítanunk a 12 szerzetest, akik rendjük teológiai f iskoláján 
tanultak. (Összesen 37 személy.) Magyarországon egyetemi teológiai diplomát 
a budapesti tudományegyetem teológiai karán szereztek a Központi Papnevel  
Intézet (másként Központi Szeminárium) növendékei, szám szerint 26�§�  ¡�

elit többsége magasabb szintű teológiai tanulmányait a bécsi egyetemen¯ §

Pázmáneum növendékeként végezte, 31 f . A posztgraduális tanu£mányokat 
folytatók ugyancsak a bécsi Augustineum tagjai voltak, összesen 21���  °ª¢�±�

² A magyar katolikus klérus teológiai végzettségének adattárát közli ³´µ¶´·¸¹¶º KláraŐ » ¼½¾¿½À Á½Â
tolikus klérus elitjének képzése 1855Â1918. A Hittudományi Kar hallgatói. Fejezetek az Eötvös Loránd TudományegyÃÂ
tem történetéből. Budapest, 2000. 21. A kötet a latin és görög szertartásúakat egyaránt tarÄÅÆÇÅÈÈÅÉ Ê ËÌÍÅÎ
pesti tudományegyetemen 1855Î1918 között végzettek közül az elitbe sorol 11 latin szertartású megyéspüÏÎ
pököt (érsekekkel együtt) és 9 görög katolikus ordinariust. RaÐtuk kívül az elithez számítja az egyházmegyei 
helynököket  (3 f t) és 4 szerzetesrendi elöljárót. AZ általa táÑgyalt korszakban a kar 1931 végzett teológus 
hallgatóját sorolja fel. A születés dátuma, helye és az illet  nemzetiségi, tanulmányi ideje pontosan nyomon 
követhet , ám a származás meÒjelölése igencsak esetleges. 
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Teológiai f iskola 37 növendék
Központi Papnevel  
Intézet (âãäåæçèéêë

26 növendék

Pázmáneum (Bécs) 31 növendék
Augustineum (Bécs) 21 növendék
Theresianum (Bécs) 1 növendék
ìííèîïãðñò çóôçéçõ 2 növendék
ö÷øøçóòãõ ùçïõåíòð÷ú
ûãíóåïòðãõ

1 növendék

Összesen 82 növendék
Mindösszesen 118 növendék 

(egy személy több 
üçøôçí òè éåíãøüåé÷ééë

ként bécsi intézmény az esztergomi érsek joghatósága alá taýþÿzÿþþ.) A bécsi 
Theresianumban egy, az innsbrucki egyetemen két magyar pap folytatta ta�
nulmányait. A római Gregoriana pápai egyetemen egy magyar kispap (Pýÿ�

hászka Ottokár) a Collegium Germanico�Hungaricum növendékeként tanult és 
doktorált. Külföldön összesen 56, ebb l 55 Ausztriába�� ÿþþ pe�ig 5��ban Bécs�
be�. (Lásd a mellékelt összefoglaló táblázaþÿþ).

Az elit magasabb szintjein állók általában a Pázmáneum növendékei voltak, 
a doktorátust szerz k pedig az Augustineumban dolgoztak. Az így megszeý�

zett teológiai és általános műveltég 
szinte tejes egészében a német kul�
túrköýhöz tartozó volt. Azok a kle�
ýikusÿk� akik pýÿfesszÿýÿk� aka�é-
mikusok lettek, általában bölcsészeþi

diplomát is szereztek (f ként a szeý�

zeþesek). A bu�apesþi egyeþe�e� 9�

a kolozsvárin egy eliþ�þag kapÿþþ

ilyen képesítést. Az egyetemi dip�
lomákkal re�delkez k többsége 
doktorátust is szerzettŐ Teológiai 
�ÿkþÿý – 34 f , bölcsészdoktor – 11 f , 
kánonjogi doktor – 2 f , tiszteletbeli 
(dísz)doktor – 8 f . Összesen tehát 4�
+ 8 = 55 �ÿkþÿý. (24�e� Bu�apesþe��

2��an Bécsben, egy�egy személy Kÿ�

lozsvárott, egy Innsbruckban és egy Rómában doktorált.)
Az eliþ�tagok jelent s része rendszeres tudományos munkát végzett, publi�

kált. SzakterületenkéntŐ Történelem, egyháztörténet � 13 f , teológia � 10 f , 
művészettörténet � 5 f , egyházi irodalom � 5 f , klasszika�filológia � 3 f , peda�
gógia � 2 f , etika � 1 f , Zenetörténet � 1 f , kánonjog � 3 f , régészet � 3 f , teý�

mészettudományok � 3 f . Ez összesen 145 f  (egy�egy személy több tudÿ�

mányágat is művelt). 
Az elit egyházmegyénkénti eloszlása közelr l sem volt egyenletes. A 93 

világi pap közül 29�et az esztergomi f egyházmegyébe kardináltak. 9�eþ Egeý

és Csanád, 7�eþ Kalÿcsa� 6�ot Gy r és Nagyvárad. A többi egyházmegyéb l 2�
3 klerikus került az elitbe. Meglep  módon Pécsr l, Gyulafehérvárról vagy 
Besztercebányáról csak egy�egy, Vácról vagy Kassáról is csupán 2�2 személy. 
Az elit harmadát az eszþergomi f egyházmegye adta, ami nem els sorban 
annak területi nagyságával és hívei nagy számával kapcsolatos, hanem i��
kább a prímási aula, az esztergomi székesf káptalan meghatározó egyház�
kormányzati szerepével. A 12 szerzetest a rendjükben szentelték és itt tettek 
ünnepélyes foga�al�aþ.

A katolikus egyházi elit els dleges elitképz  kritériuma a hierarchiában elfog�
lalþ hely. Ez a funkcionális elit egyházkormányzati, iurisdictionalis kritériumokra 
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épült és működött.	 
� o�dnariusok (a megyés f pásztorok, érsekek és püspökök) 
mellett az egyházkormányzatban fontos szerepet játszottak a segédpüspökök és az 
általános püspöki helynökök. A magyar egyház kormányzatában különös szerepe 
volt Esztergomnak, a prímási aulának. Ezért az elitbe soroltuk az esztergomi, a 
nagyszombati és a budapesti általános érseki helynököket, az esztergomi érsek s��
gédpüspökét (vagy segédpüspökeit), és a prímási iroda igazgatóját, a 
��n��������t��� Az elitbe soroltuk a székeskáptalanok élén álló nagyprépostokat 
(praepositus maior), akik közül többen címzetes vagy választott püspökök voltak. 
A káptalannak nincs egyházkormányzati joghatósága, csak vakancia idején választ 
káptalani helynököt.�� Ám a káptalan mint jelent s vagyonnal�� rendelkez  tudós 
papok együttese a f pásztor segít je, tekintélyének emel je, a tudományok és a 
kultúra nem egyszer b kezű mecénáskénti ápolója fontos szerepet kapott. 


 ��to���s egyházi elit szinte minden tagja valamely más elitbe is besorolható 
volt. A politikai elitbe tartozók közül a katolikus egyházi elitbe soroltuk a f rend�
házban a törvény alapján hivataluk idejére helyet kapó megyéspüspököket, szám 
szerint 18 f t. Ugyanígy kapott hivatalból tagságot a pannonhalmi bencés f apát, 
az aurániai perjel, a tinnini címzetes püspök és a nándorfehérvári címzetes püspök, 
összesen tehát 22 f . k valamennyien egyházi tisztüknél fogva is ab ovo az eg��
házi elit tagjai voltak.

Az országgyűlési képvisel k között az 1896���0���� �������n �� ��to���� ���
volt. Közülük 7 plébános, 2 kanonok, 2 lelkész�hitoktató és egy szerzetes. Az elit 
alsó kategóriájának mondható képvisel k a két kanonok kivételével az alsópa��
sághoz számítottak. Közülük egyházi karriert jóformán senki nem futott be, de 
akib l mégis püspök lett, akkor már nem vállalt képvisel séget. Politikai téren is 
csak néhányan jutottak magasabb pozícióba (els sorban a Katolikus Néppártban 
vagy más szervezetekben). Pártállás szerinti megoszlásukŐ 6 pap képvisel  a Kato�
likus Néppárt, 2 a Szabadelvű Párt, 2 a Nemzeti Párt, egy az Ugron�párt tagja volt, 
míg egy pap képvisel  pártonkívüli volt.

A végrehajtó hatalomban egyetlen pozíció volt hagyományosan katolikus 
klerikuséŐ a VKM I. (katolikus) ügyosztályának élén osztályf nökként minis��
teri tanácsosi rangban ��nd���n ���t�� om ��nono�, ritkán más egyházm��

gyébe tartozó kanonok állt.�!

" A püspököt a magyar közjog szerint a f kegyúr nevezte ki (nominatio), a pápa ezt ünnepé-
lyesen meger sítette (preconizálta), az err l kiadott bullát a kinevezett bemutatta a 
székeskáptalannak, amely hivatalába beiktatta (installatio), majd a püspöktársak püspökké szente#$
ték (consecratio), végül elfoglalta székét a székesegyházban (inthronisatio). A király kezébe tett 
eskü után adta át neki a kormány a javadalmat. A kánonok szerint viszont a király csak jelölhet a 
stallumra (praesentatio), a kinevezés joga teljes egészében a pápáé. 

%& Az irodaigazgató rendesen kanonok, aki fiatalabb korában az érsek titkára vagy oldalkan'$
nokja volt, majd hivatali ideje után általában püspöki stallummal jutalmazták. 

%% Ekkor ügyviv ként kormányozza az egyházmegyét.
%* / 37:;j7<7>7#masok között a nagyváradi püspök (187. 000 kh.) után a második leggazd7$

:7?? 7@ C:DF G@ékesf káptalan volt 116.000 kat. holddal.
%H Miniszter vagy államtitkár nem volt klerikus. A m. kir. honvédségnek ekkor nem volt tábori 

ordinariusa. A Monarchia szentszéki nagykövetségén esetenként magyar pap volt a kánonjogi tanácsos. 
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A gazdasági elitbe is azokat a katolikus klerikusokat sorolhatjuk, akik legalább 
1.000 kat. hold vagy annál VWXYZ[[ \WvW]W^Z__W^ `qV]q^wqx{qw| } VWXY\WvW]W^_W~

a javadalomnak nem birtokosa, hanem annak kezel je és jövedelmének élvez je, i^�
letve annak elosztója volt.�� Ide sorolható valamennyi megyéspüspök, javW]W^_W~

szerzetesrendi elöljáró és nagyprépost.�� }x qlit tagok más vagyonáról (bankbetétje��
r l, részvényeir l, ingóságaikról) nem rendelkezünk mérvadó forrá~ZwwW^|

A tudományos�kulturális elitb l azokat a klerikusokat soroltuk az egyházi eli{�
be is, akik az MTA tagjai voltak, vagy nyilvános rendes egyetemi tanárként taníto{�
tak. 16 személy volt az MTA tagja, közülük többen püspökként is az egyházi elitbe 
tartoztak. A budapesti m. kir. tudományegyetem teológiai karának 14, bölcsészkW�
rának 2 professzora az egyházi elit tagja. Az elitbe kerülés ezen útján kritéri�_ W

doktori cím megszerzése, az egyetem, leginkább külföldi intézmény diplomája, 
rendszeres tudományos kutatás és publikálás, széleskörű nyelvismeret. A tudZ�
mányos elitben a többihez képest magasan reprezentáltak a szerzetesek. A világi 
papok inkább kanonokok, szemináriumi rektorok, spirituálisok.��

Az eliten belüli hierarchiát az egyházi stallum mellett az illet k által viselt dq�
kórumok (címek és rangok) is alakították.�� Rangsorban haladva a követkqz kŐ

Pápai adományozásúak
Bíboros �

Pápai trónálló �

Római gróf �

Prímás (hercegprímás) �

������� ����� �

Címzetes (felszentelt) püspök ��

Pápai prelátus ��

Prépost prelátus �

�������� ������������� �� ������ �1900 óta minden esztergomi kanonok
Pápai titkos kamarás �

Pápai tiszteletbeli káplán �

Ordinarius javaslatára a király által adományozott
�Hercegprímás)�� �

Választott püspök ��

Prépost kanonok �

Apátkanonok �

Cs. és kir. udvari káplán �

Címzetes prépost ��

Címzetes apát ��

 ��¡�����¢��� £�����£ �

A pápai trónálló címet azok a megyéspüspökök kapták, akik legalább 10 
éve voltak hivatalban. A prelátusig bezárólag az elit csúcsain állók rangjai tW�

�¤ Az egyházi birtokok a kötött birtok egy típusát képezték. Nagyságrendjükr l a táblázatos 
kimutatásban tájékoztatunk.

�¥ A káptalan birtoka nem volt megosztva a stallumok között, hanem a tiszta jövedelemb l a 
káptalan szabályzatában meghatározott arányban részesültek. 

�¦ Számos egyházi tudóst nem sorolhattunk az elitbe, mert pozíció§�£�� �¡� követ en érték el. 
�¨ Egy személy egyidejűleg gyakran többféle kitüntetést is viselt©
�� � ª�����£��� esztergomi érsek, mint Magyarország prímása a 18. század elején az uralkodó-

tól kapta a hercegi rangot, ez tehát nem egyházi dekórum. 
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lálhatók, a többieket a középréteg kapta, míg a címzetes apátok és tiszteletbeli 
kanonokok között találunk plébánosokat is. (Az elit tagjai között volt 4 reális 
prépost és 10 reális apát is, de ezek nem címek vagy rangok, hanem javad¯°
±ommal rendelkez  stallumok.)

A klérus fels  szűk rétege számos kitüntetéssel is rendelkezett. Ezek közül 
néhányat a pápa adományozott, a legtöbbet az uralkodó, néhányat a kormány 
vagy valamely közigazgatási testület, s párat külföldi uralkodók.

Pápai kitüntetések

²³´µ ¶·¸¹º »¸¼´¸½µ ¾¸¹¿ ¹³´µÀ¸¼¸Á·ºÂ¸ Ã

Jeruzsálemi Szent Sír Rend nagykeresztje Ä

Királyi adományozásúak

Magyar Királyi Szent István Rend nagykeresztje ÃÅ

Magyar Királyi Szent István Rend ºÆÁ·ºÆ À¸¼¸Á·ºÂ¸ Ã

Magyar Királyi Szent István R¸¹¿ ½ÇÈ³´À¸¼¸Á·ºÂ¸ É

Lipót Rend nagykeresztje Ê

Vaskorona Rend I. osztálya Ê

Ë³ÁÀÇ¼Ç¹³ ¾¸¹¿ II. osztálya Ä

Vaskorona Rend III. osztálya Ì

Í¸¼¸nc József Rend nagykeresztje É

Ferenc József Rend középkeresztje Ä

Ferenc József Rend ÀÆÁÀ¸¼¸Á·ºÂ¸ É

Valóságos bels  titkos tanácsos Î

ÏÆ¼ályi legf bb titkos kancellár Ã

Királyné kancellárja Ã

M. kir. udvari tanácsos Ä

Miniszteri osztálytanácsos Ã

Miniszteri tanácsos Ã

Összesen: 53

ÐÁ·º¸¼gom vármegye örökös f ispánja Ã

¶·epes vármegye örökös grófja Ã

Makó díszpolgára Ã

Sárospatak díszpolgára Ã

Szatmár díszpolgára Ã

Szilágysomlyó díszpolgára Ã

Nagyvárad díszpolgára Ã

ÚjÑArad díszpolgára Ã

Kassa díszpolgára Ã

Nagyszombat díszpolgára Ã

ÖsszeseÒÓ ÔÕ

Külföldi adományozások

¶·¸¼ ¶·¸nt Száva Rend középkeresztje Ã

Német Lovagrend II. osztálya Ã

Német Lovagrend MáriaÑÀ¸¼¸Á·ºÂ¸ Ã

Összesen: 3
Valamennyi összesen: 69
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Végül vizsgáljuk meg, hogy milyen jellegzetes utak vezettek az egyházi 
àáâãäe? Az elitnek majdnem a fele, 40 f  ún. aulikus karriert járt be. Ez alatt azt 
értjük, hogy a püspöki aulában eltöltött évek során bejárta az ottani lépcs fåæ
kokat a ceremionialis, levéltáros, püspöki titkár (vagy oldalkanonok), az irodçæ
igazgató tisztekben. Ezt követ en lehetett címzetes vagy választott püspök, 
pápai prelátus, a káptalan kolumnás kanonokja, végül püspöki helynök, sàæ
gédpüspök vagy nagyprépost (esetenként egyidejűleg ugyanaz). Az esztergåæ
mi aulának ezt a pályát bejáró tagjai szinte kivétel nélkül megyéspüspökként 
jutottak karrierjük csúcsára. A másik útnak a tudományos pályát nevezhetjük, 
ami leginkább összekapcsolódott az akadémikussággal, a kanonoksággal, szeèæ
zetességgel, egyetemi tanársággal, szemináriumi rektorsággal. A világi leáæ
készked  papok közül mindössze 6 került az elitbe, de hozzájuk is sorolhatjuk 
a szerzeteseket, akik nem plébánosként végeztek rendszeres lelkészi tevékenéæ
séget. A politikai, közéleti funkció okán került az elitbe 15 f , ami azonban az 
elit mobil részének tekintend . Az ordinariusok és nagyprépostok jellemz  útja 
az aulikus, a szerzeteseké, akadémikusoké és professzoroké a tudományos, 
míg a képvisel k között a legtöbb a lelkészked  alsópapságból kikerül k szá-
ma. A legbiztosabb út a csúcsra jutáshoz tehát az aulikus szolgálat, a püspök 
êàááàããâ ëçèèâàèæcsinálás voltì míg meglep en alílreprezentált a lelkipásztori, 
plébánosi szintr l az elitbe emelked k aránya.

Források és irodalom

îïðñòï Edgár ó ôòïõîññ òö÷øùú A Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem töûü
ténete. I. kötý A Hittudományi Kar története 1635üþÿ35. Buùapøst, 19�8ý

A magyarországi latin és görög szertartású róm. katholikus papság évkönyve és névtára az 
þÿ0ÿü1910. évre. Buùapøst, 19ß9ý

BîLOGô õaröit ó GòïGòLY Jen Ő Egyházak az újkori Magyarországon 1790üþÿÿ2.
îdattár. História Könyvtár 4. Buùapøst, 1996ý

BîñGôî Béla (szørký�ú K���l���� lex���n IóIV. köt. Buùapøst, 19�1ý
BîïOSS Károly szerk.Ő Magyarország földbirtokosai. Az összes 100 holdnál többel bíró 

birtokosok névsora. Buùapøst, 189�ý
Bò	òõaröit (szørký�ú E�
�eûg�m� ��n�n����. Dissørtatio�øs Xý U�tørhachi�ö, 1989ý

Bò	ò õaröitú A Pázmáneum története az újraindulástól napjainkig (1803ü2002). Iñú
Zombori István (szerk.)Ő A bécsi Pázmáneum története. Buùapøst, ÞßßÞý 177ó�44ý

BòïRòVICRY KláraŐ A magyar klérus elitjének képzése 1855üþÿþ�. A Hittudományi Kar 
hallgatói. Buùapøst, Þßßßý

DIÓS István (f szerk.�ú K���l���� lex���n IóXIII. köt. Buùapøst, 199�óý
Egyházmegyei és szerzetesrendi sematizmusok (1900. és a következ  évek).
GLîðR Førø�c (f szerk.�ú A M�gy�û T�d�mányos Akadémia tagjai 1825üþÿÿ2. IóIII. köt. Buó

ùapøst, 199Þý

Magyarország tiszti címü és névtára 1900ý 19ß1ý Buùapøst, 19ßßóý
Országgyűlési almanach 1896üþÿ0þ. þÿ0þüþÿ05. Buùapøst, 19ß1ý 19ßý
ðO	ODY Ödön (szørký�ú A magyarországi római és görög katolikus papság egyetemes névü

tára. ðømesvár, 1898. 1901. 1904. 
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�elléklet

A katolikus egyházi elit�tagok névsora 1900����

Ordinariusok (egyháztartományonként), időtartam, javadalom kat. holdban

�������  ���� �!�!"# $%& esztergomi érsek'* +/:+;+:+< :=>:/?

Z��@� János gy ri püspök +/HJ;+:N+ +/>/JP

Hornig Károly br. veszprémi püspök +///;+:+J H=>H+/

Hetyey Sámuel pécsi püspök +/:J;+:N? <H>==N

Csáky Károly Emmanuel gr. Qáci püspök +:NN;+:+: <J>=/<

&!"W! [\�! nyitrai püspök +/:?;+:++ +H>J?:

Rimély Károly besztercebányai pp. +/:?;+:NP </>/<=

Steiner Fülöp székesfehérvári pp. +/:N;+:NN J>H=H

Hidassy Kornél ���\]�^_!��` ff> +//<;+:NN J>P+J

Császka György kalocsai érsek +/:+;+:NP /J>P??

Mailáth Gusztáv Károly gr. erdélyi püspök +/:J;+:?/ ++>/J<

Schlauch L rinc nagyváradi püspökjq +/:J;+:N< +/J>?:?

Dessewffy Sándor gr. csanádi püspök +/:N;+:NJ +<><:?

Samassa József egri érsek +/J?;+:+< P<>?:J

Szmrecsányi Pál szepesi püspök +/:+;+:N? <H>??<

Ivánkovits János rozsnyói püspök +/:H;+:NP J>+J/

&w]`#� Z�`{\�"W kassai püspök +//J;+:NJ :>N?J

Meszlényi Gyula szatmári püspök +//J;+:N= ?N>N?<

Nagyjavadalmas szerzetesrendek főnökei:
Fehér Ipoly Kálmán pannonhalmi bencés f apát +/:<;+:NJ HP>/P/

&!"!W!@ �!�!"# jászói premontrei prépost +/:?;+:NN ?:>H+N

Takács Menyhért jászói premontrei prépost +:NN;+:?? ?:>H+N

Kuncz Adolf József #���"�` f�!\�"^�!` prépost +//P;+:N= +J>P?N

Vajda Ödön Pál zirci ciszterci apát +/:+;+:++ =?>J:/

Egyéb jogcímen:
Belopotoczky Kálmán  >w>k. tábori apostoli helynök, c. pp. +/:N;+:++ ;

Várady Lipót Árpád VKM I. üo. F nöke +/:H;+:++ ;

Gugler Pál aurániai perjel, választott pp. +/:=;+:N: ;

Krapać János nándorfejérvári és szendr i felsz. pp. +/:/;+:+N ;

Majorosy János ^`""`"` |!���> }f> +//=;+:NP ;

Nagyprépostok:
Sulyánszky Antal esztergomi nagyprépost, c. püspök  +/:P;+:NH /N>:+Nj'

Bertha János Krizosztom gy ri nagypréf��^ +/:?;+:N= +P>H:/

 !\!"!� �!�!"# veszprémi nagyprépost +/:/;+:N= =P>H??

~���� �!�!"# pécsi nagyprépost, választott pp. +/:P;+:N= <H>H/N

�`�^!� ����� váci nagyprépost, választott pp. +/:+;+:+N P>++<

Venczell Xavér �!�!"# nyitrai nagyprépost +/:N;+:NH J>?<?

Hulényi István besztercebányai nagypr. +/:J;+:N? J>N:H

Károly János székesfehérvári "�{�f�> +/:/;+:+= ++>/P+

'* Bíboros hercegprímás.
jq Bíboros. (Hornig és Samassa 1900 után lettek bíborosok.)
j' Mint korábban jeleztük, a javadalom nem a nagypréposté, hanem a káptalané volt.
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Puli György ������������ ������� ������� � �¡�¢£¤

Hopf János kalocsai nagyprép� választott püspök ���£��� ¡ ¡¥� ¡¢

Vinkler József nagyváradi nagypr., választott pp. ¦��� § §§�¤��

Fábián Sándor erdélyi nagyprépost ���§����¡ £� ¡¡

Németh József György csanádi nagyprépost, címzetes püspök ��§�����£ ���¡ ¤

Pánthy Endre (András) egri nagyprépost, címzetes püspök ������� § ��£��¤�

¨������ ©����ª szepesi nagyprépost, választott püspök ��� ��� ¤ §�¥¥¤

Véner Pál rozsnyói nagyprép� választott püspök �������   ¡��£¤

«�¬��ª�� István rozsnyói nagyprép� püspöki helynök ��  ����� ¡��£¤

Fodor Sándor kassai nagyprépost ��  ��� � ¥�¥¡�

Novák Antal szatmári nagyprépost ���§���   �¤� ��

®������ ©����ª szatmári nagyprépost ��  ����� �¤� ��

Egyéb egyházkormányzati funkció miatt (valamennyien esztergomi protonotarius 
¯°±²±²¯²¯ ³´µ¶

·���ª�� ©����ª pozsonyi prépost, választott pp. ������� ¥ ¤�¢¤§

®����� ¸���� nagyszombati prépost ���£��� ¤ � §

Boltizár József ���������i ált. érseki helynök, c. pp. ���£��� ¢

Szilányi Ferenc �agyszombati érseki helynök ���¤��� �

(üresen) budapesti ált. érseki helytartó ���¡�� ¦

Városi Gyula ¹�� Központi Papnevel º��� «��»��� ������� �

Széchényi Miklós gr. Bécsi Pázmáneum prefek�¼�� ������� �

½����� ¾�¼�� prímási irodaig� ���������� ����� ���§��� ¢

¿²°À³ÁÂ²Ã²¯¶

Kohl Medárd OSB esztergomi segédpüspök, c. püspök ��  ���¡�

Jung János váci segédpüspök, c. pp. ���¤����§

István Vilmos szombathelyi segédpüspök, ª� ��� ���£��� �

Majorosy János kalocsai segédpüspök, c. pp. ���¢��� ¥

Szele Gábor egri segédpüspök, c. pp. ������� �

Általános püspöki helynökök:
®������ ©����ª veszprémi ált. püspöki helynök ���£��� ¢

Ä���� ©����ª pécsi ált. püspöki helynök ������� ¢

Å��ª��� Æ�Ç�� ©����ª nyitrai ált. püspöki helynök, ������� ��� ��� £

Majorosy János alocsai ált. érseki helynök, ª� ��� ������� ¥

Vikler József nagyváradi ált. püspöki helynök Ç� ��� ¦ � �� §È
Németh József György csanádi ált. püspöki helynök vál. pp. ���¥����£

¨������ ©����ª szepesi ált. érseki helynök, v. pp ��� ��� ¤

Podraczky István rozsnyói ált. püspöki helynök ��  ���¡£

ÉÊËszentelt (címzetes) püspök: (szentelés éve)
Boltizár József (esztergomi) milasai c. püspök ��§¥

Kohl Medárd ODB (esztergomi) ��������� ª� ��� ��  

Sulyánszky Antal (esztergomi) Ç�Ç�¬��� ª� ��� ����

Pellet József (esztergomi) ��¬¼�� ª� ��� ���§

Jung János Ìváci) �������� ª� ��� ���¤

István Vilmos (szombathelyi) ¬������������ ª� ��� ���£

Majorosi Já��� Ì���ª���Í ������� ª� ��� ���¢

Belopotozczky Kálmán (nagyváradi) trikaliai c. pp. (tábori pp.) ��� 

Jánosi Ágoston (nagyváradi) ¦ ª� ��� ¦

Németh József György (csanádi) ���¼�������� ª� ��� ��§¥

Szele Gábor ( egri) ���������� ª� ��� ����

Pánthy András (Endre) (egri) ��ª����� ª� ��� ����
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Óálasztott püspökök: Kinevezés éve

Bogisich Mihály (esztergomi) pristinai vál. pp. ÔÕÖ×

Fraknói VilmoØ ÙÚØÛÜÚÝÞßàáâ arbei vál. pp. ÔÕÕÖ

ãßÝÚäÛåæ çÚÝÚèä ÙÚØÛÜÚÝÞßàáâ äéÝØßêëá ìáêí îîí ÔÖïï

Jánosi Gusztáv (veszprémi) dulmi vál. pp. ÔÕÖÖ

ðÝßêê çÚÝÚnc (pécsi) tribunai vál. pp. ÔÕÖñ

Virter Lajos (váci) zaculmensi vál. pp. ÔÕÖò

Hopf János (kalocsai) drivestensi vál. p. ÔÕÖó

Mayer Béla ÙåëêßäØëáâ bosoni vál. pp. ÔÕÕÕ

Vinkler Józseô Ùnagyváradi) sardicai vál. pp. õ

Wolafka Nándor (nagyváradi) makariai vál. pp. ÔÖïï

Begosevich Róbert (egri) skutari vál. pp. ÔÕÖï

Kozma Károly (egri) scardonai vál. pp. ÔÕÖÖ

öáîÜ÷ëæ çÚÝÚèä ØÛÚîÚØáâ novi vál. pp. ÔÕÕÕ

øÛÚåÚÝÚs János (rozsnyói) ØÚÝìiai vál. pp. ÔÕÖò

Gugler Pál (aurániai perjel) almisai vál. pp. ÔÕÕù

úûü ýþÿjþi� választás éve

Bogisich Mihály (esztergomi kanonok) levelez  tag ÔÕÕï

Császka György (kalocsai érsek) áÞí ÜëÞ ÔÕÖó

Fraknói Vilmos (eszterÞßàá,àëad èagyváradi kanonok, vál. pp. ÝÚèdÚØ ÜëÞ ÔÕ×ñ

Pór Antal (pozsonyi kanonok) ÝÚèdÚØ ÜëÞ ÔÕÖò

Vaszary Kolos (hercegprímás) ÝÚèdÚØ ÜëÞ ÔÕÖ1

Bubics Zsigmond (kassai püspök) ÜáØÛÜÚêÚÜá ÜëÞ ÔÖïï

Hornig Károly (veszprémi püspök) áÞí ÜëÞ ÔÖÔò

Czobor Béla (székesfehérvári kanonok) ÝÚèdÚØ ÜëÞ ÔÕÖÖ

Karácsonyi János (nagyváradi kanonok) levelez  tag ÔÕÖù

Schlauch L rinc (nagyváradi püspök) áÞí ÜëÞ ÔÖïï

OÝÜìëæ ðáìadar (csanádi kanonok) áÞí ÜëÞ ÔÕ×ó

Bunyitay Vince (nagyváradi apátkanonok) levelez  tag ÔÕÕ1

Fehér Ipoly Kálmán OSB (pannonhalmi f apátâ ÜáØÛÜÚêÚÜá ÜëÞ ÔÕÖù

PëéÚÝ  àÝÚ �édßêô (premontrei ny. r. tanár) ÝÚèdÚØ ÜëÞ ÔÕÕÖ

Békefi Remig József (ciszterci ny. r. tanár) levelez  taÞ ÔÕÖù

Csaplár Benedek Gáspár (piarista gimn. tanáÝ levelez  tag ÔÕÕ1

Budapesti m. kir. Tudományegyetem ny. r. tanárai: működésük ideje

Teológiai Kar:

Berger Ev. János (esztergomi) ószövetség és héber nyelv tsz. ÔÕ×1�ÔÖïÖ

Breznai Béla (esztergomi) erkölcstan tsz. ÔÕ×ù�ÔÖÔ1

Kisfaludy Árpád Béla (gy ri) dßÞàëÜáåë ÜØÛí ÔÕÕ×�ÔÖïñ

Czobor Béla (székesfehérvári) ker. archeológia és szimbolika tsz. ÔÕÖ×�ÔÖï1

Kanyurszky György (kalocsai) åÚêÚÜá èæÚêìÚå ÜØÛí ÔÕÕò�ÔÖÔ1

Székely István (nagyváradi) újszövetségi tsz. ÔÕÖÕ�ÔÖòù

Kiss János (csanádi) bölcsÚêÚÜá ÜØÛí ÔÕÖÕ�ÔÖòÕ

Demkó György (egri) egyházjogi tsz. ÔÕÖÕ�ÔÖï×

�ëîëáäØ �ëaàéèd ÙÚÞÝáâ egyháztörténeti tsz. ÔÕÕï�ÔÖï1

Klinger István (rozsnyói) pasztorális tsz. ÔÕ×ï�ÔÖïó

Bita Dezs  OSB (bencésâ alapvet  hittan tsz. ÔÕùÕ�ÔÖïó

Bogisich Miháêæ ÙÚØÛÜÚÝÞßàáâ az általános és egyházi zenetörténet egyetemi magántanára
ÔÕÕÔ�ÔÖÔÖ
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Bölcsészettudományi Kar:

����	 
m	� ��uo�f p	�mont	��) filozófia tsz. ���������

Békefi Remig József (ciszt�	c�) müvel déstörténeti tsz. ���������

� ��������� �litből:

Főrendiházi tagok: Megyés f pásztorok� Aurániai perjel (vál. pp.)� Tinnini címzetes püspök�

Nándorfejérvári címzetes püspök.

Országgyűlési képviselők: megválasztás éve
Komlóssy Ferenc (esztergomi kanonok) Stomf� �oz!on" #m.)

Szabadelvű Párt ���$

Lepsényi Miklós (nógrádszakáli plébános) L�t�n"� Z��� #m.)

Katolikus Néppárt ����

Molnár János (komáromi plébános) Eszterháza (Somogy vm.)
Katolikus Néppárt ����

Roszivál István (esztergomi kanonok) Várna (Trencsény vm.)
%&'b'(elvű Párt ����

Páder Rezs  (horpácso plébános) Löv  (Sopron vm.)
Katolikus Néppárt ����

Hock János *�u�p�!t� k bányai plébános) Mez kövesd ((Borsod vm.)
Szabadelvű Párt ����++

Jurich Mihály (privigyei plébános) �	�#�-"� M"�t	� #m.)

K'tolikus Néppárt ����

Kálmán Károly (székesfehérvári hittanár) Zalaszentgrót (Zala vm.)
Katolikus Néppárt ����

Berger Ignác (plébános, szombathelyi pap *�/!� Z��� #m.)

Nemzeti Párt ����

Várossy Gyula (kisteleki plébános) Csík�Karczafala (Csí/ #m.)

U03456párt ����

Blaskovics Ferenc (temesvári papnevel Intézet tanára) 7	cz�f��#� T�m�! #m.)

Szabadelvű Párt ����+8

Kalocsay Alán (ciszterci) Székesfeérvár, pártonkívüli ����

++ Eredetilerg veszprémi egyházmegyés, 1899�ben átvették az esztergomi f egyházmegyébe. 
�����ban Nemzeti Párti programmal képvisel , 1899�ben átlépett a Szabadelvű Pártba.

+8 �����ban ugyanitt Nemzeti Párti programmal választották meg.


