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Tóth Tamás, Róma

1. Virágzó középkor

A török előtti idők Kalocsa-Bácsi Főegy-
házmegyéje az újkori területénél 
jóval nagyobb területen feküdt.1 A 

muhi csatában hősként elesett Csák Ugrin 
érsek (1219–1241), akiről Udvardy József 
azt írja, hogy „egyike a legnagyobb magyar 
főpapoknak”,2 kezdeményezte egyházme-
gyéjéből a déli részek kihasítását, hiszen 
annak nagysága miatt sem látogatni, sem 
megfelelően lelkipásztorilag ellátni sem 
tudja.3 Így engedélyezte IX. Gergely pápa 
(1227–1241) 1229-ben a kői püspökség, azaz 
a Szerémi Egyházmegye megalapítását Kő 
monostorában, a mai Bánmonostoron. A 
Duna-Tisza köze az Árpád-korban virág-
zó régió volt, amely az első komoly pusztí-
tást a tatárjárás (1241–1242) idején szen-
vedte el. Az ezután feltehetően nehezen 
kezdődött újabb fellendülés időszakáról 
a zentai származású Érdújhelyi (Ellinger) 
Menyhért írt egy jó évszázaddal ezelőtt 
rendkívül alapos monográfiát, amelyben 
felvázolta a Kalocsai-Bácsi Főegyházmegye 
1526 előtti évtizedeit.4 Vatikáni kutatásai 
nyomán idéz egy VI. Kelemen pápához 
(1342–1352) 1342–1345 körül írt levelet, 
amelyben az akkori érsek – ne feledjük, 
már száz évvel vagyunk a tatárjárás után – 
elpanaszolja, hogy Kalocsa egészségtelen, 
mocsaras vidéken található, és Bács város-
ával együtt a tatárok elpusztították, ezért 
azt kérvényezi, hogy székhelyét áttehesse 
Péterváradra, amelynek vára egy magas 
hegyen található, és bár a bélakúti ciszterci 
apátság tulajdona,5 mégis ott és azon kívül 
építené fel az új székesegyházát, valamint 
az érsek, a 12 kanonok és a kiszolgáló sze-
mélyzet számára szükséges épületeket úgy, 
hogy az apátság is megtarthatná a várban 
lévő templomát a hozzá tartozó épületek-
kel együtt, mivel elegendő hely áll rendel-
kezésre.6 Az engedélyt megkapta, a szék-
hely mégis Kalocsán és Bácsott maradt, 
sőt, nemsokára mindkét helyen vár épült 
az érsek fennhatósága alatt.7

A török hódítást megelőzően a Kalocsa-
Bácsi Főegyházmegye plébániáinak száma 
300 körül lehetett. Érdújhelyi monográ-

fiájában megállapítja, hogy sűrűn lakott 
vidék volt magyar falvakkal, amelyek ugyan 
kisebbek voltak, de néhányuk templomá-
nak a romjai az ő idejében is megvoltak.8 
Ő maga 281 plébániát azonosított, meg-
jegyzi azonban, hogy ennél több plébánia 
volt az érseki egyházmegyében.

Az egyházmegye két központja Kalo-
csán és Bácsott volt, mindkét helyen érse-
ki helynökkel, székeskáptalannal, és önál-
ló egyházi bíráskodással.9 A Szent Pálról 
nevezett bácsi székeskáptalan a kalocsainál 
nagyobb, jelentősebb volt, hiszen ide tarto-
zott az érseki egyházmegye nagyobbik része, 
a reneszánsz korban az érsek leginkább itt 
rezideált, feltehetőleg ide is temetkeztek, 
és többször találunk itt segédpüspököt is.10 
Igen jelentős volt még a Szent Bölcsesség-
ről nevezett titeli társaskáptalan, amely 
azonban az esztergomi érsek joghatósági 
alá tartozott;11 övék volt a Dunamentén 
két vár, a titeli és az erdődi is. Érdújhelyi 
kutatásai szerint az érsekség területén több 
más apátság, prépostság és szerzetesház 
feküdt, amelyek jó része 1526-ban pusztult 
el.12 A Boldogságos Szűz Máriáról neve-
zett bélakúti ciszterci apátság előbb a mai 
Újvidék helyén, majd a tatárjárást követő-
en Péterváradon; a Szent Péterről nevezett 
bodrogmonostori ciszterci apátság a mai 
Bezdán és Monostorszeg között; a Szent 
Keresztről nevezett francavillai (nagyolaszi) 
bencés apátság Szerém vármegyében; a 
Szent Margitól nevezett garábi bencés apát-
ság szintén a Szerémségben (mások sze-
rint Dusnok vagy Szekszárd környékén); a 
Szent Györgyről nevezett dombói bencés 
apátság Szerém vármegyében;13 a Szent 
Gergelyről nevezett szentgergelyi bencés 
apátság (amelynek székhelyét Érdújhelyi 
kutatásai szerint tévesen teszik Kalocsára, 
hiszen az Szentgergelyen volt a Szerém-
ségben). A Boldogságos Szűz Máriáról 
nevezett ábrahámi és az untavölgyi apát-
ság nem tartozott a Főegyházmegyéhez, a 
szávaszentdemeteri latin és bizánci apát-
ság pedig a csak a Szerémi Egyházmegye 
létrehozásáig. A bátmonostori apátság a 
reneszánsz idejére ágostonos kolostorrá 
lett. A hájszentlőrinci prépostság Bod-
rog vármegyében, a dersi (derzsi) Bács 

városától nem messze feküdt, a géderi 
(gajdobrai) premontrei prépostság pedig 
a mai Szépliget környékén a Bácskában. 
Vannak még adatok a Szentlélekről neve-
zett, minden bizonnyal premontrei pré-
postságról. Érdújhelyi szerint kétséges a 
Szűz Máriáról nevezett bácsi, a zimonyi, 
a szentmagdolnai, az oronti, a bóthi és 
a jóthi szerzetes prépostságok léte nem 
bizonyítható, a Szent Benedekről nevezett 
kaposfői prépostság pedig nem tartozott a 
kalocsai érsek joghatósága alá. A Bodrog 
vármegyei Tárnokmonostor és az adorjá-
ni monostor, valamint a Bács vármegyei 
Aranyláb Szent Miklósról nevezett kolos-
tora talán már a török idők előtt megszűn-
tek. Pálosok voltak Bodrogszigeten Szent 
Keresztről nevezett kolostorukban a mai 
Monostorszeg környékén, Bátmonosto-
ron a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett 
kolostorukban és feltehetőleg Kalocsán is 
ágostonosok éltek. Elképzelhető, hogy a 
szerémségi Zalánkeménben is volt pálos 
jelenlét. A monostorok jó része azonban a 
Mohácsot megelőző időszakban hanyatlás-
nak indult, és egyre erősődött a ferencesek 
jelenléte, akiknek a 13. század óta Baján 
és Francavillában, a 14. század eleje óta 
Bácsott, a 15. század óta az akkor még az 
érsekség fennhatósága alá tartozó Szegeden, 
ezen kívül Futakon, Kabolon, Kalocsán, 
Küllődön és Zentán volt kolostoruk, míg 
a domonkosoknak Francavillában, Zom-
borban és Szegeden. Ez utóbbi városban 
találunk karmelitákat is. Az apátságokhoz, 
a prépostságokhoz hasonlóan ezek a szer-
zetesházak is minden bizonnyal kivették 
részüket az oktatásban, ahogy feltehetőleg 
voltak városi és plébániai iskolák is.

A mohácsi vész előtt nem sokkal a híres 
humanista Váradi Péter érsek (1481–1501) 
komoly energiát fektetett a bácsi érse-
ki erődítmény felújításába: kitisztította, 
szabályozta a várat körülvevő Mosztonga 
nevű vizet, és reneszánsz stílusban újjáépí-
tette a várat. A főszékesegyház és az érse-
ki kastély Érdújhelyi Menyhért szerint a 
sáncon belül, de a váron kívül feküdtek. 
Ezeken kívül érseki vár volt Kalocsán, ezen 
kívül Rednek a Tarcal-hegységben, Barics 
a Száva mentén és másik három vár Val-
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kó vármegyében: Szata (Zata), Szivica és 
Szlakóc. Belgrád 1521-es elestét követően 
szabad volt a portyázók útja a Szerémség 
és a Bácska irányába. Ebben a helyzetben 
került az érseki székbe Tomori Pál (1523–
1526), aki komoly katonai tapasztalatokat 
is szerzett, mielőtt a ferences rendbe lépett 
volna.14 Az Alföld kapitányává is kinevez-
ték, a védekezést Péterváradról irányította. 
1523 augusztusában Nagyolaszinál komoly 
vereséget mért a portyázó török seregre, 
sajnos azonban a belső széthúzást nem tud-
ta legyőzni, így az 1526. augusztus 29-én 
bekövetkezett mohácsi csatavesztés, ahol 
maga a főpásztor is hősi halált halt, örök-
re megváltoztatta Magyarország sorsát.

2. Újrakezdés a török után
A 18. század elején a plébániák helyzete 
igen kritikus volt. 1733-ban a Főegyház-
megye mindössze 17 plébániából állt, és 
ezek nagy része csak Buda felszabadulá-
sa, 1686 után lett újraalapítva. Csáky Imre 
kalocsai-bácsi érsek (1710–1732) halála 
után a Helytartótanács megbízásából két 
felmérés is készült.15 A déli részt (Bács 
vármegye: Újvidék, Bács, Szond, Zombor, 
Monostorszeg, Hercegszántó, Baja két plé-
bániája és Szabadka) Gyurkovics Mátyás 
esperes (vice-archi-diaconus) és újvidéki 
plébános vizitálta. Az északi rész plébáni-
áin (Pest vármegye: Miske, Hajós, Sükösd, 
Dunaszentbenedek, Akasztó, Fajsz, Bátya és 
végül Kalocsa) Fábry Jakab általános hely-
nök és kalocsai plébános végezte a kánoni 
látogatást. A 17 plébánia többségét olyan 
birtokokon (possessio) találjuk, amelyeket 
gyakran az előző évtizedekben telepítettek 
be. Összesen hét települést neveztek város-
nak (oppidum), ezek is a szerényebbek közé 
tartoztak (Bács, Baja, Dunapataj, Futak, 
Kalocsa, Szabadka és Zombor), valamint volt 
egy helység (a Péterváradi Sánc, a későbbi 
Újvidék), amely sáncként (fossatum) tulaj-
donképpen egy erőd részét képezte. Úgy 
látszik eltűntek, vagy legalábbis feledésbe 
merültek Bács és Kalocsa sajátos címei 
(civitas archiepiscopalis, érseki város). Az 
adatgyűjtés idején a területen egy helység 
sem rendelkezett kiemelkedő jelentőség-
gel (vagyis nem volt civitas regia et libera; 
szabad királyi város), a régi címek pedig a 
török pusztítás következtében a települé-
sek középkori súlyával együtt elenyésztek.

E földrajzi térségben a felmérés idején 
sok ortodox és protestáns élt, és a katoliku-
soknak nem volt nagy szerepük. Az egy-
házmegye déli részének (Bács vármegye) 
lakossága többségében illír-ortodox, nagy 

valószínűséggel szerb származású volt, és 
bizonyos katonai kiváltságokat élvezett.16 
Ők elsősorban a katonai övezetben, sáncok-
ban éltek,17 ahol a katolikusok hiánya miatt 
gyakran nem is volt katolikus templom. 
Emellett a térségben különböző protestáns 
hitvallások voltak jelen, mindenekelőtt a 
Helvét Hitvallás követői (reformátusok). 
Közösségeiket elsősorban az egyházme-
gye északi részén találjuk (Pest-Pilis-Solt 
vármegye). E helyzet kialakulását azzal 
magyarázhatjuk, hogy a török megszál-
lás alatt e terület közelebb volt az akkori 
déli országhatárhoz: itt nagyobb arányban 
megmaradt a magyar lakosság, valamint a 
térség a protestáns misszionáriusok számá-
ra is könnyebben elérhető volt. Könnyen 
megesett, hogy a magyar római katoliku-
sok protestáns hitre tértek. Az ortodoxok 
esetében ez nem így történt. Az Ágostai 
Hitvallás követői (evangélikusok) elsősor-
ban telepesek voltak. Az elnéptelenedett 
területek benépesítése főként az ország 
északabbra fekvő részeiről érkezők és a 
német telepesek révén már elkezdődött. A 
legjelentősebb példák erre Kiskőrös (szlo-
vákok), Harta, Hajós és Nemesnádudvar 
(németek). Sokszor egész helységek áttele-
pítéséről volt szó, de máshol is találkozha-
tunk többnyelvű településekkel, más-más 
nemzetiségű telepeseket magában foglaló 
községekkel. A Főegyházmegyében 1733 

elején 14343 felnőtt (a korabeli nyelvhasz-
nálatban a szentgyónás vételére képes) 
katolikus élt.18 Az 1730. november-dec-
emberi adatok szerint a bérmálkozottak 
száma 11783, és az utolsó két évben kato-
likus hitre tértek száma 247 volt. Még ha 
a helységek többsége jó esetben is csupán 
néhány száz lakossal rendelkezett, a plé-
bániák igen nagy kiterjedésűek voltak. 
Statisztikai szempontból fontos különb-
séget tenni az egyházmegyés papok, vagy 
ahogyan az írott dokumentumokban elő-
fordul, „péteri”, latinul „sacerdos petrinus”, 
és a bosnyák-bányavidéki ferences rend-
tartomány (Szabadka esetében a magyar 
szalvatoriánus rendtartomány) ferences 
testvérei között. A lelkipásztori szolgálat 
nagyobb része ugyanis a ferencesek kezé-
ben volt. Az egyházmegyés papok csupán 9 
plébánián szolgáltak, és csak Kalocsa város-
ában működött káplán. Így az érseken kívül 
az 1733-ban mindössze 10 egyházmegyés 
papja volt a Főegyházmegyének. Ez a szám 
igen csekélynek számított, és sem a papok, 
sem a szeminaristák, sem más egyházme-
gyéből származó atyák rendelkezésére nem 
állt a jövedelmüket biztosító alapítvány. A 
templomok többsége gyenge és szegényes 
anyagból épült, sárral tapasztott sövény, 
ágak vagy hasonló anyagok, esetleg nyers, 
égetetlen tégla felhasználásával, tetejüket 
pedig náddal fedték. Kevés fatemplomot 

Maulbertsch grisaille-ja a főszékesegyház építéséről
a kalocsai érseki kastély díszterméből (1784)



találunk, és csak a nagyobb helyeken állt 
szilárd anyagból készült templomépület. 
Több közülük átalakításra szorult, valamint 
nem rendelkezett a megfelelő liturgikus fel-
szereléssel. Bátmonostoron és néhány más 
helyen még láthatóak voltak a középkori 
templomok és egyházi épületek romjai. 
A plébánosok bevétele több, különböző 
típusú adóból származott. Részesülniük 
kellett volna az egyházi tized tizenhatod 
részéből, de a háborút követő tisztázatlan 
birtokviszonyok, valamint egyes korábbi 
kiváltságok megléte miatt erre többször 
nem került sor. A plébánosok általában 
megkapták az általuk végrehajtott liturgi-
kus szertartások taxáinak összegét (stolae 
– stóladíj). A plébános szinte soha nem 
rendelkezett olyan javadalommal vagy 
birtokkal, amely a napi megélhetését biz-
tosította volna. Gyakran lakhelyük is igen 
rossz állapotban volt. A plébániához tar-
tozó hívek által természetben fizetett adók 
(deputatum) változékonyak és bizonytala-
nok voltak. Biztosabb jövedelmet jelentett 
a házaspárok után, évente fizetett adó, a 
párbér (lecticale). Az iskolamester – ha 
volt – fontos szerepet töltött be a közös-
ség életében, mivel tanította őket, de sok 
település nem engedhette meg magának, 
hogy tanítót fizessen. Az újjáépítés gróf 
Patachich Gábor érseksége (1733–1745) 
idején kezdődött el,19 hiszen ő volt az első 
Tomori Pál óta, aki tartósan az egyházme-
gyében lakhatott.

3. A plébániák helyzete 1784-ben
Patachich Gábornak és utódainak köszön-
hetően a század végére a mai szemmel kilá-
tástalannak tűnő a helyzet gyökeresen meg-
változott. Gábor érsek másodunokaöccse 
báró Patachich Ádám érsek (1776–1784) 
halálakor egészen más volt a helyzet, mint 
jó 50 évvel azelőtt. Az 1784-es sematiz-
mus szerint a Főegyházmegye plébániai 
struktúrája a következőképpen nézett ki:20

I. Kalocsai vagy Főszékesegyházi 
Főesperesség

1. Felső-Kalocsai Kerület: Akasztó, 
Bátya, Dunapataj, Dunaszentbenedek, 
Dusnok, Fajsz, Foktő, Hajós, Kalocsa, 
Kecel, Kiskőrös, Miske, Nemesnádudvar, 
Soltvadkert és Sükösd.

2. Alsó-Kalocsai Kerület: Baja, Bát-
monostor, Béreg, Csátalja, Dávod, Gádor, 
Gara, Hercegszántó, Küllőd, Nagybaracs-
ka és Vaskút.

II. Bácsi főesperesség

3. Felső-Bácsi Kerület: Apatin, Bácskertes, 
Bácsordas, Bácsszentiván, Bezdán, Doroszló, 
Gombos, Monostorszeg, Szentfülöp, Szond, 
Veprőd és Zombor.

4. Alsó-Bácsi Kerület: Bács, Bácsújlak, 
Dunabökény, Futak, Hódság, Palánka, 
Palánka, Palona, Szépliget, Újvidék és 
Újvidék örmény plébánia.

III. Tiszai főesperesség
5. Felső-Tiszai Kerület: Bácsalmás, 

Bácsbokod, Bajmok, Csávoly, Csonoplya, 
Felsőszentiván, Jánoshalma, Katymár, 
Kerény, Kishegyes, Kúla, Szabadka, Mély-
kút, Nemesmilitics, Tataháza és Topolya.

6. Alsó-Tiszai Kerület: Ada, Hor-
gos, Magyarkanizsa, Martonos, Óbecse, 
Péterréve, Titel és Zenta.

Együttesen 72 plébániát foglalt magá-
ban. Ezek közül hatvannyolc egyházme-
gyés plébánosok kezében volt. A ference-
sek csak Dusnokon, Palánkán és Titelen 
(Kapisztrán Szent János ferences provincia) 
szolgáltak. Az egyházmegyében 34 káplán 
vagy kihelyezett lelkész működött. Közülük 
húszan ferencesek voltak (Hajós, Sükösd, 
Gádor, Monostorszeg, Szentfülöp, Szond, 
Futak, Hódság, Újvidék, Csávoly, Mélykút, 
Nemesmilitics, Topolya, Baja és Szabadka). 
A nagyobb központoknak három (Baja, 
Szabadka, Újvidék), kettő (Apatin, Bács, 
Bezdán és Zombor), vagy csak egy káp-
lánja volt (Kalocsa, Hajós, Kecel, Sükösd, 
Gádor, Monostroszeg, Szentfülöp, Szond, 
Futak, Hódság, Csávoly, Jánoshalma, Mély-
kút, Nemesmilitics, Topolya, Magyarkani-
zsa és Zenta). Ferencesek Bácsott, Baján, 
Zomborban (Kapisztrán Szent Jánosról 
nevezett rendtartomány illetve a bácsi 
noviciátus – a területet időközben levá-
lasztották a bosnyák-bányavidéki provin-
ciáról) és Szabadkán (szalvatoriánus rend-
tartomány – a magyar provincia) voltak. 
Piaristák Kalocsán működtek, ahol kol-
légiumot is fenntartottak. Az örmények 
mechitarista rend által gondozott újvidéki 
plébániája volt az egyetlen nem latin szer-
tartású plébánia, hiszen Bácskeresztúr és 
Kucora ruszin parókiái 1777-ben a Kőrősi 
Egyházmegyéhez kerültek át.

1733-ban Patachich Gábor, ahogy 
említettük, mindössze tíz a lelkipásztori 
szolgálatban aktív egyházmegyés papot 
talált. 51 évvel később már 82 egyházme-
gyés pap tevékenykedett csak a plébániá-
kon. A ferencesek száma mindig jelentős 
volt, de vezető pozíciójukat egyértelműen 
elveszítették. Az 1784-es sematizmusban 
említett plébániákat – a Patachich Ádám 

által alapított bajsai, temerini és szenttamá-
si plébániákkal együtt – vizsgálva azt lát-
hatjuk, hogy a templomok leggyakrabban 
választott védőszentjei Szűz Mária (14, a 
székesegyházzal együtt, amely ekkor még 
nem volt plébániatemplom is, 15); a magyar 
szentek (Szent István, Szent Imre, Szent 
László, Szent Erzsébet; 10) és az apostolok 
(Szent Péter és Pál, Szent Simon és Júdás 
Tádé, Szent Fülöp, id. Szent Jakab, Szent 
Bertalan; 8) voltak. Találunk más címeket 
is, mint Szentháromság, Szent Anna, Szent 
Joachim, Keresztelő Szent János, Világosító 
Szent Gergely (1790-től 2), Szent Márton, 
vagy Mindenszentek. Szent Rozália és Avilai 
Szent Teréz (illetve 1790-ig Loyolai Szent 
Ignác) neve mindössze egyszer került elő.

A plébániai hívek etnikai összetéte-
le sokat gazdagodott: magyarok, illírek 
(délszlávok), németek (főként svábok és 
frankok), szlovákok, csehek, rutének és 
örmények.21 A telepesek nagy része kato-
likus volt. A nemzeti identitás és a feleke-
zet továbbra sem volt egymástól független. 
Megállapíthatjuk, hogy a vizsgált területen 
a magyarok katolikusok vagy reformátu-
sok, az illírek katolikusok (horvátok) vagy 
ortodoxok (szerbek), a németek katoliku-
sok vagy evangélikusok, a szlovákok kato-
likusok vagy evangélikusok, a csehek kato-
likusok, a ruszinok görögkatolikusok, az 
örmények örmény katolikusok voltak. A 
század végén Katona István számba vette 
a plébániákon beszélt nyelveket.22 Ha csak 
az 1784-es sematizmusban említett plébá-
niákat – a Patachich Ádám által alapított 
bajsai, temerini és szenttamási plébániákkal 
együtt – vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy 
a prédikációk nyelve 48 plébánián magyar, 
24 plébánián német, 17 plébánián illír, és 
egy plébánián örmény volt. Ezek között 
voltak két, illetve három nyelvet használó 
közösségek is. E helyzet teljesen más, mint 
a harmincas években volt. Katona István 
az egyes helységek népessége nagyságának 
és összetételének nyomait a kánoni látoga-
tások során készült jegyzőkönyvek segít-
ségével kutatta.23 Ezek a dokumentumok 
igen értékesek, de katolikus nézőpontot 
képviselő szerkesztők munkái, mely egy-
szerre jelent előnyt és hátrányt is. Rend-
kívül sok értékes és részletes információt 
őriznek a plébániai élettel kapcsolatban, de 
a többi felekezetre, különösen az ortodo-
xokra vonatkozó adatok gyakran kevésbé 
megbízhatóak, főként, ha azok olyan tele-
pülésen, vagy annak környékén éltek, mely 
nem számított nagyobb központnak, és a 
lakosok között nem volt katolikus. Katona 
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István 1783-as statisztikájában nem szere-
pel néhány fontos helység (többek között 
Kalocsa) és több fília sem, de az összeírt 
katolikus hívek száma összesen több mint 
százezer lélek volt. Ez az összeg jóval maga-
sabb, mint 1733-ban volt, de semmiképp 
sem mondható teljesnek.

1784-re Kalocsa és Bács egyházi szem-
pontból az érseki város különleges rangját 
nyerte el, Szabadka, Újvidék és Zombor 
szabad királyi város volt, Apatin, Baja, 
Bezdán, Dunapataj, Hajós, Magyarkani-
zsa, Óbecse, valamint Zenta pedig szintén 
város lett.24 Katona adatgyűjtése alapján a 
legnépesebb város Szabadka volt: itt 1783-
ban 11600 katolikus élt.25 A településen két 
templom és egy kápolna állt: a ferencesek 
által ellátott Szent Mihály, az Avilai Szent 
Teréz és a 30-cas, 40-es évek pestisjárvá-
nyai után épített Szent Rókus.26 Baján 5803, 
Zentán 4698, Zomborban 4309, Apatinban 
3811, Magyarkanizsán 3070, Újvidéken 
2376, Adán 1780 és Bácsott 1703 hívő élt 
ugyanabban az évben. Az örmények plé-
bániája volt a legkisebb, amely csupán 53 
lelket számlált. A dokumentáció szerint 
egyes központok akkor is fennmaradtak, 
ha a katolikusok aránya alacsony volt. Az 
1783-as évből hozunk néhány példát. Kis-
kőrösnek 78 katolikus és 2200 evangélikus 
lakosa volt, Soltvadkerten ellenben 906 
katolikus és 998 református magyar illetve 
szlovák evangélikus élt. A legdélebbi város, 
Újvidék 2376 katolikus és 6800 ortodox 
lakossal rendelkezett. A terület déli részén, 
Temerinben 360 katolikus és 1482 ortodox 
lelket számláltak. Zombornak 4309 katoli-
kus és 8900 ortodox lakosa volt.

Az állami és egyházi összeírások ugyan 
csak hozzávetőleges, mégis a valósághoz 
igen közel álló adatainak segítségével fel-
mérhetjük a jelen lévő vallások és feleke-
zetek arányát. Ezek a felmérések különbö-
ző években készültek és az adatok olykor 
– különösen a protestánsok esetében – 
bizonytalanok.27 A II. József (1780–1790) 
rendelkezése nyomán 1785-ban és 1786-
ban készült ún. Pfarrtopographie szerint a 
Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye területén élő 
római katolikus hívek száma 146794 volt. 
Közülük 11899928 fő Bács vármegyében, 
2624829 fő Pest-Pilis-Solt vármegyében és 
154730 fő Csongrád vármegyében élt. A 
fíliákkal együtt a legnépesebb plébániák 
Szabadka (18073 katolikus lakos), Kalo-
csa (10158 katolikus lakos) és Baja (6582 
katolikus lakos) voltak.31 A legkisebb plé-
bániának a kiskőrösi bizonyult; itt csupán 
80 katolikus hívő élt.32

A görögkatolikusok számával kap-
csolatban csak egy 1803-ban készített 
felmérés adatai állnak rendelkezésünk-
re. Ekkor 313133 lakost számláltak, akik 
mind Bács vármegyében éltek. Közülük 
2600 fő Bácskeresztúron és 519 Kucorán 
lakott, ahol a lakosság többségét ők alkot-
ták. Püspökük a horvátországi Kőrösön 
városában rezideált. Az újvidéki hívek 
száma nem ismeretes.

A török hódítást megelőző időhöz 
hasonlóan az ortodoxok ismét kisebbség-
be kerültek. 1791-ben 66108 fő élt az újvi-
déki székhellyel rendelkező, bácsi ortodox 
püspök fennhatósága alatt.34 Mindannyian 
Bács vármegye lakosai voltak. A legnagyobb 
ortodox közösségek Zomborban (7025 fő), 
Újvidéken (5928 fő) és Szenttamáson (3484 
fő) működtek.35

A protestáns felekezetek hívei a kato-
likusokhoz képest sokkal kevesebben 
voltak és a 18. század végére kisebbség-
be kerültek. A solti és tolnai református 
egyházmegyékben a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerület (superintendentia) 
református püspökének (superintendens) 
fennhatósága alatt 1788-ban 16135 hívő 
élt. 6791 fő Bács vármegyéhez, 9344 fő 
pedig Pest-Pilis-Solt vármegyéhez tarto-
zott.36 A legnagyobb református közösségek 
Dunapatajon (3446 fő), Bácskosuthfalván 
(Omorovica; 1894 fő) és Bácsfeketehegyen 
(1350 fő) működtek.37

Az evangélikusok 1803-ban 11520 hívőt 
számláltak Bács vármegyében, 1812-ben 
pedig 9427 hívőt Pest-Pilis-Solt várme-
gyében.38 Ők a Bányai Evangélikus Egy-
házkerület (superintendentia) püspöke 
(superintendens) alá tartoztak. A legna-
gyobb közösségek39 Kiskőrösön (1812-es 
felmérés szerint 6509 fő), Soltvadkerten 
(1812-es felmérés szerint 1190 fő), Petrőcön 
(Petrovác; 1803-as felmérés szerint 3352 
fő), valamint Kiszácson (Kiszáts; 1803-
as felmérés szerint 1480 fő) működtek.40

Az izraeliták szinte minden településen 
jelen voltak, de számuk igen csekély volt. 
1787-ben Bács vármegye területén 1216-
an, 1785-ben Pest-Pilis-Solt vármegyében 
74-en, Horgoson (Csongrád vármegye) 
pedig 24-en éltek. Legnépesebb közössé-
gek Újvidéken (235 fő), Baján (145 fő) és 
Szabadkán (82 fő) működtek. Az összes 
többi közösség ezeknél kisebb volt. Azt 
mondhatjuk, hogy egy-egy helységben 
csupán néhány család élt.41

A századok során változott a terület 
etnikai, földrajzi, gazdasági és vallási össze-
tétele. Egy mai napig tapasztalható, sajátos 

multikulturalitás alakult ki. A század ele-
jéhez képest a katolikusok megerősödtek, 
és csakúgy mint a török hódítást megelőző 
időben, ismét túlsúlyba kerültek. 
Tóth Tamás a Pápai Magyar Intézet rektora Rómában.
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35 A fellelt jegyzékek alapján elmondható, hogy e 
helységeken kívül ortodox töbségű lakosság élt 
még a következő településeken is: Bácsföldvár, 
Bácstóváros, Begecs, Boróc, Dernye, Dunacséb, 
Kölpény, Kúla, Liliomos, Martonos, Militics, 
Mohol, Óbecse, Óverbász (ma Verbász része), 
Ófutak (ma Futak része), Ókér, Ópalánka (ma 
Palánka része), Ószivác, Őrszállás, Paripás, Parrag, 
Péterréve, Petrőc, Piros, Pincéd, Rácmilitics, Sóve, 
Szilbács, Szilberek, Sziregh (ma Ókér része), 
Sztapár, Temerin és Úrszentiván.
36 A végszám az egyes gyülekezetek adatainak 
az összege. Magyarország történeti helység-
névtára. Bács megye, 182–183.; Pest–Pilis–Solt 
megye, 219–223.
37 Bácskossuthfalva és Feketehegy Bács vármegye, 
míg Dunapataj Pest–Pilis–Solt vármegye részét 
képezte. A jegyzékek alapján elmondható, hogy 
ezeken a helységeken kívül a Helvét Hitvalláshoz 
tartozó hívek alkották a következő települések 
lakosságának többségét is: Pacsér és Újverbász 
(ma Verbász része) Bács vármegyében, Bogyiszló, 
Dunaszentbenedek, Érsekcsanád, Harta, Ordas, 
Szeremle és Uszód Pest–Pilis–Solt vármegyében.
38 A végszám az egyes gyülekezetek adatainak 
az összege. Magyarország történeti helység-
névtára. Bács megye, 184–185. Pest–Pilis–Solt 
megye, 225–229.
39 A nagy időbeli eltérés miatt ahelyett, hogy 
összesen 3-at vizsgálnánk, 2 közösséget veszünk 
1803-ból és 2-t 1812-ből.
40 A jegyzék alapján elmondható, hogy ezeken 
a helységeken kívül a következő településeken 
is az Ágostai Hitvallás hívei voltak többségben: 
Cservenka, Dunagálos, Szeghegy, Torzsa és 
Újverbász, melyek mindegyike Bács várme-
gyéhez tartozott.
41 A végszám az egyes közösségek adatainak az 
összege. Magyarország történeti helységnévtára. 
Bács megye, 186–187. Pest–Pilis–Solt megye, 
213–233. Csongrád megye, 91.
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Osszeállítottunk egy mutatót, 
melyben az 1784-ben működő 
plébániákat tüntettük fel. A lista 

tartalmazza az 1777-ben a Kőrősi Egy-
házmegyéhez került ruszin, valamint a 
Patachich Ádám alatt alapított, de az 
1784-es sematizmus által nem említett 
plébániákat is.

A mutatóban használt kifejezések 
magyarázata:

Plébánia: név (jelenlegi hivatalos 
név, ha ma Szerbiához tartozik), az 
akkoriban legismertebb névváltozatok, 
valamint a vármegye, melyhez egykor 
tartozott (B: Bács; CS: Csongrád; PPS: 
Pest-Pilis-Solt).

Alapítás: [Szögletes zárójelben jelez-
zük a plébánia első középkori említésé-
nek idejét az 1942-es kalocsai sematiz-
mus adati alapján. Ezeket az adatokat 
vették át a szabadkai sematizmusok 
is a jelenleg a Szabadkai Egyházme-
gyéhez tartozó plébániák esetében.1] 
A plébánia újkori felállításának ide-
je, amelyet sokszor nehéz pontosan 
megállapítani, mert gyakran nem a 
hivatalos aktust vették alapul (lehet az 
az első plébános megérkezése, anya-
könyvvezetés stb.). Kiindulópontunk 
a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 1777 
és 1923 közötti adatait feldolgozó törté-
neti sematizmus volt, amelyhez hozzá-
vettük a Főegyházmegye 1942-es név-
tárát és más műveket is.2 Az 1942-es 
sematizmus alapján (egyes esetekben 
Katona István nyomán) jelöljük azt is, 
hogy mely plébániáról választották le 
az alapításkor.

A templom titulusa: a titulust és 
annak esetleges változását jelöli az ala-
pításnál említett források alapján.

A templom építése: a plébániatemp-
lom és esetlegesen az új anyaegyház 
építésének idejét jelöli az alapításnál 
említett források alapján.

Vallások és felekezetek: a vallások 
és felekezetek a hívek számarányának 
megfelelően, a korabeli hivatalos össze-
írások (a latin szertartássú katolikusok-
ról 1785-ben és 1786-ban készült ún. 
Pfarrtopographie, a görög katokikusokról 
1803-ban, az ortodoxokról 1791-ben, a 
reformátusokról 1788-ban, az evangéli-
kusokról 1803-ban és 1812-ben, valamint 
az izraelitákról 1785-ben és 1787-ben) 
alapján készült történeti helységnévtá-
rak3 szerint. Sajnos ebből az időszakból 
egymásnak pontosan megfeleltethető 
évekből nem állnak adatok rendelke-
zésre. (Zárójelben közöljük, ha csak 
a vallás vagy felekezet jelenlétére van 
adat a helységnévtárban, de a korabeli 
összeírások számszerűen nem említik 
ezeket.) Elképzelhető, hogy a felsorol-
takon kívül más vallások vagy feleke-
zetek képviselői is jelen voltak, akiket 
az összeírás nem, vagy nem az adott 
településnél említett meg. A felsoro-
lás a feltételezett legnépesebb vallástól 
illetve felekezettől indul, de ugyanazon 
plébánián belül sokszor a különböző 
közösségek között igen nagy létszám-
beli különbségek fi gyelhetőek meg.

Beszélt nyelvek: az egyes közösségek 
nyelveit mutatja a történeti helységnév-
tárakban közölt hivatalos összeírások 
(1773, 1786, 1787, 1796–1799) alapján. 
A katolikus kifejezés a táblázatban a 
latin szertartású római katolikusokat 

jelöli. (Az egyes nyelvek, főként az illír/
délszláv mellé odatettük zárójelben az 
adott összeírás nyelvén előforduló más 
alakokat is, amelyek nem feltétlenül szi-
nonim formák, és sajátos többletjelen-
tést hordozhatnak; a slavonica nyelvet 
és ennek alakjait mindig külön jelöl-
tük, mert sokszor nem délszláv nyelv-
re utalnak.) A dőlt betűs szavak Katona 
István 18. század végi összeírását követ-
ve a katolikus plébániai közösségekben 
a prédikáció nyelvét jelölik. Elképzelhe-
tő, hogy a felsoroltakon felül más nyel-
vek képviselői is jelen voltak, akiket az 
összeírás nem, vagy nem az adott tele-
pülésnél említett meg. A felsorolás nem 
utal a nyelvi arányokra.

Megjegyezzük, hogy a század során 
igen jelentős volt a migráció. Ennek 
következtében a nyelvek és a vallások 
megoszlása gyakran változott. Más 
összeírások, mint amilyen például a 
nem egész két évtizeddel későbbi álla-
potot tükröző Katona Istváné, vala-
melyest eltérő képet mutathatnak. 

Jegyzetek
1 Schematizmus Cleri Archidioecesis Colocensis et Bacsiensis ad 
Annum Christi 1942. Coloczae (Kalocsa) 1942.; Schematismus 
primus Dioecesis Suboticanae ad annum Domini 1968 qui est annus 
fundationis Dioecesis, Suboticae 1968.; Schematismus Dioecesis 
Suboticanae, Suboticae 2009.
2 KATONA, STEPHANUS: Historia metropolitanae Colocensis Ecclesiae, 
Colocae 1800–1801. (pl.: I, LIX.19. = I. kötet LIX. fejezet, 19. pont.) 
Magyarul megjelent: Katona István: A kalocsai érseki egyház tör-
ténete. Ford. Takács József, a fordítást szakmailag ellenőrizte és 
s.a.r., valamint a kieg. jegyzeteket írta THOROCZKAY GÁBOR–TÓTH GER-
GELY, az előszót írta THOROCZKAY GÁBOR, szerk. ROMSICS IMRE–THOROCZKAY 
GÁBOR. Kalocsa, 2001–2003.
3 Magyarország történeti helységnévtára. Bács megye (1773–1808). 
Összeáll. és szerk. LELKES GYÖRGY. Budapest, 2005; Magyarország törté-
neti helységnévtára. Magyarország történeti helységnévtára. Pest-
Pilis-Solt megye és a Kiskunság (1773-1808), szerk. Szaszkóné Sin 
Aranka, Budapest, 1998.; Magyarország történeti helységnévtára. 
Csongrád megye (1773-1808), szerk. Lelkes György, Budapest, 2002.
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Plébánia Alapítás A templom titulusa A templom 
építése

Vallások és 
felekezetek Beszélt nyelvek

Ada
(Ada)

(B)

1760
(Zenta) Szentháromság 1760 ca.

új: 1795

katolikus,
ortodox,
izraelita

magyar,
illír,
tót

Akasztó
(PPS)

[13. sz.]
1722 Kisboldogasszony 1744

katolikus,
izraelita

(református,
evangélikus)

magyar,
sclavonica/tót

Apatin
(Apatin)

Apathin (B)

[1401]
17504

(Zombor)
Nagyboldogasszony 1748

új: 17985
katolikus,
izraelita német

Bács
(Bač)

Bách (B)

[ősi 11. sz.]
1688

régebbi (ferences6): 
Nagyboldogasszony;

újabb:
Szent Pál

régebbi: 13. sz.
újabb: 1773–17807

katolikus,
izraelita8

illír (ratzisch/ratz),
német,
magyar

Bácsalmás
Almás (B)

17409

(Szabadka)

Kapisztrán Szent János;10

1738 után: Mária Magdolna;
1759: Szent Lőrinc;
1823: Szent Kereszt 

felmagasztalása

új: 1759
új: 1823

katolikus,
ortodox,
izraelita

illír (rátz)
magyar,
német

Bácsbokod
Bikitty/ Bikity/ 

Bikits/ Bikics (B)

[1340]
177611

(1743-ig Baja, majd 
Bácsalmás12)

Árpád-házi Szent Erzsébet új: 1780
katolikus,
izraelita,
ortodox

illír (rátz),
magyar

Bácskeresztúr
(Ruski Krstur)
Kereszthúr (B)

175113 Szent Miklós püspök 1753
új: 178414

(görögkatolikus)15

katolikus,
izraelita

(evangélikus)

ruszin,
orosz

Bácskertes
(Kupusina)

Kupuszina (B)
175416 Szent Anna 1753

új: 1808
katolikus,
izraelita

magyar,
slavonica

Bácsordas
(Karavukovo)

Karavukova (B)

176617

(Doroszló,18 
Gombos)

Szent József;
1785: Tours-i Szent Márton

1764
új: 1785

katolikus,
izraelita német

Bácsszentiván
(Prigrevica)

Szent–Iván (B)

[1361]
1763

(Apatin)
Keresztelő Szent János 176419

új: 1787/ 178820
katolikus,
izraelita német

Bácsújlak (Bačko 
Novo Selo)
Novoszello/ 
Novoszelló/ 

Novoszelo/ Novo–
Szello (B)

173421

(Bács)
Szent Lőrinc;22

1758: Szent Anna
új: 1758

új: 1826–182723 katolikus német,
illír (sokatz)

Baja
(B)

[14. sz.]
1712

Egyesítve: 
1781

Páduai 
Szent 
Antal

Szent Péter és Pál

1759

1765
katolikus,
ortodox,
izraelita

magyar,
illír (rátz),
slavonica,

német,
zsidó[14. sz.]

172224

Szent 
Péter és 

Pál
1765

Bajmok
(Bajmok)

Bajmak (B)

[ősi]
177925

(Szabadka)
Szent Péter és Pál 1778

új: 1817

katolikus,
izraelita,
ortodox26

illír,
elegyes,

magyar27

Bajsa
(Bajša)

(B)

[1462]
178428

(Topolya)
Nagyboldogasszony 176029

katolikus,
izraelita,

(evangélikus)

magyar,
illír (rátz),
slavonica

Bátmonostor
Báth–Monostor (B)

[apátság 1345]
177130

(Baja, majd 
Csátalja, végül 

Nagybaracska31)

Szentháromság;
1761: Szent József új: 1761 katolikus,

izraelita magyar
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Plébánia Alapítás A templom titulusa A templom 
építése

Vallások és 
felekezetek Beszélt nyelvek

Bátya
Batthya/ Batta/ 

Báttya (PPS)
1698 Árpád-házi Szent Erzsébet;

1780: Kisboldogasszony új: 1780 katolikus,
izraelita

magyar,
illír

Béreg
(Bački Breg)
Béregh (B)

[1503]
175732

(Hercegszántó)
Szent Mihály főangyal 174033

katolikus,
ortodox,
izraelita

illír (rátz)

Bezdán
(Bezdan)

Bezdány (B)
174334 Szent Simon és Júdás 1756

új: 1846
katolikus,
izraelita

magyar,
német

Csátalja
Csatalia/ Csatália 

(B)

[14. sz.]
173535

(Baja)
Szent István király 174436 katolikus,

izraelita német

Csávoly
(B)

1748
(Baja37) Urunk színeváltozása 1740

új: 178338

katolikus,
izraelita,
ortodox

illír (rátz),
német

Csonoplya
(Čonoplja)

Csonopla (B)

176139

(Nemesmilitics) Mindenszentek 1750
új: 1819

katolikus,
izraelita

illír (rátz),
magyar,
német

Dávod
Dautova (B)

[1391]
177640

(Csátalja)

Mindenszentek
1910: Magyarok 
Nagyasszonya

1764–1769 katolikus,
izraelita magyar

Doroszló
(Doroslovo)

(B)

[1332]
1752

(Szond)
Szent Imre herceg 1754

új: 1800
katolikus,
izraelita

magyar,
slavonica,

elegyes magyar

Dunabökény
(Mladenovo)

Bukin (B)

[1332]
175141

(Bács, majd 1736-tól 
Bácsújlak42)

Keresztelő Szent János 1762
új: 1812

katolikus,
izraelita

német,
elegyes

Dunapataj
Pataj (PPS)

[ősi]
1737

(Dunaszentbenedek)

Szent Péter és Pál;
1761: Nepomuki Szent János új: 1761

református,
katolikus,
(ortodox)

magyar

Dunaszentbenedek
Szent-Benedek (PPS)

[ősi]
1720 Nursiai Szent Benedek új: 1720

új: 1893
református,

katolikus magyar

Dusnok
Dussnok (PPS)

1737
(Fajsz) Szent Fülöp és Jakab 1744

új: 1814
katolikus,
izraelita illír (horvát)

Fajsz
(PPS)

[ősi]
1720 Szent István király új: 1750

új: 1909
katolikus,
izraelita

magyar,
slowakisch,
elegyes tót

Felsőszentiván
Szent–Iván/ Szent 

Ivány Superior/ 
Szent Iván Superior 

(B)

[ősi]
1783

(Baja, majd 
Csávoly43)

Keresztelő Szent János 178044 katolikus,
izraelita

illír (bunyevácz),
magyar

Foktő
Fokteö/ Fogteö/ 

Foktü/ Foktű (PPS)

[ősi]
1762

(Kalocsa)

Loyolai Szent Ignác;
1790: Világosító Szent 

Gergely

1757
új: 1784–1790

katolikus,
református magyar

Futak
(Futog)

Futok/ Futtok (B)

[ősi]
174745

(Újvidék46)

Szentháromság
1908: Jézus Szent Szíve

új: 177647

új: 1906–1908
ortodox,

katolikus48

német,
illír (ratzisch)

Gádor
(Gakovo)

Gákova (B)

176649

(Küllőd) Tours-i Szent Márton 1765
1787/178850

katolikus,
izraelita

német,
elegyes német

Gara
(B)

[14. sz.]
173551

(Baja52)
Szent László király 1734

új: 1780
katolikus,

ortodox,53 izraelita
illír (rátz),

német

Gombos
(Bogojevo)

Bogojeva (B)

[1390]
176654

(Doroszló)
Szent László király 177355 katolikus,

izraelita

magyar,
oláh,

elegyes
Hajós

Hajóss (PPS) 1724 Szent Imre herceg 1728 katolikus német,
magyar
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Hercegszántó
Szántova (B)

[1453, kápolna 11. 
sz.]

1715
Nagyboldogasszony új: 172556

katolikus,
ortodox,
izraelita

illír (sokacz),
magyar

Hódság
(Odžaci)

Hódságh/ Hodságh 
(B)

1759
(Bács) Szent Mihály arkangyal új: 1764–1768 katolikus német

Horgos
(Horgoš)

Horgas (CS)

177557

(Magyarkanizsa58) Nepomuki Szent János új: 1776 katolikus magyar

Jánoshalma
Jankovácz/ 

Jankovátz (B)

[ősi]
1733

Szent György vértanú;
1746: Szent Anna

1734
új: 1746

új: 178859

katolikus,
izraelita,
ortodox

magyar

Kalocsa
Colocza/ Coloca 

(PPS)

[11. sz.]
1702

Nagyboldogasszony;
1738: Gyümölcsoltó 

Boldogasszony
1878: A Főszékesegyház 

Nagyboldogasszony titulussal 
egyben plébániatemplom 

is lett 

1710;60

Főszékesegyház: 
1735–1816, 

amely 1878-ban 
plébániatemplom 

is lett

katolikus,
izraelita,
(ortodox,

református,
evangélikus)

magyar,
német61

Katymár
Kattymár (B)

[ősi]
174862

(Baja, majd Gara63)

Id. Szent Jakab;
1807: Nepomuki Szent János

1736
új: 1807

katolikus,
ortodox
izraelita

illír (bunyevátz)

Kecel
Ketzel (PPS)

[ősi]
1737

(Akasztó)
Szentháromság 1738

új: 1798–1802

katolikus,
izraelita,
(ortodox,

református)

magyar,
sclavonica

Kerény
(Kljajićevo)

Kernya/ Kernyaja 
(B)

176764

(Csonoplya) Sarlós Boldogasszony 166765

új: 1791–179766
katolikus,
izraelita

német,
magyar

Kishegyes
(Mali Iđoš)

Hegyes/ Hegyess (B)

1776
(Topolya) Szent Anna 176967

új: 1788

katolikus,
izraelita,

(evangélikus)68
magyar

Kiskőrös
Kis–Körös/ Kiss–

Kőrös/ Kis–Kőrös/ 
Kiskörös (PPS)

[ősi]
1773

(Akasztó, majd 
Kecel)

Szent József 1773
új: 1826

(evangélikus),69

katolikus,
izraelita,

(görögkeleti)
(református)

sclavonica/slavonica/
tót,

magyar

Kucora
(Kucura)

Kutzura (B)

176570

(Bácskeresztúr) Nagyboldogasszony 176671

új: 179272

(görögkatolikus),73

katolikus,
(ortodox,
izraelita)

illír,
ruszin,
magyar,

orosz
Kúla

(Kula)
Kula/ Kulla (B)

174974 Szent György 1770
ortodox

katolikus,
izraelita

német,
illír (rátz), slavonica,

magyar
Küllőd
(Kolut)

Kullútth/ Kolluth (B)

175475

(Hercegszántó, majd 
Béreg)

Keresztelő Szent János 1734
új: 175276

katolikus,
izraelita német

Magyarkanizsa
(Kanjiža)

Vetus Kanizsa/ 
Ókanizsa (B)

[Kenese 1172]
175977

(Szabadka)
Szent Őrzőangyalok 1753

új: 176878

katolikus,
ortodox,
izraelita

magyar,
illír (rátz)

Martonos
(Martonoš)

Martonyos (B)

[ősi]
178179

(Magyarkanizsa)
Szűz Mária Szent Neve 1776

új: 1814

ortodox,
katolikus,
izraelita

illír (rátz),
magyar

Mélykút
Mélykútt/ Mélykúth/ 
Mély–Kuth/ Mély–

Kút (B)

[ősi]
174880

(Jánoshalma)

Szent Bertalan;
1768: Szent Joachim81 új: 1761–1768

katolikus,
izraelita,
ortodox

magyar
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Miske
(PPS)

[ősi]
1722

(Fajsz)
Szent Mihály főangyal új: 1738

új: 1768
katolikus,
izraelita

slavonica/sclavonica/
schlowakisch/tót,

magyar,
elegyes magyar

Monostorszeg
(Bački Monoštor)

Monostor/ 
Monosor–Szegh/ 

Monostor–Szeg (B)

[ősi]
172282 Szent Péter és Pál új: 1752 katolikus,

izraelita illír (sokatz)

Nagybaracska
Baracska (B)

[1453]
175183

(Csátalja/ Baja84)
Szent Imre herceg 1749

új: 1789
katolikus,
izraelita

magyar,
elegyes

Nemesmilitics
(Svetozar Miletic)
Nemes–Militics/ 

Nemes Militics (B)

1752 Kisboldogasszony 1752
új: 181885

katolikus,
izraelita

magyar,
illír (bunyevátz)

Nemesnádudvar
 Nádudvar (PPS)

1739
(Hajós) Sarlós Boldogasszony 1736

új: 1807 katolikus német,
elegyes német

Óbecse
(Bečej)

Vetus Betse (B)

[1338]
175786 Nagyboldogasszony 1763

új: 178687
ortodox,88

katolikus

magyar,
német,

illír (rátz)

Palánka
(Bačka Palanka)

Új–Palánka/ 
Újpalánka (B)

[Pest, Újlakpest 
1237]
175589

(Dunabökény, 
Újlakról ellátva)

Szűz Mária Szeplőtelen 
Fogantatása

176590

új: 178791
katolikus,
izraelita német

Palona
(Plavna)

Planva/ Plávna/ 
Plana (B)

[ősi]
175692

(Bács)
Id. Szent Jakab 1721

új: 1809–1813
katolikus,
izraelita illír (sokacz)

Péterréve
(Bačko Petrovoselo)

Petrovo–Szello/ 
Petrovo–Szelo (B)

[település 1093]
1774

(Óbecse)
Mindenszentek 1772

új: 180593

ortodox,
katolikus,
izraelita

magyar,
illír (rátz),

orosz

Soltvadkert
Vad–Kert/ (PPS)

[ősi]
1767

(Kecel)
Szentlélek 1763

új: 1809

(evangélikus),94

katolikus,
református,

izraelita,
(ortodox)

magyar,
német,

sclavonica

Sükösd
Szükösd (PPS) 1711 Mindenszentek 1745

új: 1821

katolikus,
izraelita,
(ortodox,

református)95

magyar,
illír (rác)

Szabadka
(Subotica)

Szobotics/ Szoboticz/ 
Szobodka/ Szent–

Mária/ Maria–
Th eresiopolis (B)

[1446]
171096

Szent Mihály főangyal;
1797: Avilai Szent Teréz97

1730–1736
új: 1773 – 179798

katolikus,
ortodox,
izraelita

magyar,
német,

illír (kroatisch/
ratzisch; bunyevátz/

rátz)

Szentfülöp
(Bački Gračac)

Philippova/ 
Filippova (B)

[ősi apátság is]
175699

(Veprőd)
Szent Fülöp és Jakab 1761

új: 1804100
katolikus,
izraelita

német,
elegyes rátz

Szenttamás
(Srbobran)

(B)

[ősi]
1783

(Óbecse)
Szent Kereszt felmagasztalása 1784

új: 1815
ortodox,
katolikus

illír (rátz),
magyar

Szépliget
(Gajdobra)

Gajdobra (B)

[ősi]
1765101 Tours-i Szent Márton 1764

új: 1788 katolikus102 német,
illír

Szond
(Sonta)

Szonta (B)

[1383]
1718103 Szent Lőrinc (új: 1746104)

új: 1807–1812
katolikus,
izraelita illír (sokacz)

Tataháza
(B)

1776
(Mélykút) Tours-i Szent Márton 1783 katolikus,

izraelita magyar
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Temerin
(Temerin)

(B)

[1332]
1783

(Újvidék)
Szent Rozália 1783

új: 1804

ortodox,
katolikus,
izraelita

illír (rátz),
magyar

Titel
(Titel)
Locus 

Naszadistarum (B)

[prépostság is 1165]
1770105

(Újvidék)
Nagyboldogasszony 1769

új: 1812
ortodox,106

katolikus
illír,107

német

Topolya
(Bačka Topola)

Topola (B)

1750108

(Szabadka) Sarlós Boldogasszony
1751

új: 1764
új: 1904–1907

katolikus,
izraelita

magyar,
slavonica/

schlowakisch
Újvidék

(Novi Sad)
Fossatum Petro–

Varad/ Neo–Planta 
(B)

[Vaskapu 1332 (2 
plébánia), Zajol 1332, 

etc.]
1702109

Segítő Szűz Mária110

18. sz.: Szűz Mária Szent 
Neve

új: 1733111

új: 1892–1895 ortodox,
katolikus,
izraelita,

(görögkatolikus,
református),

örmény katolikus112

illír (ratzisch/rátz),
görög (griechisch/

graeca),
örmény (armenisch),

magyar,
német,

albanica,
slavonica,

valachica/oláh,
zsidó,

tzintzár

Újvidék, örmény 
katolikus plébánia 

(B)
1747 Világosító Szent Gergely 1746

Vaskút
Vas–Kuth/ Vaskuth 

(B)

1763113

(Baja114) Szentháromság 1759115

új: 1880

katolikus,
izraelita, ortodox

német,
illír (rátz),

magyar

Veprőd
(Kruščić)

Veprovácz/ 
Veprovátz (B)

1762116 Szent István király 1761
új: 1783

katolikus,
izraelita

magyar,
német

Zenta
(Senta)

Szenta (B)

[15. sz.]
1755

(Szabadka)
Szent István király új: 1769–1770

új: 1914-től117)

katolikus,
ortodox,
izraelita

magyar,
illír (rátz)

Zombor
(Sombor)

(B)
1718118 Szentháromság

1717–1719119

új: 1751–1771
új: 1860–1903120

ortodox,
katolikus,
izraelita

illír (ratzisch/rátz),
magyar,
német
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sematizmusban mindkettő előfordul, az 1942-es 
kalocsai sematizmus 1787-re teszi az építést. Mind-
két dátum helytálló lehet, hiszen adott esetben 
az első a kezdés, másik év a befejezés éveként is 
posztulálható.
51 A sematizmusok az 1744-es évet is említik.
52 Katona István pontosít: Baja Szent Antal plé-
bánia. KATONA, Historia metropolitanae, I, LIX.35. A 
magyar válrozatban tévesen Bács szerepel. UŐ., A 
kalocsai érseki, I, LIX.35.
53 A � lia lakosai nagyrészt ortodoxok voltak.
54 A történeti sematizmus az 1756-os és az 1776-
os éveket is említi.
55 Katona István: 1774. KATONA, Historia metropolitanae, 
I, LIX.17.

56 A történeti sematizmusban 1902-től szerepel az 
1752-es év, amelyet az 1942-es kalocsai sematiz-
mus is átvett. Sajtóhibáról lehet szó. Katona István 
is az 1725-öt hozza. Uo., LIX.69. Lásd még: DÓKA, 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvek, 64.
57 A történeti sematizmus az 1773-as évet is említi.
58 DÓKA, Egyházlátogatási jegyzőkönyvek, 42.
59 A történeti sematizmus az 1787-es évet is említi.
60 1878-ban lebontották. Azóta a Főszékesegyház 
plébániatemplomként is működik.
61 A német nyelv csak Katona Istvánnál szerepel.
62 A történeti sematizmus az 1749-es évet is említi.
63 Katona István említi a két helyet, aki Baja ese-
tében pontosít is: Szent Antal plébánia. KATONA, 
Historia metropolitanae, I, LIX.43.
64 Az 1942-es kalocsai és a szabadkai sematizmusok 
szerint felállítására 1765-ben került sor, azonban 
Katona István és a vizitációs dokumentumok is 
1767-et hoznak. Uo., LIX.44; DÓKA, Egyházlátoga-
tási jegyzőkönyvek, 46.
65 1766: KATONA, Historia metropolitanae, I, LIX.44; A 
szabadkai sematizmusok és a vizitációs iratok sze-
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rint 1767-ben építették. Vö. DÓKA, Egyházlátogatási 
jegyzőkönyvek, 46. Mindkét dátum is helytálló lehet, 
hiszen adott esetben az első a kezdés, másik év a befe-
jezés éveként is posztulálható.
66 KATONA, Historia metropolitanae, I, LIX.44; A sza-
badkai sematizmus szerint 1767-ben építették. 
Schematismus primus Dioecesis Suboticanae, 91.
67 KATONA, Historia metropolitanae, I, LIX.37.
68 A szeghegyi filiában evangélikus németek 
éltek; a feketehegyi � lia lakói ellenben református 
magyarok voltak. Uo.
69 Köztudott, hogy Kiskőrősön az evangélikusok 
voltak többségben.
70 Az 1942-es kalocsai sematizmus szerint, mivel 
bár a parókia 1777-től a Kőrősi Egyházmegye alá 
tartozott, a Délvidék visszacsatolását követően 
létrehozott Bácskai Görögkatolikus Apostoli Kor-
mányzóság (1941–1946) apostoli kormányzója a 
kalocsa-bácsi érsek volt; 1763: Az első betelepítés 
éve. UDVARI, A bácskai ruszinok, 55.; Opći Šematizam 
Katoličke, 176.; 1815-ben itt egy római katolikus 
plébánia felállítására is sor került.
71 1765: Opći Šematizam Katoličke, 183.; KATONA, 
Historia metropolitanae, I, LIX.90.
72 1820-ban szentelték fel.
73 Kucora lakosságának többsége görögkatolikus volt.
74 Az 1942-es kalocsai, illetve a szabadkai sematizmu-
sok által hozott 1770-es adattal szemben a történeti 
sematizmus csak az 1749-es, 1750-es vagy az 1794-es 
éveket említi. Az első itt lakó pap 1748-ban érkezett. 
Katona István Csáky Miklós érsek (1747–1751) idejére 
teszi az alapítást. Vö. KATONA, Historia metropolitanae, 
I, LX.I.3.; A vizitációs iratok alapján Dóka Klára szintén 
1749 (1750) évet javasolja. DÓKA, Egyházlátogatási 
jegyzőkönyvek, 49.
75 A történeti sematizmus az 1757-es évet is említi.
76 Az 1942-es kalocsai, valamint a szabadkai 
sematizmusok szerint az ősi romjai felett (super 
antiquissimis ruderibus) 1825-ben építették fel. 
Erről az adatokat 1923-ig hozó történeti sematiz-
mus nem tud. Katona István és a történeti sema-
tizmus ugyanezt a latin kifejezést használja az 
1752-ben épült templomra. Vö. KATONA, Historia 
metropolitanae, I, LIX.47.
77 Katona István és az első sematizmusok 1759-
et írnak, majd 1843-tól 1750-et, ezt veszik át az 
1942-es kalocsai és a szabadkai névtárak is. Az 
első plébános mindenesetre 1759-ben érkezett, 
bár az anyakönyvezés már 1755-ben elkezdődött, 
és a templomot is 1753-ban építik fel. Vö. KATONA, 
Historia metropolitanae, I, LIX.41.
78 Katona István: 1776. Uo.
79 A történeti sematizmus az 1781-es és az 1789-es 
éveket említi, az 1942-es kalocsai, valamint a sza-
badkai sematizmusok 1780-at hoznak. Anyakönyvek 
1780-tól vannak. Katona István egy helyütt 1789-et 
ír, másutt Patachich Ádám alapításának tartja, az 
első lelkipásztor érkeztét 1781-re teszi. Vö. KATONA, 
Historia metropolitanae, I, LIX.53.; uo., LX.I.6.
80 A történeti sematizmus az 1776-os évet is említi.
81 A történeti sematizmus előbb Szent Domonkost 
nevezi a templom titulusának, de Katona István 
sem tud erről. Vö. KATONA, Historia metropolitanae, 
I, LIX.54.
82 A történeti sematizmus az 1769-es és az 1796-
os éveket is említi.

83 A történeti sematizmus az 1752-es évet is említi.
84 Az 1942-es kalocsai sematizmus szerint Baja 
� liája volt, Katona István szerint 1748-ban Csát-
aljához tartozott.
85 1842-ben alapjaitól építették újjá.
86 A történeti sematizmus az 1760-as és az 1767-
es éveket említi, 1757-et az 1942-es kalocsai és a 
szabadkai sematizmusok hoznak, azonban már 
Katona is megjegyzi, hogy 1757-ben egy sze-
gedi minorita vezetette, valamint az anyaköny-
vezés is ekkor kezdődött el. Vö. KATONA, Historia 
metropolitanae, I, LIX.14.
87 Az 1942-es kalocsai, valamint a szabadkai 
sematizmusok szerint erre 1776-ban került sor. 
Schematismus primus Dioecesis Suboticanae, 111.
88 A � liák lakossága többségében ortodox volt. 
KATONA, Historia metropolitanae, I, LIX.14.
89 A történeti sematizmus az 1783-as és 1785-ös 
éveket is említi.
90 KATONA, Historia metropolitanae, I, LIX.83.; A törté-
neti sematizmus szerint a korábbi sematizmusok 
az 1781-es évet is említik.
91 Katona István: 1798. Uo.
92 A történeti sematizmus csupán az 1761-es évet 
említi, az 1942-es kalocsai, valamint a szabadkai 
sematizmusok az 1756-os évet adják meg. Anya-
könyvek 1756-tól vannak.
93 A történeti sematizmus az 1803-as évet említi, 
az 1942-es kalocsai és a szabadkai sematizmusok 
az 1803-as évet.
94 Soltvadkerten köztudottan igen erős evangéli-
kus közösség működött.
95 Az érsekcsanádi � lia református volt, ahol kevés 
katolikus élt, akik 1787-ben kaptak templomot. Ibid.
96 A történeti sematizmus egyszerűen ősi plébá-
niaként jegyzi, az 1942-es kalocsai és a szabadkai 
sematizmusok említik először az 1710-es évet. 
Katona István is említi, hogy a plébánia ference-
sek vezetésével a török idők alatt is működött. Vö. 
KATONA, Historia metropolitanae, I, LIX.52.
97 A most is meglévő Szent Mihály templom egy 
laktanyából kialakított ferences templom. Az új 
épületet az egyházmegyei kormányzat visszaál-
lításának köszönhetően kezdték építeni. A Szent 
Teréz templomot egy korábbi katonai kaszárnya 
átépítésével alakították ki. amikor 1779-ben szabad 
királyi város lett, felvette Mária Terézia nevét, így a 
patrónus változása az uralkodó védőszentjére ez 
évtől is számítható. A szabadkai sematizmusok 
megjegyzik, hogy az új templomot 1797-ben adták 
át a kultusznak, így ezt tekintjük mérvadónak. Vö. 
még: KATONA, Historia metropolitanae, I, LIX.52.
98 A történeti és az 1942-es kalocsai sematizmus 
csupán az 1798-as évet említi, azonban minden-
ütt megjegyzik, hogy 1894-ben belülről díszesen 
felújították, majd felszentelték. A szabadkai sema-
tizmusok említik az 1966-os, a liturgikus reformot 
követő átalakítás utáni felszentelést is. 1968-tól 
ez a templom lett az új Szabadkai Egyházmegye 
székesegyháza.
99 A történeti sematizmus az 1735-ös és az 1753-
as évet is említi.
100 A történeti sematizmus szerint a korábbi sema-
tizmusok az 1805-ös évet említik.
101 A történeti sematizmus az 1764-es évet is említi.

102 A � liákban evangélikusok és reformátusok éltek. 
KATONA, Historia metropolitanae, I, LIX.33.
103 A történeti sematizmus az 1781-es évet is említi, 
amely valamelyik sematizmusban sajtóhiba lehet.
104 Katona István állítása szerint 1746-ban új temp-
lomot építetettek. A történeti sematizmus sze-
rint a korábbi sematizmusok is azt állítják, hogy 
a hájszentlőrinci prépostság romjai felett előbb 
fatemplom, majd 1746-ban templom épült. A 
későbbi, illetve az 1942-es kalocsai, valamint a 
szabadkai sematizmusok csak egy 1744-es fel-
újítást említenek.
KATONA, Historia metropolitanae, I, LIX.76; Schematismus 
primus Dioecesis Suboticanae, 87.
105 A történeti sematizmus csak az 1786-os évet 
említi, míg az 1942-es kalocsai és a szabadkai sema-
tizmusok az 1770-es évet hozzák. Titel már az első, 
1777-es sematizmusban is önálló plébániai címként 
szerepelt, a ferencesek szalvatoriánus provinciájának 
vezetése alatt.
106 Titel nem szerepel az állami összeírásban. Itt Kato-
na Istvánt követjük. KATONA, Historia metropolitanae, 
I, LIX.81.
107 Vö. Schematismus primus Dioecesis Suboticanae, 
79. Titel nem szerepel az állami összeírásban.
108 A történeti sematizmus az 1755-ös évet is említi.
109 A történeti sematizmus az 1726-os évet is említi.
110 Az 1942-es kalocsai, valamint a szabadkai sema-
tizmusok szerint az 1733-ban épült templom már 
Szűz Mária nevének tiszteletére épül, Katona István 
azonban úgy gondolja, hogy a titulus ezután válto-
zott meg. Az bizonyos, hogy Fábry Jakab 1733-as 
összeírásában szerepel egy Segítő Szűz Mária nevét 
viselő templom, amely akkor már szinte romokban 
hevert. Vö. KATONA, Historia metropolitanae, I, LIX.59; 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL-
OL) C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis 
Colocensis, n. 1, 1733, foll. 24–26r.
111 Felszentelésére 1734-ben került sor.
112 A történeti helyégnévtár nem említi, talán a 
görögkatolikusok közé sorolták be őket.
113 A történeti sematizmus az 1766-os évet is említi.
114 Katona István pontosít: Baja Szent Antal plébánia. 
KATONA, Historia metropolitanae, I, LIX.86; Az 1942-es 
kalocsai sematizmusban szereplő „Baja I.” azonban 
az I. számú, azaz Szent Péter és Pál plébániára utal.
115 Az építés kezdetének dátuma lehet. A történeti sema-
tizmus csupán az 1763-es évet említi, amely a haszná-
latbavétel éve lehet. Katona István szintén az 1763-as 
évet hozza. Vö. KATONA, Historia metropolitanae, I, LIX.86.
116 A történeti sematizmus az 1766-os évet is említi.
117 A régit 1911-ben tűz pusztította el, az új befejezését a 
háborúk, a gazdasági és politikai okok akadályozták meg. 
A szabadkai sematizmusok megjegyzik, hogy helyet-
tesítésére 1929 óta működik a plébániaépületben egy 
oratórium, amelyet 1967-ben kibővítettek, és oratórium-
templomként működik.
118 A történeti sematizmus az 1746-os évet is említi, 
azonban Fábry Jakab összeírása szerint a plébánia 
már 1733-ban is létezett: Vö. MNL-OL C 38 Acta 
Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, 
n. 1, 1733, foll. 31r–32r.
119 A török mecsetet alakították át. KATONA, Historia 
metropolitanae, I, LIX.88.
120 1905-ben szentelték fel, majd ugyanabban az 
évben átadták a karmelitáknak.
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