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Az első hittérítők missziója és a Pécsi Egyházmegye 

alapítása 
 

 

A kereszténység kezdetei Magyarországon 
 

A kereszténység nem volt ismeretlen a pogány magyarság számára a honfoglalás előtt. 

A magyarok a Fekete-tenger mellett élve kapcsolatba kerültek a bizánci keresztény egyházzal, 

és a Bizánc területére irányuló kalandozások során is találkozhattak keresztény 

közösségekkel. 

A 880-as évek elején például Metód püspököt 

az Al-Duna vidékén fogadta az egyik magyar 

kalandozó vezér. Amikor ajándékokkal útra bocsátotta 

a püspököt, arra kérte, hogy emlékezzen meg róla 

imáiban. (Metód püspök és Konstantin-Cyrill térítette 

meg a morvákat és a bolgárokat.) 

A Kárpát-medence már jelentős keresztény 

hagyományokkal rendelkezett a magyarok 

honfoglalása előtt. Az egykor római fennhatóság alatt 

álló Dunántúl keresztény közösségei ugyan nem élték 

túl a birodalom összeomlását és a népvándorlás 

viharait, de az általuk létrehozott egyházi épületek még 

álltak a honfoglalás idején. 

Az Al-Dunánál és Erdélyben jelentős volt a 

bizánci egyház missziós tevékenysége. A bizánci 

kereszténység és a magyar törzsek kapcsolata a 10. 

század derekára szorossá vált. 

948 körül Bulcsú és Tormás törzsi vezetők 

Konstantinápolyban részesültek a keresztség szentségében. 

Keresztapjuk VII. (Bíborbanszületett) Konstantin császár lett, 

akitől megkapták a megtisztelő patrícius címet is. Gyula 952 

táján keresztelkedett meg. 

 

Egy kis történelemi „kitérő”… 

 

Ki volt Bulcsú? 

Bulcsú a magyar törzsszövetség harmadik legmagasabb 

tisztségviselője volt a 10. század közepén. A kalandozások kései 

korszakának legnagyobb formátumú alakja, személyével több 

törzs hadierejét összefogta. 

Tormásal, (Árpád fejedelem dédunokájával) 

Bíborbanszületett Konstantin bizánci császárnál járt követségben. 

Az ekkor kapott információkat a császár megőrizte az utókor 

számára, innen vannak információink Magyarország ekkori 

viszonyairól. 

Bulcsú születési idejét nem tudjuk, apja Kál volt, aki 

szintén viselte a harka címet. (Harka = az államalapítás előtt a 

magyar törzsszövetség harmadik legmagasabb méltósága volt. Felügyelő, bíró, hadvezér 

egyben.) 

Bulcsú 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_t%C3%B6rzsek
https://hu.wikipedia.org/wiki/10._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d_magyar_fejedelem
https://hu.wikipedia.org/wiki/VII._K%C3%B3nsztantinosz_biz%C3%A1nci_cs%C3%A1sz%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biz%C3%A1nci_cs%C3%A1sz%C3%A1rok_list%C3%A1ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1l_harka
https://hu.wikipedia.org/wiki/Harka_(m%C3%A9lt%C3%B3s%C3%A1g)
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A 13. században Kézai Simon valóságos mondát kerített a Vérbulcsú név köré: 

eszerint „nagyapját a németek megölték, és ő erről biztos tudomást szerzett, hogy bosszút 

álljon, több németet nyárson süttetett meg, s állítólag olyan kegyetlenséggel tombolt ellenük, 

hogy némelyiküknek úgy itta a vérét, mint a bort”. Anonymus Bulcsút a „vér emberének” 

nevezte. 

Kézai Simon a honfoglaló magyarok „hetedik kapitányának” nevezi Bulcsút, aki „a 

hír szerint a Balaton környékén verte fel sátrait”. A zalai táj nem esett messze sem Bizánc, 

sem a nyugati országok határaitól, Bulcsú pedig mindkét irányban aktív politikát folytatott. 

 

Az Augsburgi Csata - 955 

Bulcsú 948 körül Bizáncban járt a 

magyar küldöttség élén. Itt megkeresztelkedett, 

a császár „kedves fiának” nevezte, patríciusi 

ranggal és aranylánccal jutalmazta. 

A német területekre valószínűleg több 

alkalommal is vezetett hadjáratot és 

adófizetésre kényszerítette őket. 

954-ben I. Ottó német király ellen 

fellázadt a fia és veje, és vezetésükkel számos 

német főúr. A lázadók a magyaroktól kértek 

segítséget, akik a már öt éve hiányolt 

zsákmány, valamint az adóztatás felújítása 

reményében Bulcsú harka vezetésével küldtek 

sereget. A lázadó hercegek az utolsó 

pillanatban meggondolták magukat, s Bulcsút a 

Rajnántúlra irányították, maguk pedig 

behódoltak a királynak. 

955-ben a bajor urak lázadtak fel, ismét 

magyar segítséget kértek, akik Bulcsú, Lél 

(Lehel) és Súr vezetésével érkeztek. 

 

Az Augsburgi csata adatai 

955. augusztus 10. – Lech-mező, Németország 

Szemben álló felek: szászok, frankok, svábok, bajorok, csehek    magyarok 

Parancsnokok: Ottó, Vörös Konrád    Bulcsú, Lehel, Súr 

Szemben álló erők: kb. 8000 páncélos lovag    kb. 25000 lovas 

 

Miután a magyar törzsszövetség ebben az időben laza államalakulat volt, az egyes 

kalandozó hadjáratok mintegy magánvállalkozásként indultak meg a kiszemelt országokba. 

Így volt ez 955-ben is: a Taksony által irányított nomádállamból csak Bulcsú dunántúli törzse, 

illetve Lehel nyitrai seregei törtek be a Keleti Frank Királyságba. 

A csatáról megemlékező német krónikások Ottó dicsősége érdekében igyekeztek 

minél hatalmasabbnak feltüntetni a legyőzött magyar sereget, ezért százezres nagyságrendű 

hordákról írtak, ám a magyar törzsek feltételezett 25 000 lovasa is elég tekintélyes haderőnek 

minősült. A magyarok a már „megszokott” útvonalat akarták végigjárni és fosztogatni, de 

Ottó úgy döntött, ezúttal elfogja az országában garázdálkodó csapatokat. 

A király az évek során elég tapasztalatot szerzett már a magyarok harcmodoráról, így 

elsősorban vértes lovassággal készült ellenük, és mindenáron a közelharcot akarta erőltetni. 

Ottó haditerve ebből a szempontból mestermunka volt, a magyarokat visszaszorították 

Augsburg környékére. Itt vívták meg aztán a nyugati kalandozások utolsó csatáját. 

Az Augsburgi csata 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9zai_Simon
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9zai_Simon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Honfoglal%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biz%C3%A1nc
https://hu.wikipedia.org/wiki/948
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biz%C3%A1nci_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%ADcius
https://hu.wikipedia.org/wiki/954
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Ott%C3%B3_n%C3%A9met-r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rajna
https://hu.wikipedia.org/wiki/955
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bajorok
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9l
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAr_(vez%C3%A9r)
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A magyarok már három napja ostromolták a várost, amikor Ottó személyes 

vezetésével, a mintegy 8000 főt számláló birodalmi sereg megérkezett a Lech folyó melletti 

mezőre. A magyaroknak a város bevétele fontosabb volt, augusztus 10-én váratlanul mégis 

abbahagyták a várvívást, és átvonultak a folyó túloldalára, hogy megmérkőzzenek a királlyal. 

Bár a létszámfölényben harcoló 

nomádok nagy önbizalommal 

vállalták a csatát, az mégsem a 

terveik szerint alakult. Ottó 

ugyanis rá tudta kényszeríteni a 

magyarokat a közelharcra, amiben 

az íjjal és tőrrel felszerelkezett 

ellenség alulmaradt. 

A csata pontos mozzanatait 

ugyan nem ismerjük, de az tény, 

hogy idővel (vélhetően a magyar 

vezérek halála, vagy elfogása után) 

a magyarok megfutottak a vértesek 

elől, és elhagyták az országot. Bár 

a krónikások utóbb mindkét 

oldalon katasztrofális magyar 

vereségről számoltak be (ma is így 

tartjuk számon a csatát), ez még 

úgy sem állja meg a helyét, hogy tudjuk, a vezérek bizony gyászos sorsra jutottak. 

Bulcsú, Lehel és Súr története még ma is közismert: a monda szerint a csata során 

mindhárman a német király fogságába estek, és a vereség után „Konrád császár” elé vezették 

őket. Ekkor egyikük, Lehel, halálra sújtotta kürtjével a trónszékén ülő uralkodót, mondván, 

hogy a megölt császár neki fog majd szolgálni a másvilágon. Az említett „Konrád császár” 

vélhetően Vörös Konrád, aki csak herceg volt, és valójában meghalt a csatában. 

 

A német történetírásban az augsburgi csata a birodalom alapításának, a múltba 

visszavetített „nemzeti egység” megteremtésének legfontosabb előzménye lett. Bár a magyar 

emlékezetben az augsburgi csatát helytelenül soroljuk a nagy vereségek közé, tény, hogy a 

955-ben szerzett tapasztalatok arról győzték meg a kalandozókat, hogy az egységesülő német 

állam ellen nem célszerű rablóhadjáratot indítani. 

 

A Képes krónika szerint az augsburgi csata után a legyőzött magyarokat a szász 

seregek megölték, hét harcos kivételével. Őket, fülüket levágva, megcsonkították és 

megalázásként gyalog indították útnak, hogy legyen, aki figyelmeztetésként elviszi a vereség 

hírét hazájukba. Gyászmagyaroknak nevezték őket megvetésként, amiért nem haltak meg a 

többiekkel. Minden vagyonukat elvesztették és sátorról sátorra járva, koldusként kellett 

járniuk az országot, sőt, még unokáik is koldusok voltak. A történet ebben a formában 

valószínűleg legenda. A hét mágikus, szent szám, így nem feltétlenül jelenti a harcosok valódi 

létszámát. Nagy győzelmek után megcsonkítva elengedett hírmondók sokszor előfordultak a 

történelemben, de nem tudható biztosan, hogy ezt a szokást valóban alkalmazták-e 

Augsburgnál. 

 

Az augsburgnál történtek ellenére ugyanakkor a nyugat felé történő nyitás az 

Árpádok törzsi államának alapvető érdeke volt, ezért logikus volt Géza fejedelem döntése, 

amikor elküldte követeit I. Ottó német-római császárhoz 972-ben a quedlinburgi birodalmi 

gyűlésre. Így megindulhattak a nyugati missziók. Ebben az időben a keleti és a nyugati 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pes_kr%C3%B3nika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Augsburgi_csata
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1szok
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egyház már sokban különbözött egymástól, de ekkor még nem 

következett be a végérvényes egyházszakadás (1054). A két 

egyházszervezet Géza idejében még békésen működött egymás 

mellett, így érthető, hogy Géza fejedelem nyugati rítus szerint 

keresztelkedett meg, de minden 

gond nélkül feleségül vehetett 

egy bizánci keresztény lányt 

Saroltot, aki az erdélyi Gyula 

lánya volt. 

Szent István király Géza 

fejedelem és Sarolt 

gyermekeként, 970 táján 

született. A Vajk név után a 

keresztségben kapta az István nevet. Apja, Géza 

fejedelem 997-ben meghalt, ekkor István lett a 

nagyfejedelem. Szinte azonnal fegyveres harca 

kényszerült Kopánnyal, aki a pogány öröklési rend, a 

seniorátus elve alapján a hatalmat magának követelte. 

A Koppány felett aratott győzelem volt az első lépés az 

egységes Középkori Magyar Királyság és ezzel együtt a 

Magyar Egyház létrejöttéhez. 

István 996-ban házasságot kötött a bajor 

származású Gizellával a későbbi német uralkodó, II 

Szent Henrik húgával. István király, és vele együtt az 

ország nagy elismerést kapott 1000-1001 fordulóján: II. Szilveszter pápa és III. Ottó császár 

koronát küldtek számára. István király a koronázáskor krizmával kenték fel, vagyis a 

középkori gondolkodás szerint szentelményben részesült: apostoli király lett. Ez azt jelentette, 

hogy országában király is és pap is lett. Ezzel országunk tagja lett a keresztény Európának. 

 

Az első egyházmegyék 
 

István király elkezdte az országát uralma alá vonni és egységesíteni, ezzel egy időben 

pedig elkezdte az egyház intézményrendszerét kiépíteni. 

Az egyházmegyék alapítását három periódusra lehet osztani: 

1. 1003-ig: létesült a veszprémi, a győri és az erdélyi püspökség 

2. 1009-ig: létesült az egri, a kalocsai, a pécsi püspökség 

3. 1030-ban: létesült a csanádi püspökség 

Később jöhetett létre a váci és a bihari püspökség. 

 

A Dél-Dunántúl térítője: QUERFURTI SZENT BRÚNÓ-BONIFÁC érsek, vértanú 
 

A Dunántúlra Németországból érkezett egy misszionárius, Querfurti Brúnó. Brúnó 

volt a korszak egyik legjelentősebb térítője Európa keleti felében. Egyházi pályára lépése után 

kiváló oktatásban részesült. III. Ottó császár udvari káplánja volt. Remetetársával elhatározta, 

hogy a lengyelekhez mennek téríteni, ez a tervük azonban meghiúsult 1002-ben. 

1003-ban azonban egy új missziós terület nyílt meg a számukra: Szent István elkezdte 

kiépíteni az egyházat Magyarországon. Az új császár, II. Henrik, Brúnót a lengyelek helyett 

Magyarországra küldte. Brúnó két szakaszban folytatott Magyarországon térítést. 

 

Géza fejedelem 
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Első útján: megállt Esztergomban, Szent István székhelyén, ahol a király megbízta az 

Al-Duna vidékének megtérítésével. Brúnó tehát a Dél-Dunántúlon, Tolna és Baranya vidékén 

működött, de csak egy évig. Mivel eredetileg Lengyelországba készült, valószínűleg nem volt 

felkészülve a magyar misszióra: nem ismerte a területet, nem beszélte a nyelvet, nem voltak 

megfelelő társai a misszióhoz. Ezért egy év múlva visszatért Németországba. Ott kapta a hírt, 

hogy 1003 novemberében lemészárolták azokat a Lengyelországban lévő társait, akikkel az 

ottani missziót tervezte. Ez a tény is „segíthetett” neki abban a döntésben, hogy visszatérjen 

Magyarországra, és itt folytassa a térítést. 

Második alaklommal: 1004 év végén tért 

vissza a Dunántúlra, és folytatta a misszióját, 

ami kapcsolatba hozható a pécsváradi apátság 

kezdeteivel: Asztrik apátot a tanítványa Brúnó 

(Bonifác) váltotta a monostor élén. Egy olyan 

szerzetesi központot hoztak létre, mint amit 

Lengyelországban is, amivel a missziót akarták 

előkészíteni. Tehát: a déli misszió központja 

kezdetben a pécsváradi apátság volt. 

A hittérítő munka konkrét menetéről 

kevés információnk van, azt azonban tudni 

lehet, hogy Brúnó 18 társával végezte a missziót 

Szent Péter nevében. Térítésüket a fekete 

magyarok között végezték. A fekete magyarok 

egyes tudósok szerint egyszerűen a pogány 

magyarokat jelentették, mások szerint egy 

etnikai csoport lehetett a magyarokon belül. 

Mindenesetre az biztos, hogy Brúnó térítése 

alapvetően békés eszközökkel zajlott, mivel azt 

tartotta ideálisnak, ha a térítés fegyverek 

bevetése nélkül történik és nem a 

„kereszténység vagy halál” módszerével. 

Ebben a korban általánosan elfogadott volt az a missziós elv, hogy a térítők az új 

területre érkezve ünnepélyes liturgiát tartottak, a szentek segítségét kérték. „Felülről lefelé” 

haladtak, tehát először a nép vezetőit igyekeztek megnyerni a keresztény hitnek: engedélyt 

kértek tőlük a misszióra, és 

igyekeztek őket megkeresztelni. 

Nem az egyéni meggyőzésre 

törekedtek, hanem a tömeges és 

gyors megkeresztelésekre. A 

gyorsaság miatt minimális 

ismereteket vártak el a leendő 

megkereszteltektől: 

megelégedtek azzal, ha 

felismerték a keresztet, tudták 

annak jelentését, és a térítőkkel 

közösen el tudták mondani a 

Miatyánkot. 

A további ismeretek és 

az erkölcsi tanítás átadása már 

az egyházszervezet és a templomos helyek feladata volt. 

Pécsváradi Apátság 

Brúnó és társai keresztelnek 
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A legelső misszionáriusok még „elnézték” azt, hogy az emberek nem csak a 

kereszténység Istenében, hanem a pogány istenségekben is hittek. Így tett még Géza 

fejedelem is. Ez is lehetővé tette a békés térítést, mert nem kértek kizárólagosságot, tehát nem 

követelték meg a pogány szokások elhagyását. 

A Géza fejedelem utolsó éveiben érkező misszionáriusok azonban már egyre inkább 

törekedtek a kizárólagosságra, ezért fordulhattak elő egyre gyakrabban az erőszakos térítések. 

Bár Brúnó és társai továbbra is a békés eszközökkel térítettek, még akkor is, amikor 

István király már a fegyveres térítés híve lett. Brúnó és munkatársai több évnyi munka után 

sem tudtak jelentől sikereket felmutatni. Ez lehetett az ok, amiért 1007 év végén elhagyták 

Magyarországot, és Kijevbe mentek, onnan pedig a besenyőkhöz. 

Brúnó 1008-ban ezt írta II. Henriknek a fekete magyarokról: „megtérve kereszténnyé 

lettek, jóllehet a mieink – Isten bocsássa meg ezt – némelyeket nagy bűnnel megvakítottak.” 

Egy francia krónikás így tudósított erről: „Magyarország királya háborúval támadva Fekete 

Magyarországra, mind erőszakkal, mind félelemmel és szeretettel méltó volt azt az egész 

földet az igaz hitre téríteni.” 

Szent István tehát a közel négy éves békés 

misszió eredménytelenségét látva hadjáratot vezetett: 

elfoglalta a Duna középső és alsó része melli területeket, 

és erőszakkal térítette az ott élő pogány népeket. Az 

akkori keresztény világ ugyan a békés missziót 

részesítette előnyben, ha azonban ez nem hozott jó 

eredményeket, vagy ha a pogányok megtámadták a 

misszionáriusokat, akkor a fegyveres fellépést és a 

missziós háborút is megengedhetőnek tartották. Szent 

István is így járt el. Erőszakos térítés zajlott a 

Dunántúlon kívül Erdélyben és a Maros-vidékén is. 

Ezeken a helyeken voltak pogánylázadások. 

Feltételezhető, hogy a többi területen a békés misszió is eredményeket hozott, és a király 

ezekben az esetekben nem is indított fegyveres térítő hadjáratokat. 

 

Miután tehát Querfurti Brúnó missziós tevékenysége (1003-1008) nem hozott 

maradandó sikereket a „fekete magyarok” körében, akiknek szállásterülete Magyarország alsó 

részein volt, Baranyát is beleértve, István király megtámadta „Fekete Magyarországot” 1008-

ban, és a keresztény hitre térítette. Tehát a Pécsi Egyházmegye alapítása is összefonódott a 

király államszervező tevékenységével, és az egyházmegye alapítását fegyveres harc előzte 

meg. 

(Brúnó 1008 nyarán végül is eljutott Lengyelországba, ahol missziót folytatott. 

Prédikált Nethimar pogány fejedelem területén. Jóakaratú fogadtatásra talált, és a fejedelem 

egész udvarával együtt megkeresztelkedett; de, mint merseburgi Thietmar krónikájában 

megjegyezte: ,,a túlburjánzó tüskékkel borított országot nem egykönnyen tudta feltörni”. A 

megtért fejedelem testvére elutasította a kereszténységet, Brúnó érseket tizennyolc társával 

együtt foglyul ejtette, és február 14-én lefejeztette. Egyházunk a szentek között tiszteli, 

ünnepe február 14-én van.) 

 

Róma küldötte: AZO OSTIAI BÍBOROS PÜSPÖK 
 

Szent István Rómától kért segítséget a misszió folytatása érdekében. Róma ebben az 

időben ritka esetben küldött legátust más országokba, kiváltképp ritkán, frissen misszionált 

területekre, de István kérésének eleget tettek. Így érkezhetett Magyarországra Azo ostiai 

bíboros püspök. 
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Azo volt az ostiai egyházmegye vezetője, rangja a római hierarchiában közvetlenül a 

pápa után következett, ő volt az úgynevezett hét bíboros püspök, a lateráni püspökök között 

az első. A pápai oklevelek kiállításáért volt felelős. 

1008 év elején már Magyarországon kellett lennie, így a Pécsi Püspökség alapításában 

nem csak formális szerepe lehetett, hanem aktív résztvevője volt az új egyházmegye 

megszervezésének. 

 

A Pécsi Egyházmegyével szinte egy időben alapult meg a Kalocsai Egyházmegye, 

1009 táján, a „fekete magyarok” szállásterületének keleti részéből. A Pécsi Egyházmegye 

védőszentje Szent Péter lett, a Kalocsai Egyházmegyéé Szent Pál. Ezekben az években alakult 

még az Egri egyházmegye is, aminek védőszentje Szent János evangélista lett. Ez a három 

szent szorosan kapcsolta az új egyházmegyéket Rómához. Magyarországon a pápaságot 

szerették volna szimbolikusan megjeleníteni. (Imitatio Romae – a kor meghatározó  Nyugat-

Európai gondolkodása volt.) Ezért kapott Azo pápai legátus hatására a három új magyar 

egyházmegye olyan védőszenteket, amik a Rómában lévő öt legfőbb templom titulusai közül 

a rangban három elsők: Szent Péter (Vatikáni Szent Péter Bazilika), Szent Pál (Szent Pál 

Bazilika) és Szent János (Lateráni Bazilika). 

Azo legátus szerepvállalása megerősítette Magyarországon a Római imitációt, és 

kifejezésre juttatta, hogy a magyar állam, a magyar kereszténység szoros kapcsolatban áll a 

Pápasággal. 

 

A pécsi Püspökség megalapítása 
 

A Pécsi Püspökség az egyetlen, Szent István által megszervezett egyházmegye, 

aminek fennmaradt az alapítólevele. Székhelyének kiválasztásánál bizonyára nagy hangsúlyt 

kapott, hogy Pécs komoly keresztény hagyományokkal rendelkezett, és ekkor még álltak az 

ókeresztény kultikus épületek is, melyeket az első székesegyház elkészültéig még biztosan 

használtak. Azt azonban tudni kell, hogy Pécsett a kereszténység folyamatos jelenlétéről nem 

beszélhetünk, de az ókori építmények és temetők megléte fontos keresztény emlék. Pécs 

központtá tételével mégis a kereszténység folytonosságát kívánták megjeleníteni.  

 

Azo legátus az egyházmegye alapítása után még hosszabb ideig Magyarországon 

tartózkodott. Volt ideje megismerni a területet, amiről Brúnó missziója kapcsán már voltak 

információi. A Pécsi Egyházmegye megalakulását Szent Brúnó missziója előkészítette, Azo 

pápai legátus pedig közvetlenül is segítette. Ezzel a magyar egyházat egyre szorosabban 

Rómához kötötte, a magyar államot pedig önállóságában és egységében erősítette. 

 

A Pécsi Püspökség alapítólevele Győrött kelt Azo pápai legátus jelenlétében, 1009. 

augusztus 23-án. 
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„A Szent Háromság, Osztatlan Egység nevében. István, Magyarország királya. Tudja 

meg minden mostani és jövőbeli hívünk, hogy mi az igen szent apostoli (pápa) egyetértésével, 

és az ő követe, Azo püspök, továbbá valamennyi hívünk: érsekek, határispánok, ispánok, 

valamint kisebb (méltóságú) személyek jelenlétében elrendeltünk a pécsi püspökség 

megalatíását Isten és minden szentje dicsőségére, Bonipertet tettük meg oda püspöknek, 

kiváltságokkal láttuk el azt, és határait megerősítettük. … És hogy hatalmunk ezen nemes 

cselekedete állandóan és háborítatlanul maradjon fenn, az erről kiadott pergament pecsétünk 

rányomásával megpecsételtettük. Istvánnak, Magyarország királyának jele. Ha valaki ezen 

határokat megsérteni merészelné a jövőben, fizessen 100 jó minőségű aranyfontot, felét 

kincstárunknak, másik felét a mondott püspökségnek és annak vezetőjének. És hogy az isteni 

harag eljövetelétől még inkább rettegjen, tudja meg, hogy az Atyaisten, a Fiú és a Szentlélek, 

valamint Isten dicsőséges szülőanyja: Máris és Szent Péter apostol – akinek tiszteletére 

állíttatott fel az említett püspökség – örök átka bünteti majd, és Krisztus ítélőszéke előtt fog 

számot adni. Kelt a szeptember Kalendae-je előtti 10 napon (augusztus 23-án), a 7. 

indikcióban, az Úr megtestesülésének 1009- esztendejében, a kegyes István uralkodásának 9. 

évében. Történt Győr városában.” 

 

Az alapítólevél eredeti formájában nem maradt fenn. Átírt változatát a somogyvári 

bencés konvent 1404-ben készült átirata őrizte meg. 

A Pécsi Egyházmegye alapítása lezárta a Dunántúl egyházszervezési munkálatait. A 

Dunántúl egyházmegyéi (veszprémi, győri, pécsi) 1777-ig működtek változatlan formában. 

(1777-ben jött létre a székesfehérvári és a szombathelyi püspökség.) A Pécsi Püspökség 

északon a veszprémi egyházmegyével volt határos. Délen és délnyugaton nem voltak határai, 

azok a területek ugyanis csak fokozatosan kerültek István király országához. Az egyházmegye 

csak a 11. században kapott végleges határokat, ugyanis I. Szent László 1090-ben alapította 

meg a zágrábi püspökséget. 

 

 

Az egyház szervezete a középkorban 

 

 A Katolikus Egyház látható feje a pápa. 

 Az egyes egyházszervezetek (mint a magyar egyház is) Róma joghatósága alá 

tartoznak. 

 Magyarországon az első ezredfordulón két egyháztartomány jött létre: az esztergomi 

és a kalocsai. Esztergom elsőségét az érsek prímási címe jelezte, azaz a mindenkori 

esztergomi érsek egyúttal a Magyar Egyház feje is volt. 

 Az érsekek alá tartoztak a megyéspüspökök. 

 A hatékony lelkipásztori szolgálatot meg kellett szervezni, ezért szükségessé vált egy 

igazgatási szervezet kiépítése. Ezek lettek a főesperességek. Ezek a kerületek az 

egyházmegye területén lévő plébániák egy részét foglalták magukba. A főesperesek 

egyházjogban jártas személyek voltak, klerikusok és világiak pereiben kellett 

ítélkezniük. 

 A 13. század elején a főesperesek kerületük központjából beköltöztek az egyházmegye 

központjába. Belőlük alakultak a székesegyházi kanonoki testületek, vagyis a 

káptalanok. A korábbi főesperesek feladatait az esperesi kerületek élén álló esperesek 

vették át. Ők tekintélyes vidéki plébánosok voltak. A főesperesek és az esperesek 

évente végiglátogatták a kerületükben lévő plébániákat, és ellenőrizték a vallási életet 

és az erkölcsi állapotokat. 

 A plébániák voltak az alsószintű egyházigazgatási egységek, élükön a plébánossal. 
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o Szent István törvényei alapján mindig tíz falunak templomot kellett építeni. A 

templom felszereléséről, a liturgikus edényekről a király gondoskodott, a 

megfelelő papról és a szertartáshoz szükséges könyvekről pedig a püspök. A 

plébánosok munkáját a káplánok segítették.  

 Az érsekek és a püspökök helynököket neveztek ki maguk mellé, ők voltak a 

vicariusok. Ők segítették, néha helyettesítették a főpapokat az egyházmegye 

bíróságain, a Szentszéken, és bizonyos feladatokat átvállaltak a püspökök helyett. 

 Magyarországon a 14. századtól vált szokásossá a segédpüspökök kinevezése. 

 Az egyházi központokban létrejöttek a szerzetesi közösségben élő világi papok 

testületei, ezek voltak a székeskáptalanok. Ők a 12-13. század fordulójáig közös 

életet éltek, egy hálóteremben aludtak, a püspökkel együtt étkeztek, és közösen 

végezték a zsolozsmát. A 14. század elejéig ők választották a püspököket és az 

érsekeket.  

 

 

A Pécsi Egyházmegye szervezete 

 

A Pécsi Püspökség az esztergomi érseki tartományhoz tartozott. Az egyházmegye 

területék a következő vármegyék voltak: Tolna, Baranya, Pozsega, Valkó, a Körös keleti 

határrésze, Szerém nyugati területe. 

Az egyházmegye területén nyolc főesperesség jött létre: tolnai, regölyi, baranyai, vátyi 

(ezt a 13-14. század fordulójától székesegyházinak nevezték), maróti, valkói, pozsegai, 

aszúági főesperességek. 

A püspökség létrejötte után hamarosan megalakult Pécsett is a kanonokok közössége. 

Dómmonostort alakítottak ki, ez kezdetben a székesegyházzal zárt épületkomplexumot 

alkotott. A kezdeti időszakban a kanonokok együtt éltek a bencés szerzetesekkel.  Később, 

1037 körül költöztek ki a szerzetesek Pécsváradra, amikor elkészült a Benedek-rendi apátság 

épülete. A mai pécsi Citrom utcában állt egy Szent Benedek apát tiszteletére emelt templom.  
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