
Tóth Tamás

A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye
18. századi megújulása

Meghívó könyvbemutatóra

A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye területe az 1526-os mohácsi vereséget követően az Oszmán 
Birodalom uralma alá került, a vidék a sorsfordító időkben sokat szenvedett, és a háborús 
korszak végére szinte elnéptelenedett. A Habsburg Monarchia részeként, a 18. századi Ma-
gyarországon így teljes megújulásra volt szükség, melyben az egyházmegye szervezete, in-
tézményei és közösségei nemcsak vallási-, hanem gazdasági-, politikai- és kulturális téren is 
meghatározó szerepet játszottak. A reformok iránti elkötelezettség és hősies tettrekészség 
két emblematikus alakja volt Kalocsán Patachich Gábor és Patachich Ádám érsek. A könyv 
a két főpap életútján keresztül mutatja be az 1733–1784 közötti időszakot, melyet második 
honalapításként értékelhetünk az ezer éves, Szent István által létrehozott egyházmegyében.
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Várszegi Asztrik püspök-főapát, a HEH elnöke (Pannonhalmi Főapátság)
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„Si nullus incipiat, nullus niet.” 

(Ha senki sem kezdi el, 
senki sem fogja befejezni.)

„Fortuna genitrice status 
patruusque neposque;
terminet ut patrui grandia 
coepta nepos.” 

(Nagybátyot s öccsét is a jósors 
óvja bizonnyal:
hhogy mit az ős kezdett, 
megkoronázza utód.)


