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PÜSPÖKÉNEK EGYHÁZJOGI HELYZETE ÉS 

A Magyar Katolikus Egyházban, mint általában a világon mindenütt, számos 

olyan funkciók, amelyeknek ismerete nem szükséges a mindennapos val-
lásgyakorláshoz. Az egyik ilyen, amelyet nem sokan ismernek, hogy van a 
Magyar Katolikus Egyházon belül egy püspök, akinek a feladata a külföldön 

1 Hivatalos megnevezése: A külföldi ma-
gyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüs-
pök. A funkciót jelenleg Cserháti Ferenc tölti be.2 Ahhoz, hogy megvizsgál-

Akikhez szól a küldetése – ebben a részben egy diaszpóra-történeti visz-
szatekintést adok;

Akik által – bemutatom a funkciót (illetve a hasonló feladatkört betöltött) 

Ahogyan – pasztorális, illetve egyházjogi feltárást adok.

A külhoni magyar diaszpóra közösség két nagy csoportra osztható fel.3 Az 
egyik részét a határváltoztatások miatt (gyakorlatilag a trianoni, illetve ki-
sebb mértékben a II. világháborút lezáró) külföldre került, és ott kisebbségi 

 2020.  
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-
kotja.

-
-

sége. Ez a csoport sokkal összetettebb, hiszen sokkal nagyobb területen is 
helyezkedik el, valamint a külföldön tartózkodás céljai szempontjából is el-

személyek csoportja. Szintén lényeges ezen csoporton belül az ideiglenesen 
-

rok csoportja, akik a gazdasági helyzet miatt döntöttek a külföldre település 
mellett, é -

vannak, mivel a tartósan letelepedett csoportnak a templomi szolgálat 
egyben a magyarsághoz való tartozás alapját jelenti, míg a második cso-

bármikor könnyebben haza tudnak térni, nem olyan lényeges. A mellékelt 
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-

A szervezett európai, majd ausztráliai magyar katolikus lelkészségek a II. 
világháború után jöttek létre.

Megállapítható, hogy a külföldi magyar lelkipásztorkodásban nagyjából 
1800-2000 római és görögkatolikus pap vett részt, ezek nagy része az USA-
ban és/vagy Kanadában teljesített szolgálatot.4

magyar diaszpóra.5

-

püspökök a Jézus által kiválasztott 12 apostol utódai.6 Az, hogy a magyar 
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-
toroknak a bemutatásával, illetve egyházjogi státuszuk vizsgálatával, akik a 

lelkipásztori személyisége az Amerikai Egyesült Államokban Eördögh Ele-
mér bács-kalocsai, majd toledo-i egyházmegyés pap volt. Eördögh Elemér 
Kassán született 1875. június 4-én, 1897. november 18-án szentelték pappá. 
Karrierje egészen 1911-ig törtetlen volt, már öt évvel a papszentelése után 

-

a Toledo-i egyházmegyébe. 1925-ben a magyarság iránti jótékonyság terén 
kifejtett tevékenységért a Vörös Kereszt érdemkeresztjét kapta meg.

1929-ben pápai prelátusi címet kapott. 1937-ben kitüntették a Magyar 

volt. Kitüntetéseit a háború elleni tiltakozásként 1944. március 19-én visz-
szaküldte Horthy Miklós kormányzónak, ekkor személye ellen a sajtóban 
lejárató kampány indult, melyet a fordulat után a kommunista sajtó is átvett 
és folytatott.7

Eördögh prelátus amerikai (de még az európai) papok között is elismert volt, 
és neve többször is felmerült az amerikai magyar püspöki funkció betöltésé-
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nagy mértékben elutasították a nemzetiségi plébániák létrejöttét, és azzal, 
hogy esetlegesen egy nemzetiségi püspököt neveznek ki, saját egyházjogi 
helyzetüket látták veszélyeztetve. Noha Eördögh Elemér 1955. április 6-án – 

Mindszenty József, született Pehm József (Csehimindszent, 1892. március 
29. – Bécs, Ausztria, 1975. május 6.), pappá szentelték a szombathelyi egy-
házmegye szolgálatára 1915. június 12-én, püspökké szentelték Esztergom-
ban 1944. március 25-én, veszprémi püspök (1944–1945 között). Esztergom 
érseke (1945–1974 között), Magyarország utolsó hercegprímása, bíboros, az 
1971-es külföldre kényszerítése után számos lelkipásztori utat tett a világ 
magyarságának körében.8 -
mélyek között különleges, mivel, mint bíboros, a bíborosok egyedi jogállása 
alapján úgy is járhatta a világot, hogy ehhez – elvben sem – kellett kérnie 

esztergomi érseknek (1974-ig), sem mint nyugalmazott érseknek nem volt 
joghatósága a hívek felett, de személyét sajátos joghelyzete és történelmi te-
kintélye miatt elfogadták. Emigrálásától kezdve sikertelenül próbált segéd-
püspököt kérni a világ magyarságának szolgálatára; ezt nem teljesítették.9
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püspökségének kérdése semmiféle megoldást nem kapott. A nagyobb terü-

-
mozgásokat – általában sikertelenül. A plébániák betöltése ad hoc módon 
sikerült: ha a hívek vagy a helyi püspök talált papot, akit meg tudott hívni, 
akkor lett pap, ha nem, akkor nem.

1983-ban döntött úgy az Apostoli Szentszék, hogy legalábbis névleg, ren-
dezi a helyzetet, és ezért kinevezte Irányi László SP-t, (Szeged, 1923. április. 
9. – Köln, 1987. március. 6.) az amerikai piarista rendtartomány helyettes 

-
dott el, hanem a továbbiakban is Amerikában tartózkodott, és onnan indult 
lelkipásztori útjaira.10

1987-es halála után a Vatikán ismételten egy szerzetest, a kanadai 

2018. december 28.) nevezte ki püspökké.11 Mivel a két püspök egyházjogi 

dolgozatomban. A két püspök helyzetét az alábbi táblázatban mutatom be.

Miklósházy Attila SJ
Piarista szerzetespap Jezsuita szerzetespap

Castellum Medianum-i címzetes püspök
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Tanárok, lelkipásztori tapasztalat nélkül

Püspöki feladataikat normális munkájuk mellett végezték.

Az USA (DC) püspöki konferencia tisz-
teletbeli tagja volt, szavazati jog nélkül.

A kanadai püspöki konferencia tiszte-
letbeli tagja volt, szavazati jog nélkül.

Tevékenységükben nem a Püspöki Kongregációhoz, hanem az Elvándorlók és 

-
tori munkának.

Bármilyen lelkipásztori tevékenységhez a helyi püspök engedélyét kellett kér-
niük.

Összességében feladatuk ellátásával kapcsolatosan azt lehet megál-
lapítani, hogy mind a ketten nagyon jó szándékúak voltak, de sem a jogi 

Cserháti Ferencet 1971. április 18-án szentelték fel pappá Gyulafehérváron. 

tevékenységet, 1984-ig a müncheni St. Margaret Plébánia káplánja volt, 
-
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a külföldi magyar lelkipásztori szolgálat koordinátora. 2003-ban pápai káp-
lán címet kapott, 2004 óta a Máltai lovagrend tagja. 2007. június 15-én centu-
riai címzetes püspökké és esztergom-budapesti segédpüspökké nevezték ki. 
Esztergomban szentelték püspökké 2007. augusztus 15-én. Feladatköreként 
konkrétan a külföldi magyarok lelkipásztori ellátását kapta meg.12

-
-

gyarországi egyházmegyének a segédpüspöke, akinek feladatköre a külföldi 

Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsához, hanem, mint minden egy-
házmegyéhez tartozó püspök, a Püspöki Kongregációhoz tartozik. Szintén 

-
delkezik, így pontosan ismeri a hívek igényeit és elképzeléseit.

sincsen több jogköre, mint bármely más, idegen egyházmegyébe látogató 
püspöknek. Ahhoz, hogy ott szertartást végezzen, a helyi püspök legalább 
elvi hozzájárulása szükséges.

13 van feladata abban, hogy az 

lelkipásztori ellátásának módját, illetve azt, hogy ez egyáltalán lehetséges 
legyen, az Egyházi Törvénykönyv 568. kánonja szabályozza: 
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Lényeges kitétel, hogy ennek módját a helyi püspök határozza meg, de 
a származási ország püspöki konferenciájának joga van ebben segítséget 
nyújtani, illetve egészen pontosan joga van felajánlani a segítségét, amit 
csak komoly indokkal lehet visszautasítani – megjegyzem, hogy a mai pa-
phiányos helyzetben ez a visszautasítás rendkívül ritka.

Magának a lelkipásztori ellátásnak a módjáról és formájáról az Elvándor-
15 által kiadott 

irányelvek, valamint a jogi és lelkipásztori utasítások adnak tanácsokat és 
kereteket.

A lelkipásztori ellátás egyik módja lehet a személyi plébániák létrehozá-
-

ges létrehozni olyan személyi (tehát nem területi ellátási kötelezettséggel 
ellátott) plébániát, amely valamely szükség szerint (pl. nyelv, nemzetiség) 
jön létre. Az Egyházi Törvénykönyv ezeknek hálózatáról nem beszél, de 

személyi plébániákat fogja össze és ennek akár – az Apostoli Szentszék 

ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök. Természetesen 
ezután is a helyi püspök döntésén múlik, hogy megmaradhat-e a magyar 
templom az adott településen, egyházmegyében. Mégis, több me-
rül fel, hiszen a személyi plébániák vezetésére nem csak áldozópapot lehet 
kinevezni, hanem ebben az esetben felmerülhet akár a lelkipásztori munka-
társak bevonása is. 

Megvizsgálva, hogy a jelenlegi püspök milyen módon próbálja a diaszpó-
ra magyarságát ellátni, és milyen módon próbál segíteni – különösen – a 

un. 1 plusz 1 missziót nevezhetjük, melyet Cserháti Ferenc püspök hozott 
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létre.16 Ennek feladata segíteni és kiegészíteni a helyi püspök tevékenységét 
a diaszpóra lelkipásztori ellátásában. Ehhez a püspök az alábbi feladatokat 
próbálja ellátni és megszervezni:

Egy-egy ünnepi magyar szentmise megszervezése.
A külföldi magyarok körében közkedvelt magyar lelkinapok 
(lelkigyakorlatok) szervezése.

csoportokban, körökben.
A .

magára azt, aki hozzá kiállt. Mégis, nézve a mai magyar diaszpóra papi 
ellátottságát, komoly kétségeim vannak arra nézve, hogy valóban még a hu-
szonnegyedik órában vagyunk, vagy pedig már túlhaladtuk azt. Az elmúlt 
két évben egyetlen pap vállalta a külföldi szolgálatot és tízen haltak meg. 
Cserháti püspök egy 2012-es interjúban az alábbiakat nyilatkozta, ls legyen 
ez dolgozatom zárszava is:

„[…]

 

  

 




