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ELŐSZÓ AZ ELSŐ KIADÁSHOZ. 

Ez a könyv főképen azok számára készült akik mint kezdők, 
a magyarországi egyházak jogának területén rövid áttekintést szeret-
nének nyerni. Legyen ez mintegy legelső alap, mely minél inkább 
könnyíti meg a tanulónak a tanulást, annál több kedvet ébreszt 
arra, hogy a megnyert időt és megkimélt fáradságot nagyobb, 
a laposabb művek és monográfiák tanulmányozására fordítsa. De 
hasznát vehetik e könyvnek azok is, kik terjedelmesebb irodalmi 
művek tanulmányozása után a különböző egyházak alkotmányának 
és közigazgatásának eltérő és megegyező intézményeiről egy össze-
foglaló képet akarnak maguknak alkotni. Ennek szükségét külö-
nösen azok érzik, kik lelkiismeretes előkészülés után épen a vizs-
gálat küszöően állanak. Könnyű tájékozódás, gyors áttekintés a 
lényegesnek éles, de rövid vázolgatása volt e könyv megírásának 
vezető gondolata. A ki azonban azt hinné, hogy ezen vázlat az 
egyházjognak alaposabb és behatóbb tanulmányozását feleslegessé 
i s teszi, az nagy tévedésben volna. 

Kolozsvár, 1911. szeptember. 

K. I. 



ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ. 

Az első kiadás példányai annyira elfogytak, hogy csak nehezen 
lehet valamelyikhez hozzájutni. így aztán forgalomba kerültek olyan 
pótló müvek, melyekben nincs köszönet. Ezen újabb kiadást már 
tovább halasztani nem lehetett. De van annak nagyobb oka is.. 
Az új „Codex juris canonici" legnagyobb esemény a kánoni jognak 
közel kétezer éves történetében. És az egyházjognak ilynemű fel-
dolgozásából ez eddig hiányzott. A mai irodalmi viszonyok közt 
ezen második kiadás nagynehezen jelenhetett meg. Elismerés érte 
a kiadónak. Köszönetet mondok Kacsóh Bálint jogszigorló úrnak,, 
ki e munkámban nagy segítségemre volt. 

Szeged, 1923. Szt. István király napján. 

K. L 



BEVEZETÉS. 

1. Hit az ember lelki életének benső jelensége, az ember Hit 
érzelem- és gondolatvilágának egy jelentékeny ré"sze már a 
művelődés legkezdetlegesebb fokán is. Később az emberi lélek 
látja a világnak csodálatos törvényszerűségét s ezt látva és 
átérezve jut oda, hogv kell lenni egy magasabb hatalomnak, ki 
mindezt létre hozta. Értelem kormányozza a világot, egy végső 
ok, kit müveiben mindenütt ott találunk. De az anyagvilágban 
észlelhető okozatosság nem található fel a lélek érzelemvilágában, 
midőn azt az életnek bajai és szenvedései nem ritkán könyör-
telenül feldúlják. Az anyagvilágnak nagy okozatosságával szemközt 
a lélekvilágának kitudhatatlan folyása és visszásságai terelik arra 
a gondolatra az embert, hogy a világot létrehozó legfelsőbb ok 
nein merülhet ki s nem érhet véget az anyag tüneményeiben. Kell 
olyan tulajdonságokkal is birnia, melyek ezen törvényeken kivül-
állanak s azoktól nem függenek. Ezt az ember ugyan nem képes 
értelmével észlelni, de közvetlen érzésének erejénél fogva hiszi, 
hogy Isten létezik. Az emberi lélek is eredetét innen veszi. Az em-
ber érzi, hogy ez a lélek nem lehet az anyag vak törvényeinek 
játékszere. Hogy az állati élet törvényei arra feltétlenül nem alkal-
mazhatók. Az állati élet megszűnése után is élni fogaz, sőt akkor 
éri meg a földi életnek igazi értelmét és igazságát! 

2. A hit külső jelenségekben nyilatkozik. Ilyennemű nyilat-
kozatok: a hangok, szavak, mozdulatok, tettek, melyekben a hit-
nek belső érzelme külső kifejezést nyer. A vallás a hitbeli érzelmek- Vallás 
nek külső kifejezése. Ezáltal iparkodik az ember indulatainak utat 
nyitni, úgy amint az az ő felfogásának megfelel. A vallás az 
emberi művelődés gondolatvilágával kapcsolatos és elválaszthatlan 
összefüggésben van a művelődés minden korszakának egész 
életével. A vallásban nagy vonzóerő van, mely a rokonérzésü 
embereket összehozza. 

3. Az egyező vallású embereknek közérzülete hozza létre a Vallás-
vallásfelekezeteket. Az emberek vallásos érzése hiányokban és felekezet 
szükségletekben is nyilatkozik. Ha az ember azt gondolja, hogy 
vallásos szükségleteit másokkal társulva jobban képes kielégíteni, 
embertársaihoz fordul. A hit és vallás igy válik társadalmi jelen-
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séggé és az egyező vallású embereket arra birj'a, hogy egymással 
állandó kapcsolatban maradjanak. Ez az állandó együttműködés 
közérzületet ébreszt s ez a közérzület válik mindinkább a vallásos 
élet vezetőjévé. Azj ugyanazon vallást követő emberek társulását 
vallásfelekezetnek möndjiiK'. 

4. Az állandó kapcsolat, melyben az egy felekezethez tar-
tozó emberek egy közös társaságban élnek, szervezkedést von 
maga után. A felekezet tagjai nem egyenlők, sőt nagyon is 
különböznek egymástól tehetségeik és képességeik tekintetében, 
így az ő helyzetük és közreműködésük is a felekezet kebelében 
különböző leend. A vallásos társulás viszonyai nem maradhatnak 
tétova összevisszaságban rendezetlenül. Az állandó rendre való 
törekvés megindul, s kezdetét veszi a szervezkedés. Szervezkedés 
pedig nem lehet erőkifejtés nélkül. Minél inkább halad előre a 
szervezkedés, azzal párhuzamosan annál határozottabban fejlődik 
a hatalom; mely a körülményeknek megfelelő állandó rendet 
honosított meg. Ez a rend már állandóságánál fogva is szokássá, 

Egyház s utóbb joggá erősödik. Egyház alatt értjük az ugyanazon hitet 
vallóknak jogi szervezetét. 

A theologia saját szempontjából indul ki — alapelveinek megfelelően — 
az egyház fogalmának a meghatározásánál. Azonban a theologia felfogásában, 
mely e szempontból lehet hozzáférhetetlen igazság, a jogász saját szempontját 
fel nem találhatja. A jogász az egyházaknak és vallásfelekezeteknek tantéleleit 
adott viszonyoknak kell hogy tekintse s csupán azt kutathatja, — nem lévén 
hivatott a theologiai állitások felülbírálására, — hogy ezen adott viszonyok 
a jogi téren miféle hatást idéznek elő. Ebből következik, hogy az egyház 
fogalmát — amint tettük is — a jogásznak önmagának kell megkonstruálni, 
és pedig nem a hitbeli tantételek minősége szerint, hanem a vallásos egye-
sületekben mutatkozó jogi mozzanatok és jelenségek szerint. Jogi szempontból 
tehát — és nem theologiai értelemben — egyház mindazorf-mlüm egyesülés, 
melyben az egyház jogifogalmának következő feltételei feltalálhatók-.! 1. Hivő 
közönség. 2. Hogy e hivő közönség birjon közérzülettel, mély saját valójának 
tudatában áll, mely őt más hasonló egyesülésektől megkülönbözteti. 3. Hogy 
ereje legyen vallásos eszméket létrehozni, avagy legalább nyert kinyilatkoztatást 
fentartani. 4. Hogy ereje legyen szellemi alkotásait megvalósítani, e célból 
intézményeket létrehozni és szervezkedni. 5. Hogy hatalma legyen hiveire 
nézve úgy, mint önmagára nézve parancsoló erővel elrendelni mindazt, mit 
saját fennállásának feltételei megkívánnak. Mindenütt, hol e feltételek megvannak, 
egyház létezik. 

Egyházjog 5. Egyházjog alatt az emberi cselekvésnek azon szabályait 
kell értenünk, melyeket valamely egyház hatalma úgy saját maga-
számára, mint hivei számára megállapít. \ 

Első rész. Az egyházjog kútfői. 

Szokásjog 6. Az egyházjog anyagi kútfői közé tartozik a szokásjog. 
A szokásjog az a jog, mely nem a törvényhozó hatalom útján, 
hanem közvetlenül a hivek által jön létre azáltal, hogy azok 
ugyanolyan jogi körülmények közt ismételve és állandóan ugyanúgy 



cselekesznek azon meggyőződésben, hogy amit cselekesznek: 
jogos.] Az állandó cselekvés jogot fejleszt s ez kötelezővé válik 
a közvéleménynek ereje által. 

Szokás útján jogot alkotni a hivőközönséget illeti meg. 
Kivétel a róm. kath. egyház, mely a laikusokat az egyházhata-
lomból kizárja, s igy őket jogalkotó hatalom se illetheti meg. 
Csak a klérus alkothat jogot szokás utján. A szokásjogra vonat-
kozó tételek az egyházjogban is ugyanazok, mint a világi-jogokban. 

7. A philosophia a jelenségek okait és összefüggését kutatja, Philo-
s valamennyi egyház elismeri, hogy az ő jogrendszere észszerű sophia 
és megfelel az emberi ész követelményeinek. Ezen jogrendszerek 
az emberi ész kívánalmai szerint tovább fejleszthetők. Egyedül 
a róm. kath. egyház követeli, hogy az ész hódoljon az isteni 
kinyilatkoztatásnak azon értelmezése előtt, melyet annak a róm. 
kath. egyház tanítása tulajdonit. A philosophiát csak ilyen 
koráltozással ismeri el az egyházjog forrása gyanánt. 

8. A magyar állam törvényeit minden törvényesen bevett A magyar 
felekezet kötelezőnek ismeri el magára nézve. A róm. kath. egyház állam 
azt tanítja, hogy az államok az egyháznak vannak alárendelve, s törvényei 
igy az ő törvényeik a felettük uralomra hivatott kánonijognak 
forrásai nem lehetnek. Mindazáltal a róni. kath. egyház sem von-
hatja ki magát a tények hatalma alól s mivel az állami törvé-
nyeket meg nem változtathatja, elvi magasságból hozza meg 
azon nézetét, hogy az aűlarni törvényeket felülbírálja, az egy-
háznak kedvezőket maga oizalmával is erősebbé és kötelezőkké 
teszi, (leges canonisatae) a nem kedvezőket visszaveti (leges 
reprobatae). Ezek lelkiismeretben nem köteleznek. A magyar állam 
törvényei ellenben a róm. kath. magyar egyházat feltétlenül kötele-
zik. A magyar törvényhozó hatalomnak a róm. kath. magyar 
püspökök mindenkor alkotmányos részesei voltak s azok mai 
nap is. Azon törvények tehát, melyek a róm. kath. egyháznak 
alkotmányszerü részvételével hozatnak ugyanezen egyházra min-
denkor kötelezők voltak és maradnak. 

9. A hagyomány isteni kinyilatkoztatás, mely nem a szent irás- Hagyo-
ban, hanem élőszóval jutott nemzedékről nemzedékre egészen a mai mány 
napig. A hagyománynak kötelező erőt a magyarországi törvényesen 
bevett felekezetek közül csak a római katholikus, görögkeleti és a zsidó 
tulajdonit. A protestánsok annak kötelező erőt nem tulajdonítanak. 

, 10f Az egyházjog alaki kútfői közül legrégibbek a zsinatok 
hatarozatai. Jogfejlesztő erő tekintetében mégis azok a munkák 
érdemlik meg az elsőséget, melyekkel a nyugati egyházban már 
a hetedik században találkozunk, de a tizedik század óta számos 
„Collectió"-k és „Compilatió"-kban dolgozták fel a jog anyagát. 
Rövidség okáért a következőkre szorítkozhatunk. 1 

11. Gratian Decretuma. A Bologna közelében levő St. Félix Gratian 
kamaldulikolostor szerzetese, Gratianus, első tanára volt az egy- dekretuma 
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házjognak a bolognai egyetemen. Hallgatói számára egy könyvet 
irt „Concordia discordantium Canonum" volt valószinüleg az eredeti 
cime munkájának, mely. 1150. körül készült, a század végén 
pedig már széltében Decretum Gratiani néven neveztetett, s e nevét 
máig megtartotta. 

Az egyszerű iskolai kézikönyv azonban nagyobb eredményt 
ért el, mint azt maga a szerző gondolta volna, mert az egyetem 
akkor Európa leghirnevesebb egyeteme volt, melyet messze orszá-
gokból tömegesen keresett fel a tanulni vágyók sokasága. Ezek a 
tanulók a decretumban találták fel az első munkát, mely a jognak 
forrásait nemcsak felsorolja, hanem azokat rendszeresen fel is 
dolgozza. Ez a körülmény eléggé megmagyarázza, hogy e decretum 
nagy tekintélyre emelkedett és széltében elterjedt Európaszerte. 
Nem a törvényhozó hatalom, hanem a közszükség emelte azt oly 
általános forrássá, milyent a nyugati egyház még nem ismert, 
s megelőzve a törvényhozásnak codificáló tevékenységét, elő-
készítette a közérzületet azon nagy codexekre, melyek hivatva 
voltak, hogy egyetemes törvénykönyvül szolgáljanak Európa, sőt 
a világ összes nemzetei számára. 

IX.Gergely A. 13. században indul meg az egyházjog kodifikálása. Az 
dekretuma első volt ÍX. Gergely decretuma. Ez az első codex, mely a canoni 

jognak teljes, kimerítő és kizárütegos forrását szolgálta. (1243.) 
ÍX. Gefgeíyt' a kodifikálásra azon cél is vezette, hogy ez-

által a pápaság törvényhozó hatalmát a maga teljességében be-
mutassa és annak egyetemes uralmát egy egyetemes törvénykönyv 
által biztosítsa. Átvitele volt ez a pápa szellemi szuverenitásának 
a politika terére. E szellemi fensőség VII. Gergely óta a világi 
viszonyok intézését is mindinkább hatalmi körébe vonta. Az egész 
világ számára IX. Gergely alkotott törvénykönyvet. Ezáltal lett 
a pápaság valóságos fejedelme a megkeresztelteknek, minden 
országban egy tökéletes hatósági szervezettel, melyet a világi 
hatalomnak tiltva volt háborgatni. E világra szóló szervezetnek 
feje és középpontja a római pápa. 

Az ő müvét tovább folytatta VIII. Bonifácz, egy második 
codexel 1298-ban, melyet IX. Gergely decretumának folyta-

Liber tása gyanánt tekintettek és „Liber Sextus Decretalium"-nak ne-
Sextus veztek. 

Majd _ V. Kelemen állított össze egy harmadik codexet 
1314-ben. És midőn e harmadik codex szétküldésében őt a halál 
megakadályozta, utódja, XXII. János, azt három évvel később, 
1317-ben, módosítva, a bolognai és párisi egyetemeknek meg-
küldötte anélkül azonban, hogy a benne elő nem forduló pápai 
ügyleveleket érvényen kivül helyezte volna. E gyűjteményt az 
előbbiekhez csatolva, előbb „Liber septimus decretalium"-nak, 
utóbb Clementinák-nak nevezték, mert annak egész tartalma 
V. Kelementől származik. 
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A Clementinákkal véget ér a pápák kodifikáló működése. 
Magánosok azonban annál inkább igyekeztek a Liber Sextus óta 
megjelent ügyleveleket összeszedni. Ezen ügyleveleket aztán, mert 
a Decretaliákon kivül szállongtak, „Extravagantes" név alatt ismer- Extrava-
ték, mig 1500-ban, midőn Chappuis János Párisban a Corpus gantes 
Jurlsnak kiadását rendezte, ezen Extravagansokat két csoportba 
osztotta. Az elsőbe csak XXII. Jánosnak ügyleveleit sorozta (szám-
szerint 20-at 14 titulus alatt) „Extravagantes Joannis XXII." cim 
alatt> a többi ügyleveleket „Extravagantes Communes" felirás alá 
osztotta be./ Ezen beosztást a későbbi kiadások is megtartották. 
Ez a két gyűjtemény mint magántevékenység eredménye, törvény-
könyv erejével nem bir, de a benne foglalt ügylevelek, mint 
ilyenek, törvényerejüek. 

Az előbb felsorolt kódexek és egyéb kútfők a XVI. szá- Corpus 
zadban magánosok által egy corpusba összegyűjtve: előállott a juris ca-
Corpus juris canonici. A corpus juris canonici tehát a következő nonici 
részekből áll: Gratian decretuma, IX. Gergely decretuma, Liber 
Sextus és a Glementinák-ból. Ezen négy részt még Corpus juris 
canonici clausumnak is szokás nevezni, amelyhez még Chappuis 
Jánostól a két Extravagans gyűjtemény járul, a régibb kiadá-
sokban pedig még ugyancsak két magános dolgozat, az egyik 
a Liber Septimus Decretalium, Matthaeus Pétertől (1590.) és az 
Institutiones Juris Canonici, Lancelott Páltól a XVI. sz. közepé-
ből, amidőn a Corpus Juris Canonici régibb teljes kiadása elké-
szült. IV. Pius egy külön congregatiot bizott meg (Correctores 
Romani) a Corpus Juris szövegének megvizsgálásával, melynek 
eredménye gyanánt 1582-ben megjelent a hivatalos kiadás.,A canoni 
törvénytár a róm. kath. egyházban mai nap is törvényerővel bir, 
amennyiben a későbbi törvényekannak tartalmát meg nem változ-
tatták, vagy hatályon kivül nem helyezték, mi különösen a tridenti 
zsinat határozatai által történt. 

A protestáns egyházban, ámbár Luther azt erősen ellenezte, 
a canoni törvénytár szintén kötelező erőre emelkedett, habár csak 
korlátoltan és amennyiben azt akár a világi törvényhozás, vagy a 
protestáns egyház specificus tételei nem ellezik. 

12. Az egyházjog alaki kútfőihez tartoznak még akeleti és nyugati 
egyház által egyaránt elismert hét első közönséges zsinat határo-
zatai. Ezen zsinatok: 1. Az első nicaeai (325-ben). 2. Az első 
konstantinápolyi (381-ben). 3. Az ephezusi (431-ben). 4. Chalcedoni 
(451-ben). 5. A második konstantinápolyi (553-ban). 6. A harmadik 
konstantinápolyi (691-ben)., melyet trultainak is neveznek. 7. A 
második nicaeai (783-ban). A 869-ben tartott negyedik konstanti-
nápolyi zsinatot a keleti egyház nem ismerte ei. 

A helyi zsinatok a következők: 1. antiochiai (265-ben), 2. ancyrai 
(314-ben), 3. neocaesareai (315-ben) 4. gangraí, 5. antiochiai (341)., 6 . 
sardicai (341)., 7. laodiceai (361), 8. konstantinápolyi (394)., 9. karthagenai 
(418)., 10. karthagenaij:456)., 11 k o n s t a n t i n á e ^ ^ l ) . , 12. konstantinápolyi (879). 
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A róm. A már emiitett keletegyházi zsinatokon kivül a róm. hath. 
kath. egy- egyház jogforrásai között még a következő közönséges zsinatok 
ház külön határozatai is felemlitendök. U. m. a négy első lateráni, (1123., 

zsinatai 1439., 1179., 1215.) a két lyoni (1245., 1274.) és a viennei (1311). 
A hét középkori zsinat a pápaság fénykorába esik, a két 

első lateráni fejlesztette ki azon elvet, hogy a pápa közreműkö-
dése nélkül közönséges zsinat nem létezhet, a harmadik lateráni 
megállapította a pápa hatalmát a zsinat felett és e zsinatok nem 
annyira törvényhozó testületek, mint inkább a pápa tanácsa. 

A három 15. századbeli zsinat már a középkori zsinatoktól 
eltérő jellegű, s az egyház alkotmányában nevezetes változást 
jelent. A XIII. és XIV. században jutott el a pápai hatalom emel-
kedésének delelő pontjára, de belső romlásnak indul. A benefici-
umok osztogatása körüli visszaélések (reserváták, expectantiák), 
a közigazgatás centralizálása, a pápai adók, taksák, az elhara-
pózott simonia és megvesztegetések mindig nagyobb elégületlen-
séget szültek, mit még fokozott az, hogy a kolduló szerzetesek a 
pápától nyert felhatalmazás alapján a rendes közigazgatási ható-, 
ságokat hatáskörükből mindinkább kiszorították. A XV. század 
végén az irók már azt a kérdést fejtegetik megengedhető-e más-
nak, mint a pápának zsinatot hivni össze a bajok orvoslására? 
Ez az elv jogilag csak úgy nyerhet igazolást, ha a pápa szuve-
rénitásának uralkodó elvét megdöntik. Az elmélet idáig is elment 
és szükségkép odajutott, hogy a plenitudo potestatist (a hatalom 
teljessége) eleinte csak kivételesen azután elvileg a közön-
séges zsinatba helyezte át. Ezzel a közönséges zsinat alkot-
mányjogi helyzete alaposan megváltozott, s igy az elvnek 
csupán gyakorlati alkalmazása volt még hátra. Az első kísérlet 
akkor történt, midőn XII. Gergely és XIII. Benedek ellen-
pápák bibornokai lemondva a reményről, hogy a két pápa 
képes legyen maga is megszüntetni az egyház-szakadást, 1408-ban 
Livornoban egyesültek s közös meghívó levéllel ugyanoda 
közönséges zsinatot hivtak össze, hogy az ellenpápákat közösen 

Pizai vagy lemondásra bírják, vagy letegyék. A zsinat H09-ben Pizában 
zsinat gyűlt össze. A bíborosok a zsinat összehívását a Kozszükséggel 

okolják meg, melynélfogva a pápának joga közönséges zsinatot 
összehívni, devolutio útján rájuk szállott. A zsinat a pápákat maga 
elé idézte és letette, s helyükbe V. Sándort pápává választotta. 

A zsinatnak fensőségét a pápa felett, amelyet a pizai zsinat 
Konstanczi még csak tettleg valósított meg az 1414-iki konstanczi zsinat tör-

zsinat vénybe iktatta, midőn a pápától az egyház alkotmányára nemcsak 
esküt kívánt, hanem ki is mondotta, hogy e szent zsinat a Szent-
lélekben összegyűlve az egész anyaszentegyházat törvényesen 
képviseli és hatalmát közvetlenül Krisztustól birja, e hatalomnak 
mindenki alá van rendelve még a pápa is. A konstanczi zsinaton 
letett XXIII. János helyett megválasztott V. Márton pápa a zsinat 
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határozatait elfogadta, s a 42. üléstől kezdve azzal együtt 
működött. 

Az 1431-ben tartott bázeli zsinat a zsinatba az egész clerust Bázeli 
bevonta. ~ - zsinat 

A most emiitett három zsinat alkotmányos jellege tehát az Ezen 
azelőtti zsinatokétól lényegesen eltér. A pápaságról az egyházi zsinatok 
hatalom teljessége e zsinatokra száll át, melyek mint valóságos jellege 
törvényhozó testületek hatalmukat a pápák fölé is kiterjesztették, 
s igy az egyház alkotmányát monarchiából respublicává változ-
tatták. Törvényeik részben az ellenkező gyakorlat által, részben 
ujabb ellenkező törvények következtében hatályukat veszték. 

A ferrara-florenci (1438.) és az ötödik laterani zsinat 
(1512—1517.), melyeknek közönséges jellegét a gallicanizmus el 
nem ismerte. 

A tridenti zsinatot 1542-ben III. Pál hivta össze és ismételt Tridenti 
hosszabb időre terjedő megszakítással IV. Pius 1563. dec. 4-én zsinat 
fejezte be. Munkája valamennyi zsinaté 4rözt a legnagyobb jelen-
tőségű. A rám, kath. egyház alkotmányának és jogának mai rend-
szere túlnyomólag ezen zsinat határozmányain alapúi A jogi tar-
talmú határozatok (decreta de reformatione) az egész canoni jogot 
reformálták és az egész eddigi jogot átdolgozták úgy, hogy 
a tridenti zsinat az egyházjog történelmében az a határ, 
mely a régi jogot (jus aníiquum) ^az uj jogtól (jus nóvum) el-
választja. 

A tridenti zsinat végzései IV. Pius pápa által megerősítve 
1564^-máj-us 1-vel léptek hatályba. Ugyanő egy bizottságot kül-
dött ki „S Congregatio Concilii Tridentini Interpretum" név alatt, 
hogy a j zsinat határozatainak kihirdetéséről és végrehajtásáról 
intézkedjék. V. Sixtus a jog terén felmerülhető kérdések eldön-
tését a pápának tett előterjesztés után (Verbo facto cum Sanc-
tissimo) reá bizta. E Congregatio ez által az egyházjog fejlesz-
tésében nevezetes tényezővé lett és a törvényhozás munkáját 
helyettesíti, részint határozatai, (Resolutiones) részint magyarázatai 
(Declarationes) által, melyek közül azok, mélyek uj jogot alkotnak, 
Decreta néven nezeztetnek és a pápa tekintélyénél fogva, valósá-
gos törvények. Ezen határozatok 1718. óta évenkint nyomtatásban 
megjelennek, ezen cini alatt „Thesaurus resolutionum S. Cong-
regatjonis Concilii". 

A vatikáni zsinatot IX. Pius 1869. december 8-ára hivta Vatikáni 
össze. Ez volt az első zsinat, melyre az államok külön meghívót zsinat 
nem kaptak, s azon magukat nem is képviseltették. Ügyrendjét 
nem maga, hanem a pápa állapította meg. Nyilvános ülésein a 
generális congregatiokban és a bizottságokban már megvitatott 
és megállapított határozatokat változatlanul elfogadták.! Ezen zsinat 
mondotta ki a pápa infallibilitását, legnevezetesebb mégis a róm. 
kath. egyház alkotmányára nézve azon határozata, melyben a római 
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pápa primátusát dogmává tette. Ezzel a monarchiai alkotmány 
változhatlanná lett. 

E zsinat határozataival szemben Ő Felsége 1870. augusztus 9-iki leg-
felsőbb elhatározásával királyi tetszvény jogát vette igénybe, s igy azoknak 
kihirdetése Magyarországon elmaradt. 

Pápai 13. A pápai constitutiók írásba foglalt pápai határozatoki 
constitu- főkép a tizenegyedik század óta a róm. kath. egyházjognak" legr 

tiók gazdagabb kútforrása^ Külső alakjukra nézve bujiák vagy brévék,f 
aszerint, amint ünnepélyesebb, vagy kevésbé ünnepélyes alakban 
keltek. Tartalmukat tekintve vagy tulajdonképeni constitutiók 
(Constitutiones generales), m é l y e k b e n a papának törvényhozó 
hatalma az egész egyházra és a későbbi időkre is kötelező jogot 
alkot, vagy rescriptumok, XConstitutiones speciales) [vagyis vala-
mely ügyet eídömo^vagy elintéző leiratok, melyek ismét vagy 

I .igazságügyi£kJRescripta justitiae) vagy közigazgatásiak (Rescripta 
' gratiae). — ' — 

kötelező A tulajdonképeni constitutiók általános törvény erejével 
ereje birnak, ha azokban a pápa törvényhozó hatalma azon szándékkal 

működik, hogy törvényt alkosson. Az igazságügyi leiratok, analógia 
útján más esetekre is alkalmazandók annyival is inkább, mert a 
pápák ismételten kifejezték abbeli akaratukat, hogy a rescriptu-
mokban megállapított jogi elvek más hasonló esetekben is alkal-
mazást nyerjenek. A mai gyakorlat szerint, minden hivő, ki excom-
munikálva nincs, kérhet akár önmaga, akár mások számára 
leiratot és ha az kegyelmet ad (gratia facta) csak akkor válik 

végre- érvényessé, ha azt az illető elfogadja, ha pedig valami intézkedést 
hajtása foglal magában, akkor kell egy végrehajtónak lenni, akinek ismét 

vagy belátására van bizva, hogy a leiratban felhozott körülmé-
nyek valódiságát megvizsgálva, s ha jónak látja a kért intézkedést 
végrehajtsa (executor voluntarius). Vagy ilyen előleges vizsgálat 
nélkül annak érvényt szerezzen (executor necessarius). A leiratok 
jogi erejüket vesztik, a) ha feltételhez lettek volna kötve a fel-
tételek szerint, b) ha a kérő arról lemond, c) ha az adományozó 
azt visszavonja, d) az adományozó halálával, ha a végrehajtás 
még meg nem kezdetett volna, e) a kérő halálával, ha a le-
irat tisztán csak annak személyére vonatkozott, f ) a végre-
hajtó halálával, ha személy szerint lett volna a végrehajtással 
megbízva. 

Concorda- 14. A concordatumok egyezmények, melyek a róm. katho-
tumok likus egyház alkotmányszerü képviselői és valamely államhatalom 

közt olyan viszonyok kölcsönös szabályozása végett köttetnek, 
melyek mindkét hatalomnak hatáskörébe tartoznak. A concor-
datum tárgya csak az lehet, ami felett az egyezkedőknek szabad 
rendelkezési joga van. Az egyház részéről tehát ki vannak zárva 
a hittételek, a jus divinum, az egyház alkotmányának sarkalatos 
intézményei, az állam részéről a tisztán polgári természetű ügyek, 
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melyek semmi egyházi vonatkozással nem birnak és az intercon-
fessionalis kérdések. 

Concordatumot kötni az egyház részéről mindenekelőtt a 
pápa van jogosítva, de saját hatáskörében a megyés püspök is. 
Az állam részéről az államhatalomnak mindenkori alkotmányos 
képviselője hit és felekezeti különbség nélkül. 

A concordatumok természete iránt sok vita folyt. A legmeg-
felelőbb, ha azokat, mint önmagukat nevezik, szerződésnek tekint-
jük, a nemzetközi és állami szerződések analógiája szerint. 
Szerződéses karakterrel közvetlenül csupán csak a szerződő 
felekre és azok jogutódjaira birnak, de nem az egyes hívőkre, 
vagy polgárokra. A szerződő felek kötelesek azt végrehajtani, kik 
azt sem egyoldalulag értelmezni, sem utólagos intézkedésekkel 
megváltoztatni nincsenek jogosítva és az állami dinasztia, vagy 
kormányforma változása annak érvényességét meg nem változtatja. 
Mindez azonban nem azt jelenti, mintha állam és egyház az által 
úgy volnának kötve, hogy további jogfejlődésük a másik fél bele-
egyezésétől függene. Ellenkezőleg, mindkét hatalomnak önállósága 
saját jogállapotának tovább fejlesztésében elismerendő. 

A concordatum egyértelmüleg meg is szüntethető, de meg-
szünhetik az az egyik félre nézve is, ha a másik fél a szerződést 
megszegi. A concordatumok territoriális érvénnyel birnak s 
kiterjednek az állam mindenkori területére, de a nemkatholikusokat 
csak mint állami törvény kötelezhetik.'Hazánkban a Concordatum 
kötésének tere hiányzik. A vallási viszonyok országos törvények 
által vannak szabályozva. Ezektől eltérni, avagy a róm. kath. 
polgárok számára külön jogot felállítani nem lehet. A világi viszo-
nyok pedig egyik egyháznak se tartoznak hatáskörébe. 

15. a) N e m z e t i é s tar tományi z s i n a t o k v é g z é s e i , b) P ü s p ö k - Egyéb for-
hatósági rendeletek, c) A praelati nullius, az exemt praelatusok, rások 
cardinálisok, legati a latere, az apostofi vicariusok, a káptalani 
vicariusok rendeletei, d) Autonomikus testületek rendszabályai. r d 

16. Codex juris canonici. Az utolsó codex megjelenése óta 
hatszáz év telt el, mig X. Pius j )ápa Qodexe megjelent. Utódja, J

r n : * f r . 
XV. Benedek pápa azt l^TTTmájus 27-én megerősítette, kihirdette 
és 1918. pünkösd napján, május 19-én hatályba léptette. 

A codex az egyházjognak egész anyagát újra feldolgozta 
és azt a kötelező jognak kimerítő és kizárólagos forrásává tette. 
Ezentúl csupán csak az legyen kötelező jog, ami a codexbe fel 
van véve. A inü öt könyvre oszlik: az első az általános szabá-
lyokról, a második a személyekről, a harmadik a dolgokról, a 
negyedik az egyházi törvénykézési jogról, - az ötödik a büntető-
jogról szól összesen 2414 canonban. Ugyancsak XV. Benedek 
papa a törvénykönyv hiteles magyarázatára, bibornokokból egy 
congregatiót szervezett, amely a törvény végrehajtására szükséges 
utasításokat is ad ki. A congregatió van hivatva arra is, hogy 
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a jog értelmezése körül felmerülő „kétségeku tárgyában 
döntvényeket hozzon. 

A görög- 17. A görögkeleti egyház különös jogforrásai: 
keleti L Codex Canonum ecclesiae primitivae, mely a 85 apostoli cánont 

, , foglalja magában. 
f 2. Codex Canonum ecclesiae universae. Ezen cim alatt két codex is 

különös ismeretes, az első magában foglalja a 38l-ik évig tartott valamennyi (közön-
jogfor- séges és helyi) zsinat végzését. A másodikat Johannes Scholasticus antiochiai 

rásai P r e shi t e r> utóbb konstantinápolyi patriárka Justinianus parancsára készitette 
és magában foglalja a Justinián idejéig tartott összes zsinatok végzéseit s 
az 50 apostoli canont. 

3. .Ehotius patriárka Nomocananjaj mely magában foglalja a 883-ik 
évig megjelent összes jogforrásokat, világi törvényeket, valamint zsinati 
határozatokat. E munka mind e mai napig nagy tekintéllyel bir a görög-
keleti egyházban. 

(1170.) 5. Zonoras János commentárja i^ l 120.) 6.^Aristenos Alexius és 7. 
Blastares Máté Syntagmája. (1335.) 8. Pidalion cim alatt jelent még 1841-ben 
Athenben görög nyelven egy mű, mely azonban román és szláv nyelvekre 
is lefordíttatott. Mivel pedig a munka a konstantinápolyi pátriárkái sinódus 
megbízásából készült, az az egész görögkeleti orthodox egyházban köz-
tekintéllyel bir. 

9. A román Pravila, mely Aristenosnak nomocanonja után 1652-ben 
készült. 10. Az orosz KorQigsaja Kuiga, melyet 1653-ban Nicon patriárka nyom-
atott ki Moszkvában. 11. A magyar országos törvények és királyi rendeletek, név-
szerint 1791:27., 1792: 0., 1848:20, 1868:9. törvénycikkek, valamint az 
1770. szept. 27., 1771. julius 20, 1777. január 2., 1782. (systema consistoriale), 
1779. julius 16. (declaratorium), 1868. aug. 10, 1869. május 28. 1871 máj. 29. 
és 1875 május 14 iki királyi leiratok. 

12. Congressusi és püspökzsinati végzések. 
A protes- 18. A" prüTeSTans egyfTáí: jogának különös forrásai: 

táns 1. Symbolikus könyvek, a) Az ágostai hitvallás (confessio 
egyház augastana), Melanchtontól 1530-ban az augsburgi birodalom 

külön gyűlésén bemutatva, b) Apologia confessionis Melanchtontól 
forrásai 1531-ből. 

c) Smalkaldi cikke"k Luthertől 1537. Melanch,ton egyik 
függelékével „de potestate et primatu papae". d) Luthernek két 
katekizmusa, e) Formula concordiae. A helvét hitvallásuaknál 
a heidelbergi káté, a confessio Marchica, a dortrechti végzések, 
a confessio gallicana. 

2. Országos törvények mint a bécsi (1606.), a linci (1645.), 
jL&űitmárí ( 1 I 1 U b i f o ^ t & e k ^ az 1791 :26, 1844:3, 1844,: 20, 
1868: 48, 53, 1 8 9 1 : 1 2 , 1893": 26, 1 8 9 4 : 3 1 , 32, 33 és 
1895 :43 3, Zsinati végzés^k^ melyek közül legnevezetesebb az 

-ovangóhw»- Sieriol.csíűj'.mqit egyházban 1881. október 31-én és 
folytatólag 1882. szept. 10-én LDebreczenben tartpUutijJMlftak az 
király által 1882^okt. 11-én jóváhagyott határozatai és azok az 
egyházi törvények' nielyék a Budapesten 1891—937 évi országos 
zsinaton hozattak és a király által 1893. dec. 24-én jóváhagyattak. 
Az ágostai evangélikusok egyházi alkotmányát szabályozzák a 
Budapesten 1891 - 1 8 9 3 - b a n tartott egyetemes zsinat hafaíözátai, 
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I t 
melyeket a király 1893. március 18-án szentesitett. Az unitárius 
egyház jogforrásai állanak az 1579. évi tordai országgyűlésen 
beadott hitvallásból, országos törvények, királyi rendeletek és 
zsinati végzésekből. ^1850. jan. 22-én Erdély katonai és polgári 
kormányzója felhívta az unitárius egyház püspökét, hogy hivasson 
össze főtanácsot egy egyházi szervezet kidolgozása végett. 1851. 
szept. 2-án a Kolozsvárott tartott zsinati főtanács e felhívásnak 
meg is felelt egy kidolgozott egyházi szervezettel, mely az akkori 
absolut kormányhoz felterjesztetett, de válasz nélkül maradt. 

Az unitárius egyháznak szervezete főbb vonásaiban ezen 
felterjesztés alapján állott 1901-ig, midőn az egyházi főtanács 
annak új szervezetet adott. 

19. A zsidók egyházjogának különös forrásai. Talmud 
A zsiffófr TgylíázJugálIákTaTTönos forrásai mind á bibliából indulnak 

M\í v a ' a m e n n y i annak fordítása, vagy értelmezése. Az első fejtegetés 
— Midrás — szóbeli volt, melyet Krisztus után a II. században foglaltak 
először irásba, és ezt Misnának nevezték. Ennek bővebb fejtegetése és-
magyarázata a Talmud. A magyarországi zsidók különös jogforrása a Sulchan Qn l rhnn 
Aruch, egy XVI. századbeli Talmudmagvarázat, melyet a hittörvényhű zsidók T , 
számára kiadott magyar miniszteri rendelet értelmében a legszigorúbban kell A , u c / 1 , 
megtartani és alkalmazni. 

Második rész. 

20. A magyar állam az emberiség nagy családjában mint Alap-
egy külön nemzet-individuum igyekszik a maga határain belül fogalmak. 
saját külön viszonyai és nemzeti felfogása szerint munkálni az Amagyar-
emberi művelődés ügyét. Ezen művelődésnek jelentékeny tényezői országi 
az egyházak. Hazánkban hét törvényesen bevett egyház van.í Ha egyházak 
ezeknek jogát ismerni akarjuk, nem elégedhetünk meg azoknak joga 
külön-külön egyszerű leírásával és felsorolásával. Azon tény, miképen 
hogy hazánk területén létező \ hét bevett egyházra nézve az tárgya-
1848:20. t.-c. felekezeti különbség nélkül tökéletes egyenlőséget landó 
és viszonosságot állapított megl már a törvény szempontjából is 
szükségessé teszi, a tudomány* pedig megköveteli, hogy azok "ne 
csak egymás mellett külön-külön, hanem egymáshoz való vonat-
kozásokban együttesen is tárgyaltassanak.! Az emberek milliói, 
kik ezen hétféle egyházban keresik üdvükei mind egyek abban, 
hogy valamennyien a 'magyar állam polgárai, kiket egy ugyanazon 
államjog, a polgári jogoknak közös élvezete, és számtalan társa-
dalmi kötelék fűz össze. A közös alap tehát már ez oknál 
fogva sem vitatható el. Még inkább megtaláljuk azt azon 
közös alapeszmében, hogy hitét valamennyi mind isteni kinyilat-

koztatásra vezeti vissza. {Sőt e kinyilatkoztatás egyTészé" ugyanaz, 
mert az Ó-testamentum közös forrásából fakad, másrészét pedig, 
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mely az Uj-testamentum szent könyvében van letéve, a hat keresz-
tény egyház különbség nélkül ismeri. 

A közös alap tehát a tudomány számára adva van. 
Ennélfogva feladatunk leend az egyes egyházak jogát 

együtt tanulmányozni úgy, hogy az egyházaknak különös alakjait 
amint azokat hazánkban látjuk, megvizsgáljuk, jogaikat össze-
hasonlítjuk, összefüggésüket és különbségeiket felderitjük. Ezen 
célból szükséges lesz mindenekelőtt azon általános érvényű elveket 
állapítani meg, melyek a hét külön egyháznak lényegéből erednek* 
hogy igy képesek legyünk azon elvont fogalmakat megismerni, 
melyekből valamennyinek tanulmányozásánál ki kell indulnunk. 

Egyház- 211 Az emberek, kiknek vallásos meggyőződésük ugyanegy, 
hatalom társulnaK egymással. Az ember úgy érzi, hogy egyedül egymaga 

eredete a maga r - " - - kielégíteni vagy képtelen, vagy 

olyan kül , 0 elő, melyek nem fordulnának elő, 
ha az ember egyedül maradna. A társaság szükségkép megvál-
toztatja az embernek magatartását, mert az egyénnek alkalmaz-
kodni kell környezetéhez. Ez az ember gondolkozás módját is 
lassankint átalakítja, s ha az emberek közötti kapcsolat állandóvá 

A szükség válik, az egyesek is- átalakulnak. / M á r a teljesen szervezetlen 
érzete együttműködésben (p. egy csoportosulásban) is olyan lelki ered-

mények állanak elő, melyek nem puszta sornmázata az egyének 
individuális lelki tartalmának, hanem inkább eredményei az együtt-
működésnél. S 'még inkább áll az az állandó kapcsolatról. Egy 
külön tudat és külön akarat keletkezik ezáltal. (Kollektiv személy.) 

Ezzel együtt egy új törekvés indul meg. Az állandó kapcso-
latban az emberek életviszonyai nem maradhatnak rendezetlenül. 
A vallásos együttélesben is igy van az. Itt is a tétova össze-
visszaságot a társas életnek meg kell szüntetnie, s valami rendet 
kell létesítenie. Igy folyik a szervezkedés munkája, mely tulajdon-
képen nem egyéb, mint alkalmazkodás a környezethez és a 

Szervez- környezetnek visszahatása az egyénre. Ugyanazon jelenség, mellyel 
kedés mindenütt találkozunk. jAz első szervezkedés az embereknek 

természetes egyenlőtlenségéből indult ki. A tehetség, kiválóbb 
tulajdonokJ (bátorság, kitartás, tudás, a szó hatalma, a többiek 
védelme stb.) tették az egyenlőtlenséget igen érezhetővé. Ezt 
érezni kellett az eTso társulásban mindenkinek, s ez természet-
szerűleg vont maga után bizonyos rendet. Egyének és osztályok 
válnak ki azáltal, hogy sikerül nekik úagyobb tekintélyre és 
nyomatékra szert tenni. Ez a rend már állandóságánál fogva is 
szokássá, a szokás joggá erősödik, a kezdetleges jog még nem 
egyéb. mint_ rend és állandóság. I 

A hatalom A társlis^'eletnek ez a rend után való törekvése legelső 
kifejlődése csirája a jognak és az egyházhatalomnak. A vallási társulat 

szervezkedik. Ez a szervezkedés abból áll, hogy fentartja saját 

legalább pedig már magában véve is 



17 

együttes életét,, a rajta kivül álló világgal szemben mint egység 
jelentkezik, részekre tagozódik, a közös munkákat a reszek kozt 
megosztja, de emellett is az eredendő egységet es osszetartast 
megtartja. Ebben áll a felekezetek szervezkedese es elete. Ezen 
életműködés erőkifejtéssel jár, és ezen erő az egyhazhataiom. 
Az egyházhatalmat ezen oknál fogva tekinthetjük ugy, mint azon 
erőt, mely által az egyház él és működik. A szervezkedes által 
új eredmények ál lanakelő, ezek közül legnevezetesebb a jog. / 
A jog is ennek a szervezkedésnek munkája, mely a szervezke-
déssel együtt és párhuzamosan indul és fejlődik. 

2g. Az egyházi hatalom alapelve és lényege az, hogy az 
egyház\a maga hatalmát Isten akaratából birja. Maga Isten az, 
ki az egyházban és az egyház által uralkodik s igy az egyháznak 
uralma annak alakja szerint: theokrácia. ¡Az emberek ezen akarat- Azegyház-
nak csak letéteményesei és képviselői s a meghódolást nem hatalom 
kívánhatják maguknak, hanem Istennek. természete 

Az uralomnak ezen faja amilyen eszményi, plyan könnyen szerint 
válhat visszaéléssé is. Mely az uralkodó osztálynak zsarnokságát theokrácia 
s ez szükségképen visszaesést von maga után, mikor is az emberi 
műveltséggel együtt a hit és vallásos élet is alacsonyabb fokra 
száll alá, elveszti isteni erejét és eltorzul, mint azt a hajdani 
theokratikus despotiáknál látjuk keleten. 

A nyugati ember gondolkodása elválasztja a lelki uralmat 
a világitól, s a theokraciát despotikus elfajulásában elveti és csak 
tiszta ideális alakjában fogadja el. 

•23. A magyar egyházak közül mindenik a maga tanítását az Különböző 
embef teremtésénél kezdi és saját származását innen számítja. A egyházak 
vallás eszméje a történelem folyamán különféle alakban jelenik 
meg. Az egyes egyházak pedig élő alakjai az emberiség vallási 
fejlődésének, hol egy ugyanazon lényeg mellett különös indivi-
dualitással találkozunk!! Ennek oka az egyházak keletkezé-
sének körülményei, a bennük uralkodó különös felfogás, 
különös szellem, mely sajat célokért sajátszerű intézményeket 
létesített, s az egész hitének mozzanataival áll szoros össze-
függésben. 

, A magyar szt.-korona területén levő egyházak közül a világ- Zsidóság 
történelemben legelőször a zsidó jelenik meg. A^sixiőság^reactió 
a bálványimádás és polytheismus'ellen. Istent, mint tiszta szellemi 
lényt imádja, s a mouotheismust a legszigorúbban értelmezi, hitét 
fajának fogalmával kapcsolta össze. A kereszténység a zsidó Keresz-
monotheismus továbbfejlődése, és kiterjesztése az egész emberi ténység 
nemre faj és nemzetségre való tekintet nélkül. Túlteszi magát 
a földi élet minden formáján, még az államin is! („Az én országom 
nem e világból való.") Meglehet minden civilizáció mellett és 
tiszta transcendentahzmusával épp arra alkalmas, hogy minden 
civilizációt megnemesitsen. 

Kosutány: Egyházjog, II kiad. 
2 
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ketté- A kereszténység azonban sajátos fejlődést vett keleten és 
válása sajátosat nyugaton. Keleten a kereszténység a már teljesen kifejlett 

hellen (görög) kulturával állott szemben, holott nyugaton világ-
történeti hivatását barbár népek közt töltötte be. 

Ez a hit egysége mellett is nagy eltérésre vezetett a keleti 
és nyugati egyház alkotmánya tekintetében s a kettő egymástól 
el is szakadt, s a nyugati most már a maga monarchikus alakját 
annál következetesebben fejleszthette. 

Refor- A reformatio visszahatás volt az egyház alkotmányának 
matio monarchikus absolutizmusa ellen, de a hit terén is új felfogást 

érvényesített. 
Ekképen vált ki a zsidóságból a kereszténység, mely külön 

fejlődést vett Keleten és külön fejlődést vett Nyugaton, hol ismét 
a római katholikus egyházból a két protestáns és az unitárius 
vált ki. 

Minden egyház megannyi külön egyéniséggel bir, mely 
a maga alkotmányát és közigazgatását sajátságos felfogása és 
szükséglete szerint szervezte, és sajátos fejlődést nyert Magyar-
országon. 

t f 
Ff 
Harmadik rész. 

fA 

' Hü 

Az állam 
viszonya 

a hithez 

a vallás-
hoz 

a feleke-
zetekhez 

j 24. Az embernek hite az ő legbelsőbb lelki és érzelmi világa, 
hova az állam minden hatalma mellett se képes közvetlenül be-
hatolni. Az erőszak pedig-tehetetlen; és végtelen bajokat hozhat 
nemcsak a polgárra, de magára az államra is. Az állam tehát 
a maga szuverén hatalmát a lelkiismerettel szemben feltétlenül 
korlátozza. 

) A vallás a hitbéli érzelemnek külső kifejezése lévén, a sza-
vak, tettek, melyekben ez nyilvánul, már külső megítélés alá 
Jöhetnek, s igy az államnak hatalmi körébe esnek. Aniig a vallás 
gyakorlata az államnak jogi rendjét nem érinti, annak szabadsága 
feltétlenül elismerendő és biztosítandó, mert része a lelkiismereti 
szabadságnak. 

A felekezetek már nem csupán egyéni érdeküek. Társadalmi 
(vallásos) körök azok, ahol az emberek vallási szükségleteik 
kielégítése céljából társasággá csoportosulnak. Ezen oknál fogva 
azok° mint a polgároknak mind megannyi egyesülései jönnek 
tekintetbe. Ezeknek hatása lehet jótékony, de leh^t a felekezetek 
befolyása kártékony is.j Az államnak tehát kötelessége lesz a 
polgároknak ilyen vallási egyesületeire felügyelni, s azoknak 
a testületi jelleget, jogi személyiséget a maga részéről is vagy 
megadni, vagy megtagadni. : 
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25. ?A vallásos élet jelenségei között nincs egy se, melynek Egyház es 
az állam életében nagyobb jelentősége volna, mint az egyház, állam 
Az egyház egy szervezett hatalom, s igy az állam, mely ugyancsak 
szervezett hatalom, egy ugyanazon egyének fölött, az egyházzal, 
s annak hatalmával minduntalan szembe találkozik. Így áll elő 
az egyház és állam közötti viszony kérdése.' Ez pedig különböző 
időkben és helyeken különfélekép alakult ki. Az idevonatkozó 
tanokat két csoportba oszthatjuk aszerint, amirit az államot és 
egyházat egy egységes hatalomnak tekintik, vagy egymástól külön 
választják, j 

A római kath. egyház azt tanitja, hogy az egyház és állam 
különválasztása ellenkezik Isten akaratával, és az egyház az ural-
kodó hatalom, az állam pedig az egyháznak alárendeltje. 

26. A magyar állam midőn keresztény királysággá lett, a Régi 
róm. kath. egyházat államegyházzá tette-, olyan korban, melyben a magyar 
lelkiismereti szabadság még ismeretlen volt. Az állam vallását egyház-
kötelezővé tette és erőszakot alkalmazott az ellenszegülőkre. Erővel politika 

. irtotta a régi nemzeti vallást, az eretnekséget, a pogányságot. Részt 
vett a keresztes háborúban, harcolt a pogány kunok, a schizma-
tikusok, a paterenok, husziták ellen, s egyedül a zsidókat 
tűrte meg. Ez a szigorú elzárkózottság mindentől, ami nem római 
katholikus, egész a XVI. század közepéig tartott.! Az 1523: 54. 
és az 1525: 4. t.-c. még a legerősebb eszközökhöz nyul, a hit-
újítás ellen. A hitnek ilyen erőszakolásán az első rést az erdélyi 
törvényhozás törte, hol az 1527. és 1563-:ki ítordai országgyűlés 
négy „recepta religio,, számára a szabad vallásgyakorlatot bizto-
sította. Magyarországon a protestántizmus elterjedése mellett is 
fentartotta a róm. kath. egyház államegyházi jellegét a király. 
Az 1790—1. évi törvényhozás óta újbcl és még részletesebben 
kifejtve megerősíti a protestáns egyház szabadságát, a görögkdeti 
egyházat pedig a római katholikussal egyenlősítette. Volt tehát 
ezóta egy állmegyház (a római katholikus), egy kiváltságos egv-
ház (a görög keleti) és két olyan egyház (az ev. ref. és. az ág. e v j , 
melynek szabad vallásgyakorlatát a törvény elismerte.j De ugyan-
csak az 1790—1. és 1792. törvényhozás már sokat 'tett az 'egy-
házak közötti egyenlőtlenség enyhítésére, s ettől kezdve az egy-
házak egyenjogúsítása feltarthatatlanul halad előre. [Az 1840. és Ujabb 
1843. évi törvények mindig jobban és jobban közelednek az magyar 
egyenlősítés felé, melyet az 1848: 20. t.-c. elvileg ki is mondott egyház-
s ezzel az állami egyház rendszerűt, mely több mint nyolcszáz éven politikai 
at uralkodo volt hazánkban, megszüntette. 1 ' törvények 

i i V* 6 7 : 1 7 ' t ' " c ' a z o r s z á S izraelita lakosait a keresztény 
lakosokkal minden polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt 
jogosítottnak nyilvánította. i & 

Az 1868: 53. t.-c. a törvényesen bevett keresztény val-
j lasfelekezetek viszonosságát, melyet az 1848: 20. t.-c. csak 

2* 
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1895: 43. 
t.-c. 

elvben mondott ki, ideiglenesen főbb alapvonalaiban szabá-
lyozza is. 

Végre a 90-es évek elején beállott eszmemozgalmak követ-
keztében létrejött az 

1894: 31. t.-c. a házassági jogról, 
1894: 32. t.-c. a gyermekek vallásáról, 
1894: 33. t.-c. az állami anyakönyvekről, 
1895: 42. t.-c. az izraelita vallásról, 
1895: 43. t.-c. a vallás szabad gyakorlatáról. 
A magyar államnak egyházi viszonyait ezen törvények 

szabályozzák. 

27. A mi törvényeinkben nyilvánuló magyaros felfogásunk 
különbséget tesz hit, vallás és egyházak között, s azoknak viszo-
nyait megfelelő külön intézkedések által külön-külön szabályozza. 

J. A hitnek és lelkiismeretnek feltétlen szabadságot ad. 
„Mindenki szabadon vallhat és követhet bármily hitet 

vallást". 
Ezen szavak semmiféle korlátozást sem foglalnak magukban, 

s a lelkiismeret szabadságát nem csupán a magyar állam polgárai 
számára, hanem minden ember és minden hit számára biztosítják 
a magyar állam területén. 

„A politikai és polgári jogok gyakorlására való képesség a 
hitvallástól teljesen független". 

Tehát a hit minősége egymagában véve senkinek politikai 
vagy polgári jogait nem érinti. 

„ Vallási hite vagy egyházi szabályai senkit sem menthetnek 
fel törvényen alapuló bármely kötelesség teljesítésétől". 

Tehát valamint az állam feltétlen szabadságot biztosít a hit-
beli meggyőződés számára, úgy viszont maga is függetleníti a 
maga jogi rendjét a hitbeli meggyőződéstől. A hit nem érinti a 
jogi képességet, nem érintheti a törvények és törvényes rendeletek 
kötelező erejét sem. Senki az ő hitbeli meggyőződése alapján a 
törvénynek tartozó engedelmességet meg nem tagadhatja, se ma-
gának olyat meg nem engedhet, amit a törvény tilalmaz. 

A törvénynek ezen rendelkezései egyrészről az állam, más-
részről a polgároknak hitbeli meggyőződése közt minden össze-
köttetést megszakítottak. 

Ez azonban nem jelenti, hogy a magyar állam a vallás iránt 
közönyös lenne. Midőn törvényhozásunk a gyermekek vallásos 
nevelését kötelezővé teszi, a vallás szabad gyakorlatát védelmezi, 
az istentiszteletet különös állami oltalom alá helyezi, az egyhá-
zaknak jelentékeny jogokat biztosit, sőt a saját állami feladatának 
egyrészét (iskolaügy) rájuk ruházza, s őket anyagi szükségleteik-
ben is készséggel támogatja, bőséges bizonyítékát adja annak,. 
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hogy a magyar állam bár nem felekezeti állam, de nem is közö-
nyös a vallás iránt, sőt azt tőle telhetőleg ápolja és előmozdítja. 

II. A vallásnak szabad gyakorlatát a magyar állam az ő hatá-
rain belül mindenki számára biztositja (tehát az idegenek számára is), 
de a szabadságot senkinek feltétlenül meg nem adja, mert a 
maga hitét és vallását mindenki csak az ország törvényeinek, va-
lamint a közerkölcsiség kívánalmainak korlátai között fejezheti ki 
és gyakorolhatja külsőképen zsl Ezáltal a törvény elejét veszi 
azon lehetőségnek, hogy vallási'szertartásképen vagy ennek ürü-
gye alatt valaki olyan cselekvényeket követhessen el, amelyek 
az erkölcsiséget sértik, vagy esetleg a törvények értelmében 
büntetendők is. 

A vallás szabad gyakorlatáról szóló eme rendelkezést meg-
j erősiti azon tilalom, hogy senkit sem szabad törvényekbe, vagy a 
] közerkölcsiségbe nem iitkiizö vallási szertartás gyakorlásában aka-

dályozni, vagy hitével nem egyező vallási cselekvény teljesítésére 
kényszeríteni. 

A törvény ezen rendelkezése óta hazánkban tűrt vallás nem 
létezik többé, mert bárminő idegen vallás nem a „türelem", hanem 
törvényben biztosított jog alapján gyakorolható. ^ törvény ugyanis 
a vallás szabad gyakorlatát nem korlátolja egy vagy több meg-
határozott vallásra, hanem kiterjeszti minden vallásra minden más 
korlátozás nélkül, mint amelyet a törvény megállapít. 

A hazában utazó vagy tartózkodó idegenek tarthatnak saját 
hitelveik szerint rendes nyilvános isteni tiszteletet, amennyiben 
az. a fennálló törvényekbe és a közerkölcsiségbe nem ütközik és 
az illető rendőri hatóságnak eleve bejelentetik. Ha állandó termé-
szetű lelkészi állást is tartanának fenn, az alkalmazott egyén a 
törvényhatóság első tisztviselőjének bejelentendő. (31. §.) 

28. A mi magyaros felfogásunk az állam és a területén lévő A felekeze-
felekezetek közti viszony megállapításánál abból indul ki, hogy tek a tőr-
ei területén lévő felekezetek közt különbség létezik azoknak tanai, vény előtt 
históriai multjuk tekintetében, valamint abban is, hogy a magyar nem 
állam ezeréves életében különböző részt} vettek. így vannak fele- egyenlők 
kezetek, melyeket a mi magyar jogunk »törvényesen bevett feleke-
zet"-nek tekint, más felekezeteket a mi törvényhozásunk csak 

, „elismer". j 
Ezekiől aztán különböznek azok, melyek az állami elismerést • 

nélkülözik. 
A mi magyaros felfogásunk lényegesen különbözik azon 

rendszerektől, melyek szerint más nemzetek az egyház és állam 
közötti viszonyt megoldani törekedtek Ezen felfogás sajátossága 
nem valamely elvont egyetlen elvnek általános érvényre emelésé-
nen áll, hanem abban, hogy a való élet viszonyait mérlegeli, 
s képes az állami szuverenitást a felekezetek szabadságával s ezt 
ismét az egyházaknak bőkezűen nyújtott előnyökkel olyan bölcsen 
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összhangba hozni, mint az a feladat rendkívüli nehézségénél 
fogva sehol másutt ennyire nem sikerült. 

Törvénye- 29. A törvényesen bevett egyházakat (felekezeteket) az 
sen bevett 1895: 43. t.-c. 6. § - a kimerítően (taxatíve) sorolja fel. Ezek: 

felekezetek a) a latin, görög és az örményszertartású katholikus egy-
ház. A katolikus egyház a magyar királysággal egyidős, s az 
„recipiálva" voltakép a magyar nemzet megtérítésével lett, 

b) az evangélikus református, 
c) az ágostai hitvallású evangélikus egyház, ezen két egyház 

szabad vallásgyakorlatát az 1608. évi koronázás előtti I. t .-c. 
iktatta először törvénybe, 

d) a görög keleti szerb és 
e) álgörög kélétí fotííán egyház, melyet az 1791 : 27. törvény-

cikk recipiált, 
f) az unitárius ^egyház, melyet az 1848: 20. t.-c. nyilvánított 

törvényesen bevett vallásnak, 
g) az izraelita vallást az 1895: 42. t.-c. nyilvánította törvé-

nyesen bevett vallásnak. 
A „bevettvallás" kifejezés, mint műszó, Erdélyben keletkezett 

a XVI. században, honnan a magyarországi törvényhozásba 
is átment (1550 : 12). Mai értelmében azt jelenti, hogy a 
törvényesen bevett egyházak hazánkban nem egyszerű társa-
dalmi körök, magántársulatok, hanem olyan saját hatalommal 
biró ethikai személyek, kiknek hatalmát, mint ilyent, az 
állami törvényhozás is elismeri, s őket nemcsak különös gond-
ban és támogatásban részesíti, hanem számukra államjogi állást 
is biztosit. 

Törvénye- Aj Elismeri az állam az egyházaknak sajátos hatalmát, melyet 
sen bevett gyakorol saját hivei, hivatalnokai, tisztjei és alkalmazottai felett. 

felekezetek Á törvényesen bevett egyházakat a mi magyar jogunk közható-
jogai ságok gyanánt tekinti, úgy, hogy: 

1. hatósági határozataikat szükség esetén az egyházak 
kívánatára saját állami közegéivel hajtatja végre, 

2. ,elismeri jogukat arra, hogy vallasi "és iskolai, valamint 
nevelésügyeiknek anyagi terheit adók kivetésivel, vagyis híveiknek 
anyagi hozzájárulásával fedezhessék, 

3. ezen adókat közadók módjára közigazgatási úton rendeli 
behajtani,, 

4. 18 éven alóli híveikre nézve a vallásos nevelést államilag 
is kötelezővé teszi (1868:38. t. c., 1883:"3ö.~rcX~"" 

5. kizárólag nekik engedi meg, hogy az állami hatóságoknak 
minden beavatkozása nélkül új egyházgyülekezeteket alakithassa-
nak, leányegyházakat anyaegyházakka, vagy viszont ezeketTean'y-
egyházzá alakithassák át (1868:53. t. c. 24. §.). 

6. Ezeknek híveire a hitközségi kötelékhez .yaló tartozást 
államilag is kötelezővé teszi, mert az olyan hitsorsosok, kik: 
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külön egyházközséget nem alkotnak, kötelesek csatlakozni a 
saját vallásfelekezetükhöz tartozó, hozzájuk legközelebb eső oly 
önálló egyházközséghez, mely a magyar állam területén belül 
létezik (1868:53. t. c. 20. § . ) | Ezen rendelkezést az 1895:42. t.-c. 
a zsidókra, az 1895:43. t. c. az elismert vallásfelekezetekre is 
kiterjesztette. 

B) Azon különös gond és támogatás, melyben őket a magyar 
állam részesiti, a következőkben áll: 

1. nem kötelezi őket, mint az elismert felekezeteket, hogy 
hitelveiket és hitágazataikat a kormánynak még külön is bemutassák, 

2. elismeri korlátlan vagyonszerzési képességüket, 
3. nyilvános iskolákat állithatnak és tarthatnak fenn, 
4. gyűléseiknek nyilvánossága nincs kötelezöleg kimondva, 

jegyzőkönyveiket csak állami felszólításra kötelesek az állami 
hatóságnak bemutatni, 

5. a politikai kö-zségeknek segélyben minden ott létező törvé-
nyesen bevett vallásfelekezetet igazságos arányban kell részesíteni, 

6. istentiszteletüknek különös büntetőjogi védelmet nyújt 
(1878: 5. t.-c. 190. és 191. §. bővebben 1. e munka későbbi 
folyamán), 

7. lelkészeiket a vallási szertartás teljesítése közben szintén 
különös büntetőjogi oltalomban (1878: 5. t.-c. 192. §.) s őket 
mint a közhivatalnokokat különös előnyökben részesiti, melyekről 
részletesebben alább lesz emlités, 

8. a törv. bevett vallásfelekezethez tartozó katonának saját 
vallású tábori lelkészekkel való ellátása iránt a kormányt rendel-
kezni köteles, 

9. a bevett keresztény vallásfelekezetek tagjai egymás teme-
tőiben vegyesen és akadálytalanul t eme t^ .h p t r L a k- • 

10. vasárnap minden nyilvános és nem elkerülhetlenül 
szükéges" munka felfüggesztendő. Ünnepnapon az illető templom 
közelében, továbbá menetek alkalmával mindaz mellőzendő, mi 
a szertartást zavarja, 

11. az 1848: 20. t.-c. értelmében igényük van arra, hogy 
minden bevett vallásfelekezet egyházi és iskolai szükségletei álla-
milag fedeztessenek. 

C) A törvényesen bevett egyházaknak a magyar állam 
államjogi állást biztosit, nevezetesen : 

1- Az 1885: VII. t.-c. 4. § -a alapján a törvényesen bevett 
felekezetek főhivatalnokai a magyar főrendiháznak tagjai. 

2. Az 1848: 20. t.-c. e hazában törvényesen bevett minden 
yallásfelekezetre nézve különbség nélkül tökéletes egyenlőséget 
és viszonosságot állapit meg, mit az 1868: 53. t.-c. késztetésén 

rendez, az 1895: 42. t.-c. pedig az izraelitákra is kiterjeszt. 
3. A mi magyar jogunk és törvényes gyakorlatunk a törvé-

nyesen bevett egyházak hivatalait közhivataloknak tekinti. 
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30. A magyar állam a maga szuverenitását a területén levő 
egyházakkal szemben a következő felségi jogok útján gyakorolja: 

Legfőbb 1. Legfőbb felügyeleti jog, (jus supremae inspectionis) felü-
felügyeleti gyei Őfelsége minden bevett egyház egész működésére s annak 

jog irányára, nehogy önálló hatóságuk az ország önállóságára, alkot-
mányára, a haza közbékéjére, valamint a polgároknak törvényben 
biztosított jogaira és szabadságára sérelmes lehessen. Az egyházi 

•a lapí tványok felett felügyel, hogy azok valóban az alapítók által 
rendélt"célokra fordíttassanak Kiterjed végül e felügyeleti jog az 
összes iskolákra is. 

¡us refor- 2. fus'fejrormahdi. Ez alatt értjük azon jogot, melynél fogva 
mandi az állam maga határozza meg azon feltételeket, melyek mellett 

valamely egyházát " avagy felekezetet a maga területén bevesz, 
vagy elismer, (1895: xLlII. t.-c. V. fejezete). 

A jus reformandi (reformatio) alatt még azt a jogát is értik 
az államnak, melynélfogva politikai, főkép pedig közgazdasági 
okokból az egyházi javaknak vagy állagát megváltoztathatja, 
(hajdani várföldek, jobbágybirtokok, dézsma stb.), vagy megvál-
toztathatja annak rendeltetését, ha egy vallási közönség vallást 
változtat, s eddigi javait megtartva, azt új vallásának kívánal-
maihoz képest máskép használja. 

Apellatio 3. Apellatio tanquam ab abusu jelenti az államnak azon 
jogát, hogy az egyházak rendelkezését az állami törvények 
szempontjából vizsgálat alá vegye, mielőtt azokat a maga köze-
geivel végrehajtana. 

Ennélfogva az állam megtagadja az egyházaktól a rendel-
kezések végrehajtása körül az anyagi kényszer segélyét, ha a 
rendelkezés nem illetékes egyházi hatóságok által hozatott volna, 
vagyha az illetékes hatóság határozata nem jogerős, vagy a 
hatóság a maga hatáskörét túllépte volna. 

De a magyar állampolgár még az állam védelmét is kérheti 
ha az egyház valamely hatósága fegyelmi jogának korlátait túl 
lépné. Az 1895: XLIII. t.-c. szerint: 

Egyházi fenyíték nem alkalmazható senki ellen abból• az 
okból, mivel az illető törvényben rendelt valamely polgári köte-
lességét teljesítette, 

törvényben tiltott valamely cselekvést nem vitt véghez, 
a törvényben megengedett polgári jogait szabadon gyakorolta. 
Ehhez figyelembe véve, hogy az egyházi ^hatóságok senkit 

se büntethetnek szabadságvesztéssel, testi fenyítékkel, vagy pénz-
büntetéssel, következik : 

hogy az egyházaknak fegyelmi hatalma csak a hazai tör-
vények korlátain belül gyakorolható és 

hogy e korlátoknak túllépése esetén az, ki e fegyelmi 
hatalom által magát sértettnek érzi, az állam védelmét kikérni 
jogosítva van. 
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4. Jus placeti. Az államnak azon joga, melynél fogva a Jus placeti 
magyar katholikus hivekhez, vagy egyházi hatóságokhoz külföldről, 
tehát a pápai széktől jövő minden rendelet csak akkor hirdethető 
ki és hajtható végre, ha az előzőleg a királynak bemutattatott, 
s a király beleegyezését adta. ) A róm. kath. egyház feje ezen 
jogot kárhoztatja, mert az állahi alárendelt hatalom, mely az ő 
urának parancsait köteles feltétlenül végrehajtani. A világi politi-
kusok szerint pedig jus placeti nélkül az állam szuverenitása nem 
képzelhető. A jus placetit ma már a fejlemények túlhaladták. A 
római pápa rendeleteinek kötelező voltára nem szzükséges, hogy 
az helyenkint kihirdettessék. Elegendő ha a kihirdetés a köz-
pontban megtörtént és ez minden római katholikus hivöt lelki-
ismeretében kötelezi, mihelyt arról tudomása van. Viszont az 
1895: 43. t.-c. a lelkiismeret szabadságát feltétlenül elismeri. 
De már a külső cselekvést, a vallás szabad gyakorlását csak az 
ország törvényeinek korlátai között engedi meg. Ennélfogva a 
jus placeti jelentősége megszűnt. 

¡31. A magyar államnak a róm. katholikus egyházhoz való A magyar 
viszónya az első magyar király által véghez vitt következő ténye állam vi-
ken alapul: A magyarokat a róm. kath. hitre QJtéxitftte, A magyar szonya a 
keresztény egyháznak vagyoni alapja tőle származik. Ezen egy- róm. kath. 
háznál^ első ftfifilTOP5^ mély lényegében ma is fennál, az ő egyházhoz 
műve. Ezek a kétségbevonhatlan történeti tények annyival nagyobb 
figyelmet érdemelnek, mert hiteles okmányok az első magyar 
királynak a róm. kath. egyházhoz való viszonyáról hiányzanak, 
és így a különböző s egymástól eltérő nézetek közt egyedül 
megbízható alap és kiindulási pontul csak e tények szolgálhatnak. 

Az első magyar király tehát a magyar keresztény egyházba 
nem mint egyszerű hivő,, hanem mindjárt mint intéző hatalom 
lép be, s e hatalmat a római pápa utólag legitimálta. 

A magyar állam viszonyát a római kath. egyházhoz abban 
kell felismernünk, hogy a magyar nemzet a római kath. egyház 
egyetemességébe feltétlenül nincs beolvasztva, külön partikuláris 
egyházat alkot, melyet az egység határain belül különös jogok 
és önállóság illetnek meg. 

Ezen partikuláris egyháznak sarkalatos intézményei: a magyar 
királyság, a magyar primásság, a nemzeti zsinatok és a magyar 
állami törvényhozás. 

A magyar egyház tagja a római katolikus egyháznak, de 
azzal való összefüggése a király által történik, ki ezen partikuláris, 

.egyháznak feje, (Apostoli jog.) 
Azon szoros viszony, melyben a magyar állam a római 

katholikus egyházzal évszázadokon keresztül állott, ezen egyház 
részére olyan előjogokat létesített, melyeket az még mai napig 
is bir. Ilyenek: ~ 

1. Magyarország királya csak római katholikus lehet. 
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2. A királyi koronázás római katholikus templomban 
történik. 

3. A királyi család római katolikus. 4. A magyar király a 
római szent székkel közvetlen diplomatiai összeköttetést tart fenn 
nagykövetek útján. 

5. A valóságos római katholikus érsekek, püspökök mind-
nyájan, a pannonhalmi főapát, a jászói prépost, az auraniai perjel 
tagjai a magyar főrendiháznak. 

6. A veszprémi püspök mint a királyné kancellárja koro-
názza meg a királynét. 7. A káptalanok, mint hiteles he-
lyek, saját hiteles pecséttel és levéltárral birnak s a gond-
viselésük alatt levő okiratokról hiteles kiadmányokat adhatnak. 
8. Esperesek, plébánosok közhatósági működéseket teljesítenek. 
9. A clerus tagjai az országos nemesek előjogaival birnak. 10. A 
szerzetes rendek nevezetes kedvezményeket és előnyöket élveznek. 

11. Királyi adományozásból eredő ingatlanok és alapok a 
róm. kath. egyház számára dús jövedelmet biztosítanak. 

A protes- 32. A protestáns egyház hazánkban hosszantartó és keserves 
táns egy- küzködések után volt képes szabadságát kivívni. A magyar törvény-
házakhoz hozás a vallásújitást ellenségesen fogadta, s az 1523:54. t.-c. 

az 1525:4. t.-c. fő- és jószágvesztéssel bünteti a hitújitókat, 
s megengedi, hogy azokat úgy az egyháziak, mint a világiak 
szabadon elfoghassák és máglyára vigyék. E kegyetlen törvénye-
ket azonban már végrehajtani lehetetlen volt. Midőn az 1604. 
országgyűlés határozataihoz Rudolf a hírhedtté vált 22-ik cikkelyt 
önhatalmúlag hozzátoldotta, a Protestantismus ügye a magyar 
alkotmányos szabadság ügyével egybeforrt, s Bocskay stván 
erdélyi fejedelem vezérlete alatt a feltámadt nemzet kivívta a 
bécsi békekötést 1606-ban, melyet az 1608-iki pozsonyi ország-
gyűlés az ország törvényei közé iktatott, s biztositá hazánkban a 
protestáns vallás szabad gyakorlását. Erdélyben az 1527. és 1563-iki 
tordai országgyűlések, s az új törvénykönyv (Approbatae Consti-
tutiones) a négy recepta religio (kalvinista, lutheránus, katholikus 
és unitárius) szabad gyakorlatát megengedte, mi Erdélyt a vallás-
szabadság classicus földjévé tette, N e m igy M a g y a r o r s z á g o n , ho l a 
bécsi béke a protestánsok üldözését nem volt képes megszüntetni.' 
Újabb és újabb fegyveres tények és hadjáratok után létrejött 
1621-iki nikolsburgi, 1645-iki linczi béke, melyet az 1647. pozsonyi 
országgyűlés emelt országos törvény erejére. De ezek ép oly 
kevéssé voltak képesek a „pozsonyi vértörvényszék", mint Buda-
várának visszafoglalása „az eperjesi mészárszék" kegyetlenségeit 
megszüntetni. Sőt még az 1711. szatmári béke után is csak az 
eszközök változtak, de nem a protestánsok üldözésebjAz 1731. 
és 1734-ben megjelent Carolina resolutio és a sérelmes királyi 
resolutioknak egész hosszú sora a protestáns egyház e'nyomott 
állapotának történeti okmányai, miközben Erdélyben is a „Diploma 
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Leopoldinum" minden biztosítása dacára a vallási szabadság 
oda lett. 

II. jóksef császár 1781. okt. 25-én adta ki „türelmi rende-
letétmely az adott viszonyok közt nagy enyhülés volt a protes-
táns egyház súlyos állapotában, mig az 1790—1. országos törvé-
nyek 26. cikke a protestáns egyházak szabadságát ugyan elismeri, 
de azokat merőben saját sorsukra és erejükre bizza. Az 
1843—4-iki, főkép pedig az 1848-iki törvényhozás a bevett egy-
házakra nézve teljes egyenlőséget és viszonosságot alapelvül 
fogadta el, melyet az 1868:53., 1881:25., 1894:32., 1895:43. 
t.-c. tovább fejlesztettek. 

A protestáns egyházaknak a magyar államhoz való viszonya 
a múltnak azon nagy eseményeiből fejlődött ki, hogy a protes-
tantizmus a magyar nemzetiség és alkotmányos szabadság fen-
tartása körül a hazának roppant szolgálatokat tett és harmadfél-
századon át kemény üldözések közepette élt s e közben 
fejlesztette ki egyházi önállóságát azon fokra, melyben azt ma 
is élvezi. 

33 A görög keleti egyházzal hazánkban már Szt. István ideje óta talál-
kozunk, de az 1054-ben teljessé vált szakadás a keleti és nyugati egyház 
közt, a keleti egyháznak magyarországi hiveit a nyugati egyházba hozta. 
Tulajdonképpen ezen egyház hivei beköltözés útján szaporodónak el. 

A szerbek tömeges betelepedése Buda visszavétele után történt (1686). 
I. Lipót király behívására, ki a beköitözöttek számára 1691 ^ug. 23-án 
kiadott oklevelében nekik teljes szabadságot igért. Ezen oklevelet a későbbi 
királyok megerősítették (I. József 1707-ben, II. Károly 1713-ban, Mária 
Terézia 1743, majd 1779-ben). Végül az 1790;1 :27. t.-c." őket a haza fiaivá 
tette, úgy jószágbirás, mint hivatalképesség dolgában a honfiakkal egyenlő-
nek nyilvánította. Az 1792: 10. t.-c. az eddigi il i yr cancel 1 ári át, mely eddig a 
szerbek összes ügyeit különállóan intézte, beszüntette, s rájuk a magyar 
kancellária és helytartó tanács hatóságát kiterjesztette. Végül a metropolitának 
és-püspököknek a magyar országgyűlésen ülést és szavazatot adott. így 
lettek az eddig jövevény vendégek magyar állampolgárokká, s egyházuk 
szabadsága törvényben elismertté. Az 1868: 9. t.-c. a szerbek nemzeti 
congressusát törvényesítette, úgyszintén a görög keleti szerb és görög keleti 
román egyházak kette választását és önállóságát törvénybe iktatta. Mind 
a kettőnek önkormányzati jogát elismerte, valamint híveiknek azon jogát is, 
hogy kongressusaikat szervezzék, és ezen célból ilyen szervező congressust 
a karloviczi patriarcha és a nagyszebeni metropolita összehívjanak, 

34. Az erdélyi románok valószínűleg a Balkán félsziget délnyugati 
tájékáról vándoroltak be, é s már akkor a görögkeleti egyháznak voltak 
hivei. Erdély földjén a XV. században keletkezett az első püspökségük, de 
se maga az oláhság mint ilyen, se püspökségeik az országos törvények által 
elismerve nem voltak. A protestantizmus idején kalvinista befolyás alá 
kerültek, mi egyházukat nemzeti irányban fejlesztette. Az 1579. évi" tordai 
országgyűlés elismerte azon jogukat, hogy püspökjeiket maguk választhatják. 
Miután Erdély megszűnt nemzeti fejedelmek alatt lenni, megindult a törekvés 
a görög keleti románokat katholizálni. 1697-ben a gyulafehérvári zsinaton 
kimondták az uniót, de a románok egy része azt visszautasította. A nem-
egyesültek sok üldözést szenvedtek az egyesültek és a hivatalos hatalom 
részéről, mig 1783-ban Nagyszebenben püspökséget nyertek. Ez a püspök-
ség a karloviczi metropolita fenhatósága alatt állott, minthogy a görög nem-
egyesült románok a szerb püspökségekbe voltak beosztva, s azoknak alá-
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rendelve. Csak 1864-ben emelte 1. Ferenc József a nagyszebeni görög 
nemegyesült püspökségeket metropolitasággá s állította fel az aradi és 
karánsebesi püspökségeket. 

Gör. kath. 35. A görögkatholikus románok azok, kik 1697-ben a gyulafehérvári 
románok z s i n a t o n elismerték a pápa főnökségét és a róm. kath. egyházzal egyesültek. 

A gyulafehérvári püspökséget 1717-ben Fogarasra, majd 1738-ban Balázs-
falvára helyezte át a király, s ehhez járult mint második püspökség 1770-ban 
a nagyváradi görög katholikus püspökség. Az 1850-ben kiadott császári 
rendelet a (gyulafehérvár-fogarasi) balázsfalvi püspökséget metropolitaságra 
emelte, alárendelvén mint suffragán püspökségeket a már megvolt nagy-
váradit, s az ugyanez alkalommal felállított szamosujvári és lugosi 
püspökségeket. 

Gör. kath. 36. A görögkatholikus oroszok számára az első püspökséget II. Ulászló 
oroszok 149Í-táján áhította fel Munkácson, s ennek alávetette valamennyi görög-

katholikust, kik Magyarország Északkeletén laknak. Ezen püspökséget sok 
viszontagság után Mária Terézia állította vissza 1771-ben. 

Örmény 37. Örmény katholikusok. Az örménynemzet a maga eredetét 
katholiku- K. e. a XXIV. évszázig képes felvinni (Armenia - Hájászdán). 

sok A magyarországi örmények Eriván tartománynak Ani városa 
környékéről valók, honnan 1239-ben indultak útnak és hosszas, 
viszontagságteljes vándorlás után Asztrakánba, Krimiába, Lengyel-
országba, onnan pedig Moldvába jutottak. A törökök és tatárok 
által üldözve 1669-ben 1. Apafi Mihály fejedelem engedelmével 
Erdélybe telepedtek (Görgény, Petele, Bátos, Felfalu, Gyergyó-
Szt.-Miklós és Csikszépviz). A fejedelem őket szabadsággal és 
kiváltságokkal ajándékozta meg és városaik, Szamosujvár (1726) 
és Erzsébetváros (1738) szab. kir. városok köze emelkedtek. Az 
örményeket, kik közt a hagyomány szerint már Taddaeus apostol 
hirdette az evangéliumot. Világosító Szt.-Gergely téritette meg a 
kereszténységre, s már a chaícedoni zsinat (351) végzéseit elvetve 
szakadtak el az egyetemes egyháztól. Az 1439-iki florenci zsinat 

* az Uniót a keleti és nyugati egyház közt kimondva, az örmények 
is egyesült és nemegyesüit örményegyházra szakadtak szét. A 
nemegyesültek (öjrnénykeletiek) főpapja az ecsmiádzin-i patriarcha, 
az egyesülteké (örmény katholikus) a római pápa. Az erdélyi 
örmények mint a keleti (nemegyesült) vallás hivei jöttek be 
hazánkba, de 1693-ben Verzár Auxentius püspök alatt ők is 
katholikusokká lettek. Ő volt az első felszentelt erdélyi örmény 
katholikus püspök (1691 — 1715). Utódjául a Mária Terézia által 
kinevezett második püspököt a római curia már nem erősítette 
meg, s az örmény katholikusok ideiglenesen az erdélyi római 
kath. püspök hatósága alá kerültek, s ez a püspökük ma is. 
Önkormányzati szabadságukat és jogegyenlőségüket az 1868:53. 
t.-c. 14. §-a biztosítja. Istentiszteletük, s vallási életük a római 
katholikustol egyedül abban különbözik, hogy liturgiái nyelvük 
nem latin, hanem örmény. Az örmények ma már egészen 
elmagyarosodtak. . 

Zsidók 38- A zsidóság Magyarországon egyidejű a magyar királysággal. Hely-
zete bár tűrhetőbb volt, mint bárhol Nyugaton, de polgári és politikai egyen-
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joguságát csak az 1867 :17. t.-c. mondotta ki, s ez is csak általánosságban 
és elvben. E törvény életbeléptetése után Br. Eötvös József minister 1868. 
december 10-re a magyarországi zsidókat congressusra hivta össze, melynek 
feladata lett volna a felekezetnek egvházzá " való szervezése, hogy „mint 
vallási társulat is épen oly szabad, önálló s autonom testületet képezzen, mint 
a keresztény autonom egyházak". A congressus az általa megállapított szer-
vezeti szabályzatot 1869. február 23-án legfelsőbb szentesítés végett felter-
jesztette, s Ő Felsége 1869 julius 14-én kelt legfelsőbb elhatározásával azt 
szentesitette is. A zsidók egyrésze azonban a congressus határozatait, mint 
hitelveikkel ellenkezőt, el nem fogadta, s az országgyűlést e határozatok 
végrehajtásának felfüggesztésére kérte. így szakadt a magyarországi zsidóság 
két részre, azokra, kik a congressus hatarozatait elfogadták és azokra, kik 
azt el nem fogadták. Előbbiek e határozatok végrehajtásához fogtak, s 
1871-ben megalakították az „országos irodát," utóbbiak külön szabályzatot 
alkottak a maguk számára, mely 1871. október 22-én kelt legfelsőbb elhatá-
rozással, mint „orthodox szervezet" nyert szentesítést. Az 1895 : 42. t.-c. a 
zsidófelekezetet törvényesen bevett felekezetté nyilvánítja. 

39. Az 1895:43. t.-c. értelmében az állam nevében az Törvénye-
elismerést a vallás és közoktatásügyi minister adja meg, ezt csak sen elis-
akkor tagadhatja meg: mert 

1. ha annak egyházi feje vagy védura a magyar állam köte- felekezetek 
lékén kiviil álló szemely, vagy hatóság, mert a vallásfelekezet 
semminemű egyházi függésben külföldi hatóságtól nem állhat, 

2. ha a megalakulni kivánó felekezet állam vagy nemzet 
ellenes irányzattal keletkeznék, mert az ilyent a magyar állam 
meg nem tűrheti, 

3. ha nem tudná kimutatni azt, hogy legalább egy egyház-
községet felállítani és fentartani, továbbá a felekezethez tartozó 
gyermekek iskolai hitoktatását biztosítani képes, 

4. ha a hitelvek, tanok, isteni tisztelet és egyéb vallási Feltételek 
szertartás, Vagy az egyházi szervezet a) á fennálló törvényekkel 
vagy a közerkölcsiséggel ellentéTBen állana, b) a már létező és 
törvényesen bevett vagy elismert vallásfelekezetek valamelyikével 
azonos, vagy attól csupán az istentisztelet és az egyházi kor-
mányzat nyelvét illetőleg különbözik, 

5. ha a megalakulni kivánó felekezet elnevezése faji vagy 
nemzetiségi jelleggel birna, vagy a már bevett, vagy elismert 
vallásfelekezeteket sértené (ilyen volna például ha magát „igaz 
keresztény egyház"-nak nevezné). Az állami jóváhagyás, vagy 
helyesebben mondva elismerés csak ilyen esetekben tagadható meg. 

Az elismertetni kivánó felekezet hívei tartoznak eziránti 
szándékukat a törvényhatóság első tisztviselőjének Bejelenteni, 
tartoznak legalább egy egyházközség felállítását, Fentarfásáf," 
továbbá a felekezetükhöz tartozó gyermekek iskolai hitoktatását 
bjztositani, tartoznak a hitéletre vonatkozó összes rendelkezése-
ket magába foglaló szervezeti szabályokat bemutatni. • 

A szervezeti szabályzat jóváhagyása égyerfelmTT a vallás-
felekezet állami elismerésével, melynek következtében az elismert 
felekezet nem magántársulat, s egyszerű társadalmi kör többé, 
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hanem törvényesen elismert nyilvános vallási testület, mely mint 
ilyen az állam védelme s főfelügyelete alatt áll. Közvetlen magán-
jogi eredménye pedig, hogy az elismert felekezet ezáltal jogi sze-
mélyiséget nyer. 

A törvé- 1. Szabadon gyakorolhatja a nyilvános közös isteni tisz-
nyesen telet jogát. * 

elismert 2. Egyházi önkormányzati jogánál fogva maga intézkedhet 
felekeze- vallási és egyházi ügyeiben és különösen maga kezelheti egyházi, 
tek jogai oktatási, nevelési, vagy jótékony célokra szolgáló alapitványait, 

egyházi szükségletei fedezésére vagyont gyűjthet és e célból 
igénybe veheti hivei anyagi hozzájárulását. 

3. A jóváhagyott szervezeti szabályzat, vagy az egyház-
községi szabályokban meghatározott alapon és módon hiveire 
egyházi adót és egyeb szolgáltatásokat vethet ki, amelyek azon-
ban a közigazgatási út kizárásával csak a törvény rendes útján 
érvényesíthetők. 

4. A jóváhagyott fegyelmi szabályok alapján arra jogosított 
hatóságai által saját hivei fölött gyakorolhatja az egyházi fegyelmet, 
azonban elzárás, testi büntetés, vagy birság fegyelmi büntetésekiil 
nem alkalmazható. 

5. Ingatlan vagyon szerzési képessége korlátozva van ima-
házul, oktatási, nevelési és jótékonysági intézetül, egyházi vagy 
intézeti alkalmazottjaik részére lakóházakul használandó épületek-
nek, az ezekhez szükséges telkeknek és temetőül szolgáló terüle-
teknek szerzésére. 

6. Iskolákat, valamint kisdedóvodákat állithat fel. 
7. Saját céljaikra külön temetőket rendezhet be és tagjaik 

a községi temetőkben akadálytalanul temetkezhetnek. 
Köteles- Ezen jogaikkal szemben az állam kötelezi őket: 

ségei 1. Hogy lelkészül és egyházközségi elöljáróul kiszemelt 
egyéneiket az illető törvényhatóság első tisztviselőjének bemutas-
sák, ki indokolt Írásbeli határozatban elutasitólag is határozhat, 
ha á Kiszemelt lelkész, vagy előljáró nem magyar állampolgár, 
vagy ha polgári és politikai jogainak nincs teljes birtokában, ha 
erkölcsi és állampolgári magatartása kifogás alá esik, végül ha 
képesítését nem Magyarországon szerezte. 

Ezen határozat ellen a vallás- és közoktatásügyi minis-
teriumhoz folyamodásnak van helye. 

2. Ha valamely lelkész vagy egyházközségi előljáró a magyar 
állampolgárságot elveszti, vagy államelleni, vagy oly büntetendő 
cselekmény miatt Ítéltetett el, amely nyereségvágyból származik, 
a közerkölcsiségbe ütközik, vagy közbotrányt okozott, a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter rendeletére hivatalból elmoz-

^ ditandó. 
3. A törvényesen elismert vallásfelekezet fölött az állam 

különös felügyeletet gyakorol. 
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4. Köteles a közgyűlésein hozott határozatokat jegyzőkönyvbe 
iktatni s e jegyzőkönyveket a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek, vagy az általa kijelölt polgári. hatóságnak esetről-esetre 
bemutatni. 

5. Az illetékes miniszternek joga van a vallásfelekezet vagyo-
nára, a nála létező alapítványokra és vagyonkezelésükre fel-
ügyeletet.gyakorolni. 

40. Magyar törvényhozásunk módot nyújt arra, hogy minden Törvénye-
vallásfelekezet, mely se a fennálló törvényekbe, se a közerkölcsi- seri el nem 
ségbe, se az állam igazi érdekeibe nem ütközik, törvényes elis- ismert 
merést nyerjen. Ha tehát valamely felekezet az 1895: 43. t.-c. felekeze-
feltételeinek meg nem felel a magyar államnak igazi és alapos tek 
oka van az ilyen felekezetet bizalmatlansággal tekinteni, s azt az 
állam által a törvényben felajánlott előnyökből kirekeszteni. Az 
ilyen felekezetnek jogi személyiségét az állam el nem ismerheti, 
a vagyonszerzés jogát neki meg nem adhatja, a szerveszkedés 
jogával fel nem ruházhatja, lelkészeit, elöljáróságát ilyenek gyanánt 
nem tekintheti, fegyelmi jogot nekik nem adhat. Az ilyen feleke-
zetek nem vehetik igénybe híveiknek vagyoni hozzájárulását a 
felekezet szükségleteinek fedezésére, egyházközségeket nem ala-
kithatnak, iskolát s egyéb intézeteket fenn nem tarthatnak Nyil-
vános gyülekezeteik a gyülekezési jog szabályai alá esnek és a 
rendőri hatóságnál bejelentendők, s rendőri felügyelet alatt állanak, 
-istentiszteletük pedig csak annyi oltalomban részesül, mint a 
mennyit a vallás szababad gyakorlására nézve a törvény megállapít. 

41. A felekezeten kivüli állapotot az 1895: 43. t.-c. 5. §-a Felekeze-
abban látja, ha valaki a „törvényesen bevett vallásfelekezetek vala- ten 
melyikéből kilépett mindaddig, mig valamely bevett vagy törve- kívüliek 
nyesen elismert vallásfelekezethez nem csatlakozik". 

Az ilyen felekezeten kivüli polgár köteles a kilépés idejét 
követő ötödik naptári év végéig esedékes rendes egyházi járulé-
kokat annak az egyháznak szolgáltatni, melyből kilépett, a kilé-
pést követő öt év egyikében sem terhelhető azonban nagyobb 
járulékkal, mint amennyit a kilépés évében tartozott fizetni. 

Ezen járulékok, ha a kilépettnek vagyoni viszonya változik, 
aránylagosan mérsékelhetők. Úgy a mérséklés, mint a járulékok 
összegének vagy azok értékének megállapítása kis és nagy köz-
ségekben a szo[gabiráuak, rendezett tanácsú és törvényhatósági 
Joggal biró városokban pedig a városi tanácsnak ieladata A meg-
alapítással vagy mérsékléssel meg" nem elégedő fél a közigaz-
gatási bizottsághoz s innen a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez folyamodhatik. 
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Negyedik rész. 

A magyard 42. Az alkotmány azon szerkezet, mely által a hatalom ét 
országi és működik, mely nélkül nem létezhet. 

egyházak A valóságban a hatalom bizonyos alanyok által működik, 
alkot- kik a működés természete szerint egymáshoz olyan viszonyban 

mánya állanak, hogy kölcsönös összefüggésük, egyberendetségiik és 
általában egymásra való kölcsönös hatásuk által egy szervezetté, organiz-

mussá válnak. Ezen szervezet jogi alakot ölt, s megállapítván a 
szerveknek kölcsönös viszonyát, alkotmányjoggá lesz. 

Ha azonban alkotmány nélkül egyház nem is létezhet, mégis 
nagy különbség mutatkozik abban, hogy a különböző egyházak 
alkotmánya más és más módon fejlődött aszerint, amint azoknak 
történelmi múltja, s az egyház fogalmáról és hatalmáról szóló 
tanaik különböznek. 

Valamennyi egyház alkotmánya történelmi alkotmány, mert 
nincs köztük egy se, mely valami irott törvény alakjában a maga 
szervezetét már előre megállapította volna, úgy fejlődött az ki 
mindenütt fokozatosan a történelem folyamán nyert behatások 
alatt. Történelmi események s az egyházakban élő közérzület az 
a két tényező, melyeknek hatása alatt mindenik egyház a maga 
egyéniségét alkotmányában is érvényre juttatta. 

Mindenik egyház alkotmánya megegyez abban, hogy vala- ; 
mennyi az isteni kinyilatkoztatás a/apjan áll, és theocratikus for-
májú, a különbség csak a theocratikus eszmének többé-kevésbé 
szigorú következetességében és gyakorlati megvalósításában áll, 
különösen pedig abban, hogy ki az isteni akaratnak működésére 
hivatott alany. 

A római katho'ikusoknál az egy fizikai személyben jelenik . 
meg (pápa), kiben a hatalom megszemélyesül, kézzelfogható való-
sággá lesz, egy különös egyénné, ki ennélfogva teljesen felelőtlen 
és minden körülmények közt csak fő, alattvalóvá sohase válhat, i 

A görögkeletieknél, protestánsoknál, zsidóknál a legfőbb hata-
lom sehol sincs egy fizikai személyben megszemélyesítve. A fő-
hatalom egy olyan e'thikai személyt (collegiumot) illet meg, mely 
több fizikai személyből áll. Ezen fizikai személyek csak mint összes-
ség (collegium) juttatják kifejezésre a legfőbb hatalmat, de egyen-
kint, mint egyes személyek, mind csak alattvalók. De ebben is 
különbség mutatkozik közöttük. 

A görögkeletieknél ugyanis létezik egy személy (a patriarcha), 
ki főhatalmi tényeket végez, de egyébként ő is alattvaló és felelős-
ségre vonható az egyház egyeteme által. A protestánsoknál már 
ilyen személy se létezik, hanem az egyház egyeteme, mint jogi 
személy gyakorolja a főhatalmat. Itt ismét az ágostai evangéli-
kusoknál létezik egy főszemély (egyetemes egyházi és iskolai 



33 

felügyelő), ki az egyetemet képviseli. Az evangélium szerint refor-
j máltaknál már ez sincs. A 116 tagból álló zsinat maga választja 

két elnökét esetről-esetre. Hármas elnökség van az unitáriusoknál. 
A zsidók községi alkotmánnyal birnak. 
43. Hogy valaki egy egyház kötelékébe tartozzék, azon Egyház-

egyház tagjának kell lennie. Ez által lép egyházával jogi viszonyba tagság 
és jogoknak, kötelességeknek alanyává válik. Valamely egyháznak 
ilyen tagja az ő egyházának hive (fidelis) s annak hatalma alatt áll. 

Mindenki csak egyetlen egyháznak lehet hive, az ellenkező 
á l lapof l lgy a hit, mint a jog szempontjából képtelenség, mert 
önmagának mond ellent. 

I A rám. és gör. kath., görögkeleti, az ev. rgjá- és ág. ev. 
egyházak egyező tanai szerint az egyház hive csak felvétel által 
lehet az ember, s ennek módjai a keresztség és a hitvallás. 

Keresztség és hitvallás együtt fejezik ki azon elvet, hogy az 
egyházba mindenki csak saját kívánatára és szabad beleegyezése 
alapján vehető fel. 

Ez az első sarkalatos jogi elv. 
44. A keresztség az egyetlen, de feltétlenül megkívántató Keresztség 

kellék arra, hogy valaki az egyházban általános jogi képességgel 
bírhasson. Legszorosabb értelemben magyarázza ezt a kath. egyház. 
A róm. kath. egyház minden megkereszteltet sajátjául követel, 
csakhogy a nem római katholikusokra, mint eretnekek, tévelygők, 
vagy szakadárokra nézve az egyházi jogok élvezetét felfüggeszti, 
de őket jogilag saját alattvalóinak tartja. 

A protestáns egyházak felfogása szerint a keresztelés magá-
ban véve még nem valamely felekezet egyházába, hanem az 
általános kereszténységbe való felvétel. A keresztény felekezetek 
közül melyikhez fog a megkeresztelt tartozni, az további körül-
ményektől függ. 

A róm. kath. egyház felfogása szerint az, kit az egyház 
tagjai közé a keresztség által felvett, feltétlenül köteles az egyház 
által, mint az igazság egyetlen letéteményese által tanított hitet 
és jogot a maga egészében úgy elfogadni, amint azt az egyház 
kívánja. Egyetlen hittételnek el nem fogadása már eretnekséget, 
vagy tévelyt szül. Mivel pedig a keresztség elrörülhetetlen jelleg-
gel bir, ilyen eltörülhetetlen a most mondott kötelesség is, mely 
által a megkeresztelt élte'ogytáig feltétlenül kötve marad, s az 
alól se önmagát, se senki őt fel nem oldozhatja. 

A protestáns egyházak szintén tanítják a keresztség szent-
ségének eltörölhetetlen jellegét, de abból ilyen következtetéseket 
le nem vonnak, s magukat azon cimen, hogy a protestáns 
keresztséget a r. kath. egyház érvényesnek és szentségnek -ismeri, 
a róm. kath. egyház hatalma alá tartozóidnak el nem ismerik. 

Hazánk törvényei kötelezővé teszik a gyermekkeresztelést. 
mert felekezeten kivül állani csak 18 éven felülieknek engedi meg 

2 
Kosutányr Egyházjog, II. kiad. 
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a törvény, a gyermekekre nézve pedig kötelezővé teszi, hogy 
azok még az esetben is valamely elismert vagy bevett vallás-
felekezethez tartozzanak, s abban neveltessenek, ha a szülök ily 
felekezetnek nern is hivei. Ebben pedig (a zsidók kivételével) a 
keresztelés kötelező volta bennfoglaltatik. 

Az 1894 : 45. A magyar állam elismeri, hogy a területén levő egyházak 
32.Agyér- hatalmat gyakorolhatnak a hivek felett, a polgároknak egyházi 
mekekval- hovatartozása tehát a polgári jog szempontjából nem maradhat 
lásos ne- határozatlanságban. Különösen megköveteli pedig a szabályozást 

vetéséről a gyermekek vallásos nevelése, mit a szülőknek puszta belátására 
bizni nem mindig lehet. Ez birta a magyar törvényhozást arra, 
hogy polgárainak egyházi hovatartozását már azoknak gyermekkorá-
ban törvényhozás útján megállapítsa s kimondja, hogy a 18 éven alóli 
gyermekeknek mindenesetre valamely törvényesen bevett, vagy elismert 
vallásfelekezethez kell tartozniok és abban neveltetniök és a gyer-
mekek vallásos nevelését se a szülök bármelyikének halála, se a 
házasságnak törvényszerű felbontása nem változtathatja meg. 

Ezen elv megvalósítása végett a gyermek életviszonyaiból 
kiindulva szabályozza: a) a törvényes gyermekek, b) a törvény-
telen gyermekek, c) a talált gyermekek, vallásos nevelését, mi-
közben Tőcéltll "tűzi ki azt, hogy e vallááéfKölcsi nevelés lehető 
legjobban biztosittassék. Ezen célból a szülőknek is csak akkor 
adja meg a jogot, hogy a gyermekek vallása felett határozzanak, 
ha azt a biztosítani kivánt cél szempontja követeli, s azt is csak 
korlátok között. 

Törvényes I. Törvényes házasságból született gyermekek vallása felett 
gyermekek a) ha a szülők mindketten ugyanazon törvényesen bevett 

vagy elismert vallásfelekezethez tartoznak, a szülőknek nincs joguk 
határozni, mert a gyermekek szükségkép a szülök közös vallá-
sában nevelendők, 

b) ha a szülők küjpnböző törvényesen bevett vagy elismert 
vallás hivei, a szülőknek, kik 1895. október l -e előtt kötöttek 
házasságot, nincs joguk gyermekeik vallása felett rendelkezni, 
mert a fiuk az apa, a leányok az anya vallását követik (1868:53. 
t.-c. 12., 16. §§.). De azon szülők, kik 1895. okt. l - e után 
kötöttek házasságot, gyermekeik vallására nézve egyezségre lép-
hetnek, úgy azonban, hogy választásuk csak vagy az atya, vagy 
az anya vallására vonatkozhat s más vallásra ki nem terjedhet. 
A megegyezés valamennyi gyermekre vonatkozik. Ilyen meg-
egyezés hiányában a gyermekek szülőik vallását nemük szerint 
követik, illetve abban neveltetnek, amennyiben ez a vallás a 
bevettek, vagy törvényesen elismertek közé tartozik, 

c) az olyan házasság, melyben akár mind a két, akár' csak 
az egyik fél a bevett, vagy törvényesen elismert vallások egyi-
kéhez sem tartozik, különböző vallású felek közti házasságnak te-
kintetik. Ez esetben ha mind a két szülő felekezeten kivüli, meg-
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-egyezhetnek abban, hogy gyeimekeik valamennyien az általuk 
megjelölt bármely bevett vagy elismert vallást kövessék, illetőleg 
abban neveltessenek. Ilyen megegyezés hiányában úgy a feleke-
zetenkivüli apa, mint a felekezetenkivüli anya egymaga van jogo-
sítva megállapítani, hogy a nemebeli gyermekek melyik bevett 
vagy törvényesen elismert vallásban neveltessenek. Ha a feleke-
zetenkivüli szülök gyermekeik vallása felől nem határoznak, a 
gyámhatóság határoz a rokonok meghallgatásával. 

Ha csak az egyik szülő felekezetenkivüli, a házasság meg-
kötése előtt szintén egyezségre léphetnek, s az egyezség hiányában 
a hivő fél neméhez tartozó gyermek annak vallását követi, a fele-
kezeten kivüli pedig maga határozhatja meg, melyik törvényesen 
bevett, vagy elismert vallásban kívánja saját neméhez tartozó 
gyermekét neveltetni. 

Azon esetekben, midőn a törvény megengedi a szülőknek, Szülök 
hogy gyemekeik vallása iránt egyezkedjenek, ezt csak a házasság megegye 
megkötése előtt tehetik, s a megegyezés csak úgy érvényes, ha zése 
királyi közjegyző, királyi járásbiró, polgármester, vagy főszolga-
bíró előtt a megállapított alakszerűségek mellett jön létre. A 
királyi közjegyző előtt létrejött megegyezés közokiratba foglalandó. 
A többi hatóságok előtt létrejött megegyezés alakszerűségeit, 
valamint a megegyezés anyakönyvi nyilvántartása körül követendő 
eljárást a vallás- és közoktatásügyi, az igazságügyi és a belügy-
miniszter rendeletileg szabályozzák. 

Ezen megegyezés később csakis azon esetben változtatható 
meg, ha a különböző (törvényesen bevett vagy elismert) vallású 
felek közül valamelyik a másik házastárs vallására tér át, úgy, hogy 
a házasság egyvallásúak házasságává válik. Ez esetben a meg-
egyezés ugyanazon alakiságok mellett, de csupán oly irányban 
változtatható meg, hogy a születendő valamint a hetedik életévét 
még be nem töltött összes gyermekek most már valamennyien a 
szülők közös vallását kövessék és abban neveltessenek, a hetedik 
életévét pedig már túlhaladott, de 18 életévét még el nem ért 
gyermekek a szülők vallására csak 18 éven felüliekre körülirt, módon, 
térhetnek át, és csakis ajjyámhatóság beleegyezése mellett. Ugyanezt 
a felekezetenkivüli szülő megegyezésére csak akkor állapítja meg 
a törvény (1895: 43. t.-c. 28. §.), ha az egyik, vagy mindkét 
házasfélnek valamely bevett vagy törvényesen elismert vallásfele-
kezetbe való belépése által a házasság egyvallásúak házasságává 
váhk. 

II. A törvénytelen gyermek anyja vallását követi, ha ez a Törvény 
vallás a bevettek, vagy törvényesen elismertekhez tartozik. Ha telengyt 
ellenben az anya felekezetenkivüli, ez esetben megállapítja azon mekek 
bevett vagy törvényesen elismert vallást, melyben gyermeke neve-
lendő, s ha ezt tenni elmulasztaná, a gyámhatóság a legközelebbi 
rokonok meghallgatásával határoz. 

2* 
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Ha az anya más bevett, vagy törvényesen elismert vallásra 
tér át, vagy ilyenbe belép, akkor még 7-ik életévét be nem töltött 
törvénytelen gyermekei követik az anyát új vallásába. A hetedik 
életévüket még be nem töltött, királyi leirattal törvényesített, vagy 
az atya által elismert fiu az atyának a törvényesitést, vagy 
elismerést követő hat hó alatt kijelentett kívánságára az atyának 
vallását követi, amenyiben ez a vallás a bevettek, vagy törvénye-
sen elismertek közé tartozik. A házasság előtt született, de az egy-
bekelés által törvényesített gyermekek vallásos nevelés tekintetében 
a törvényesen született gyermekkel egyenlő szabály alatt állanak. 

Talált 111. A talált gyermekek, kiknek szülője ismeretlen, annak 
gyermekek vallását követik, aki őket felfogadta, ha az a törvényesen bevett 

vagy elismert felekezetek valamelyikéhez tartozik. Ha a felfogadó 
felekezetenkivüli volna, joga van a felfogadott gyermek vallását 
megállapítani, mit ha elmulaszt, a gyámhatóság határoz. 

Ha ilyen gyermek valamely intézetbe adatott, s az intézet 
valamely vallásfelekezeté, a gyermek azon felekezet vallásában, 
ha pedig az itt emiitett esetek egyike se fordulna elő, azon val-
lásban fog neveltetni, mely a találás helyén többségben van. 

Egyház- 46. A római katholikus egyház a keresztségről azt tanítja, 
tagság hogy az abban nyert isteni kegyelem, s ennek következtében a 

megszii- római katholikus egyházhoz való tartozás elveszithetlen. Ennél-
nése fogva a római katholikus egyház kötelékébe tartozó hívőnek 

egyháztagságát megszüntetni lehetetlen. 
A zsidó felfogás a zsidósághoz való tartozásról ugyanez. 
A protestáns felfogás bár tiltja és kárhoztatja, hogy vala-

melyik hive elhagyja egyházát, de a kötelék felbontását nem 
tartja lehetetlennek, és kilépő hivét nem tartja vissza. A kebelébe 
térő katholikus októl előbbi hitvallásuk kárhoztatását nem kívánja. 

Ilyen eltérő felfogásokkal szemben az állam saját álláspontot 
kell, hogy elfoglaljon. A magyar állam törvényben biztosítván a 
lelkiismeret szabadságát, s a törvényesen bevett vallásfelekezetek 
egyenjogúságát, a különböző felekezetekből való kilépést és azokba 
való belépést a következőleg szabályozza: 

Mindenki, aki a 18. évét betöltötte, nők férjhezmenetelük 
után még ezen kor elérte előtt is, más hitfelekezet kebelébe, ille-
tőleg más vallásra térhetnek át. Az áttérni kivánó köteles ebbeli 
szándékát önmaga által választott két tanú jelenlétében saját 
egyházközségének lelkésze előtt kinyilatkoztatni, és ettől számított 

1868 : 53. 14 nap letelte után, de legfelebb 30 nap eltelte előtt ugyanazon 
vagy más, szintén általa választott két tanú jelenlétében saját 

1895: 43. egyházközségének lelkébe előtt kijelenteni, hogy áttérési szándéka 
mellett megmarad. Mindkét esetben azon lelkésztől erről külön-
külön bélyegmentes bizonyítványt tartozik kérni, mi ha megta-
gadtatnék, a jelenvolt tanuk adnak külön-külön bélyegmentes 
bizonyítványt. Ezen bizonyítványok az elsőfokú közigazgatási 
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hatóságnál mutatandók be, amely annak az egyháznak illetékes 
lelkészét vagy elöljáróságát értesiti, melyből az illető kilépni, 
illetőleg melybe belépni óhajt. 

Aki életkorának 18. évét még be nem töltött kiskorú egyént 
az 1868:LIII. t.-c. rendelkezése ellenére más vallásfelekezetbe 
felvesz, oly kihágást követ el, mely az 1879: XL. t.-c. szerint 
2 hónapig terjedhető elzárással és 300 frtig terjedhető pénzbün-
tetéssel fenyítendő meg. 

Az áttértnek az áttérés után minden cselekménye azon 
egyház tanai szerint Ítélendő meg, melybe áttért, s az általa 
elhagyott egyház elvei reá nézve semmiben sem kötelezők. Aki 
valamely bevett, vagy elismert vallásfelekezetből kilép, köteles a 
kilépés idejéig esedékessé vált egyházi tartozásait annak az egy-
háznak, melyből kilépett, megfizetni. 

Az 1895: XLIII. t.-c. 25. §. megengedi, hogy egy magyar 
állampolgár a bevett vallásfelekezetek valamelyikéből kilépve, 
egy bevett, vagy törvényesen elismert vallásfelekezethez se csatla-
kozzék (felekezetnélküliség). 

47. A romai katholikus egyház különbséget tesz hívei között Jogi kü-
a jogi életben, mert a jog korlátokat von, melyek miatt az egyéni lönbség a 
képességek a jogi élet terén csak feltételesen érvényesülhetnek, hivők közi 

Ilyen korlátozó körülmények a nem, az életkor, a születés 
! törvényessége, a büntetés. . -t 

A nem, A szent, edényeket és ruhákat a nők nem érinthetik, 
még a szerzetesnők sem, az oltárhoz nem léphetnek, nem minis- « ' 
trálhatnak, a gyülekezetben semmi jogot nem gyakorolhatnak! és 
ha csak nem szükségből, nem keresztelhetnek, tanúskodásra rend-
szerint nem bocsáttatnak, s ha igen, tanúskodásuknak clericusok 
ellenében kevés erejük van, s férfitanuk vallomásával szem- 1 'í 
ben csak korlátoltan jöhet figyelembe, nem léphetnek fel mint 
vádlók. 

A kor. Aki életének 21. évét betöltötte, nagykorú, a fiata-
labbak kiskorúak. Ezek ismét serdültek a fiuk 14., a leányok 12. 
év betöltése után. A serdületlenek közt a hét éven aluliak: 
gyermekek, (impubes, infantes) kik jogi cselekvési képességgel 
nem bimak. A 7. év betöltése után a vélelem amellett szól, hogy 
tetteiket megfontolni képesek. A gyenge elméjűek a gyermekekkel 
egy tekintet alá jönnek. A nagykorúak jogaikkal teljesen és aka-
dálytalanul élhetnek. A kiskorúak szülői, vagy gyámi hatalom 
alatt állanak. 

A születés törvényessége kivántatik meg ahhoz, hogy valaki 
a clerusba felvétessék, vagy valami egyházi tisztséget, hivatalt 
nyerhessen. 

Büntetés következtében elvesztheti valaki jóhirnevét (infamia) 
es képességét az egyház által nyújtott, vagy biztosított előnyök, 
J°gok élvezetére. 
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A codex a természetes személyeken kivül még ismer erkölcsi 
személyeket is, melyek vagy testületek, vagy nem. 

Egyházba- 48. Ha a magyar szt.-korona területén létező egyházakat 
falom a tekintjük az egyházi hatalom természetét illetőleg, azok különböző 

róm. kath. és sajátos felfogásnak hódolnak, mely ismét szoros összefüggés-
egyházban ben van az egyház fogalmáról táplált különös nézetekkel úgy, 

hogy majd a hatalomnak észbeli igazolásául construálják az egyház 
fogalmát, majd az egyház fogalmából vezetik le deductio útján 
ez egyházi hatalmat. Róm. kath. felfogás szerint az egyház nem 
természetes úton az emberek egyesüléséből jött létre, hanem az 
egyedül Krisztus alapításának müve. A római katholikus egyház 
tehát intézet, melynek célja, hogy isteni alapitójának akaratát 
iaegváiósiísá'. Az egyházhatalom összesége azon hatalmaknak, 
melyeTét Krisztus az ő egyházának adott. E hatalom nem termé-
szetes hatalom, hanem természetfeletti, isteni hatalom. 

A hatalom Az egyházhatalomnak két ága: a potestas ordinis és potestas 
ágai jurisdictionis. Az egyházi hatalomnak van olyan része, amelyet 

az annak gyakorlására hivatott alany nem egyedül külső és 
természetes úton (tisztán jogilag) nyer, hanem annak alapjául 
természetfeletti lelki képesség szolgál, melyet csak felszentelés 
útján lehet elnyerni. Ezen természetfeletti és el nem veszíthető 
lelki képesség alapján gyakorolható hatalom a rendi hatalom 
(potestas ordinis) es a csupán jogi átruházás által átszálló: 
kormányzói hatalom (potestas jurisdictionis). 

Az egyházi hatalom csak lelki képesség marad mindaddig, 
amig ahhoz felhatalmazás nem járul, hogy a képesített a maga 
hatalmát szabályszerűen gyakorolhassa is. Ez a missió, mely 
magában véve nem ad hatalmat, hanem csak feljogosítja az illetőt, 
hogy hatalmát gxakpmüi^ssa. A missió megadása a potestas 
jurisdictionisnak ténye. 

49. A római katholikus felfogás az egyházhatalom meg-
valósulása tárgyában a hit tételeire vezethető vissza. 

E szerint üdvözülni csak Isten kegyelme útján lehet. Az 
isteni kegyelem azonban nem közvetlenül éri az embert, hanem 
közvetve. Ez pedig csak természetfeletti úton lehetséges, ha olyan 

Potestas közvetíti a kegyelmet, ki arra a papi rend (ordo) felvétele által 
ordinis maga is természetfeletti képességet nyert az ordinatió (felszentelés) 

által. Ordinatió azon ünnepélyes cselekvény, mely által valaki 
megnyeri a kegyelem közvetítésére szükséges természetfölötti erőt. 
Az ordinált kiemelkedik a laikusok közül, az isteni kegyelem 
nagyobb erejénél fogva, mellyel csak ö van felruházva. A szentség 
hatalmát csak ő bírja, s neki azt gyakorolnia is kell, tehát 
ez az ő jogi hatalmává- is leszen. Ez az ordo hatalma 
(potestas ordinis). Az ordo hatalma alatt tehát értenünk 
kell a természetfölötti képességet az isteni kegyelmet köz-

i vetíteni. 



39 

m 

Ezen jogi és szentségbeli különbség alapján a papság 
(.sacerdotium) külön renddé válik különös jogokkal, különös képes-
ségekkel és külön hatalommal. 

Azon hatalom, melyet e külön rend gyakorol, még hierarchiá- Hierarchia 
nak is neveztetik. Ezen elnevezés azt jelenti, hogy a hatalom nem hármas 
emberi, hanem isteni, szent hatalom (hyera-arché == szent hatalom), értelme 
De a hatalom természetének különös jellemzésén kivül használják 
e szót még a hatalmat gyakorló személyek elnevezésére is (hie-
rarchia = papság), kiket még klérus-mk, azaz „kiválasztottak" -
nak is neveznek. Végül hierarchia szó jelenti a hatalom fokozatait, 
mert e hatalmat, annak alanyai nem birják egyenlő mértékben. 

Ekképen állnak elő a hierarchia, illetve az ordo fokozatai. 
A hierarchia ordinisnak van nyolc fokozata: püspök, pres- fokozatai 

biter, diakon, subdiakon a négy nagyobb fokok. Ezek után jönnek 
a kisebb fokok: lector, exorcista, acolytus, ostiarius. 

50. Potestas jurisdictionis jogi hatalom az egyháznak kor- Potestas 
mányzásara. jurisdic-

A potestas jurisdictionist még kevésbé bírhatják annak alanyai tionis 
egyenlő mértékben, mint a potestas ordinist. Már e hatalom ter-
mészete is kizárja az egyenlőséget, mert a szervezés a részeket 
egybe, egymás mellé, egymás alá rendeli, mi szükségkép egy t \ \ - fokozata i 
lőtlenséget hoz létre. . ¡1 

Fokozatokkal tehát a potestas jurisdictionak is kell birnia, * 
s ez ismét a hitben találja gyökerét. f 

Ezen jogi hatalom szintén hierarchia s annak alanyai is 
hierarchiának neveztetnek. Van pedig jus divinum szerint két foko- ' | • 
zata: a pápa és a püspökség. Emberi jog szerint lehetnek foko-
zatai : az érsekség, primásság, patriarchaság. 

A potestas jurisdictionisnak különös iránya a tanítói hatalom 
(potestas magisterii). 

Ezen hatalomban természetszerűleg benne foglaltatik: a) hit 
igazságait megismerni (tanulni), mert tanulás nélkül nem lehet 
tanítani; b) ezen igazságokat csonkitatlanul a maga egészében 
megtartani; c) minden tévedéstől menten és tisztán megőrizni; d) 
másokkal közölni, mindez azon okból, mert hit nélkül nem lehet 
üdvözülni. 

A tanítói hatalom tehát, mely megismerésben az ismeret 
fejlesztésében és közlésében áll, önmagában véve lelki működés. 
Jogi hatalommá azáltal válik, hogy a tanítás kötelező, s hogy a 
tanitottnak a tanítást hallgatni és igazság gyanánt fogadni és 
hinni kötelessége. 

51. A róm kath. egyház tagjai között az egyenlőséget nem 
ismeri. A hatalomnak minden ága a klérust illeti meg isteni jognál 
fogva, a laikusok pedig abból ki vannak zárva, ámbár az egyház 
mint intézet, minden hatalmával, jogával és összes berendezé-
sével a laikusokért van (Salus animalum). Az összes hivők 

í: 
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tehát két rendre válnak el. Egyik, mely minden hatalmat egyedül 
Klérus és kizárólag bir, és ez a klérus. A másik, melynek alkotmány-

szerüleg semmi hatalma nincs. Mint rend, a klérus külön jogokkal 
és szervezettel bir. 

Laikusok E kiválás után megmaradt hivők, kik a kormányzókkal 
szemben, mint kormányzottak jelennek meg, tulajdonképen külön 
rendet nem alkotnak, mert ennek feltételei a külön jog és szer-
vezkedés, hiányzanak. Mégis, hogy megkülönböztetni lehessen őket 
a klérustól, az egyházi beszédmód őket laikusoknak (népnek) nevezi. 

A laikusok az egyházhatalomnak egész területéről ki vannak 
A laikusok rekesztve. A hivataloknál mint hivatalszolgák, vagy kézbesítők 

joga alkalmazhatók, sőt klerikus hiányában a pőspök jegyző gyanánt 
is igénybe veheti őket, de különben semmi hivatalt vagy tiszt-
séget nem viselhetnek, az egyházi javak kezelésében esetleg részt 
vehetnek, megengedett társulatokba beléphetnek, de papi ruhát 
tilos viselni, külön hely őket a templomban meg nem illeti, a 
kánoni választásokban részt nem vehetnek, biróvá (arbiter) meg-
választhatok ugyan, de nem egyházi perekben. 

A klérussal szemben a laikus mégsem jog nélküli puszta 
objectuma a hatalom gyakorlásának, mert ami hatalma a klérusnak 
van, azt a hatalmat köteles a laikus javára használni is. Ebből 
származik a laikusoknak azon joga, mely szerint megkívánhatják, 
hogy a klérus a maga hatalmával valóban éljen is, és a laikusok 
javára éljen. 

Ezen általános elvben foglalható össze a laikusoknak joga. 
Jogvéde- A laikusoknak joguk van jogos alapokon nyugvó igényeiknek 

lem igaztalan megtámadása esetén maguk védelmére. 
Ez a védelem különböző panasz, előterjesztés, felebbvitel stb. 

útján történhet, mit az egyházi peres eljárás szabályoz. 
A világi hatalom védelméhez fordulni szigorúan tilalmas. 

Egyházba- 52. A protestáns egyház hitének alaptétele, hogy az egyház-
talom a hatalmat krisztus közvetlenül az egyháznak adta, mely akkor csak 

protestáns az apostolokból állott s igy az ige hirdetése, a szentségek kiszol-
egyházban gáltatása, a bűnök megbocsátása, valamint az egyházi jogszolgál-

tatás az egyházat a maga egészében illeti meg, nem pedig abban 
valami küiön rendet. Külön hierarchiának tehát nem lehet helye. 
Protestáns felfogás szerint Isten az üdvösségre szükséges kegyelmet 
az embernek közvetlenül adja. A Szt.-Léleknek közvetitő közegei 
és Isten erejének eszközei protestáns felfogás szerint nem léteznek. 
Nincs tehát külön papi rend (klérus), mert az ordinatiónak csak 
az a jelentősége, hogy a jelöltnek képességét egy község ve-
zetésére bizonyítsa. A hivők közt nincs rendi különbség s 
az ordináltak közt sincs semmi fokozat, hanem teljes egyen-
lőség. 

Következik még a mondottakból, hogy az igazi egyháznak, 
melynek feje Krisztus, látható feje és központja nem lehet. 
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Az egyetemes papságból következik még, hogy külön tanítói 
hivatal nem létezhet. A hit igazságainak forrása nem a hagyomány, 
mely megbízhatatlan, hanem egyedül a Szt. írás, hol minden 
bennfoglaltatik, mit hinni kell, s azt mindenki felfoghatja a maga 
értelmével. Azért a Szt. írást mindenkinek kötelessége minél 
buzgóbban tanulni. 

53. A protestáns egyház alkotmányának azon rendszerei, Német 
melyek a németek által lakott országokban jöttek létre: rendszerek: 

a) Az episcopalis rendszer. Ezen alkotmányos elmélet szerint 
, az egyházhatalom az államfőt illeti meg. Az államfőnek ezen episcopalis 

hatalma áz 1545-iki augsburgi birodalmi gyűlés azon határozatán rendszer 
alapul, mely a római katholikus püspökök hatóságát az augsburgi 
vallástételek követőire nézve megszüntette. Ez a megszüntetett 
hatalom átháramlott a tartományok fejedelmeire, kiket az tulajdon-
képen eredetileg is megillet. Az államfőnek ezen hata+m-a rrcm egy 
és ugyanaz az ő politikai hátalmával, mert az egyházi hatalom 
őt mint püspöki hatalom illeti meg. (Innen vette ez az elmélet 
nevét is.) Mint püspöknek, a fejedelemnek hatalma csak az egyház 
külső életének szabályozására szorítkozhat (potestas externa), 
mert a tulajdonképeni lelki hatalom a papságot illeti. Ezeknek 
tanácsát (consistorium) "a fejedelem köteles meghallgatni. Létezik 
tehát húrom „rend" (status) az egyházban, a fejedelem (status 
politicüls), a papi rend (status ecclesiasticus), ezek jogosultak a 
kormányzásra, a harmadik rend, azaz a hivők (status otconomicus) 
ki vannak zárva a hatalomból, ők a két felsőbb rendnek engedel-

/meskedni tartoznak. 
b) Territoriális rendszer. Hollandiából indult ki Hugó Grotius, 

• Hobbes Tamás és Spinoza Benedek philosophiája nyomán. Tu-
lajdonképeni megalapítója Thomasius. Ezen elmélet szerint is az 
egyházhatalom az államfőt illeti, azon oknál fogva, mert ő 
szuverén, a szuverénitásban pedig az egyház feletti hatalom is 
benne foglaltatik. Az egyházfeletti hatalom az államhatalomnak 
csak egy iránya. Egyházi hivatal nincs, a papok állami hivatal-

jiQkok. A hit úgyis merőben a lelkiismeret ügye, melyhez az 
államhatalom nem férkőzhet. Az államhatalomnak tehát nem ma-
rad egyéb tere, mint a külső békét és rendet fentartani. Mivel 
pedig a fejedelmi hatalom absolut hatalom, a fejedelem nem 
köteles hatalmának semmi korlátozását eltűrni. Az alattvalók nem 
szegülhetnek ellene a fejedelem legigazságtalanabb, sőt az Isten 
igéjével ellenkező parancsainak sem. Ha nem tudják kitartani, 
csak a martyr-halál, vagy a kivándorlás közt választhatnak, mert 
aki ura az országnak, ura a vallásnak is. (Cujus regio, ejus religio.) 

c) Collegialis rendszer, Németországbán a püspöki és territo- collegialis 
riális rendszer ellenében a harmadik rend jogait kívánta kivívni, rendszer 
a collegialis rendszer, melyet először a XVIII. század első felében 
P f a f f Kristóf Mátyás tíibingai tanár fejtett ki a század szellemének 

territoriális 
rendszer 

• 
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megfelelőleg bölcseleti alapokon, de a históriai tények ignorálá-
sával. Szerinte az egyház szabad társulat, mely tagjainak szabad 
akaratából önkéntes szerződés által keletkezik. Ezen csupa szuverén 
szerződő feleket illeti meg az egyházi hatalom teljessége (jura 
collegiata in sacra). Az államfőt, mint ilyent, az egyházban semmi 
hatalom meg nem illeti, de mint ilyennek hatalma mégis van az 
egyházra felügyelni, nehogy az államra veszélyessé váljék (jura 
ma/estatica circa sacra). A szerződő közönség jogának teljessé-
géből folyik, hogy a maga társulati jogait az á l lamfőre ' i s átru-
házhatja, s újból vissza is veheti. Ilyen átruházás alapján birják 
azt a német fejedelmek.*) 

Svájci 54. Svájcban a protestáns egyház alkotmánya máskép fejlő-
rendszerek: dött, mint Német-földön. Itt két főirányzattal találkozunk, Zwingliével 

és Kálvinéval. 
Zwingli a) Zwingli felfogása szerint a láthatatlan egyház láthatóvá 

rendszere válik az Isten igéjének hallgatására összejött gyülekezetben (parochia). 
Minden hatósági jog a gyülekezetet illeti, de a pap önálló 
mint tani tó és lelkipásztor. Külön egyházi hatóság és hatalom, 

' mely a világitól el volna válva, nem létezhet. A zürichi nagy 
tanács állami és egyházi dolgokban egyaránt szuverén. Nem 
azért, mintha rá szállott volna a kath. püspökök joghatósága 
(mint ezt Németországban mondták), hanem azért, mert igazhitű 
és szuverén hatalmában benne van az egyház külső kormány-
zása is. A gyülekezet mellett tehát ez a második alanya az 
egyházhatalomnak. De létezik még egy harmadik is, az állam 

• területén lakó papok zsinati gyűlése,.mely tanitás és isteni tisztelet 
ügyeiben véleményt mond és javaslatokat készit. 

Zwingli felfogása tehát az egyházhatalmat határozottabban 
fejti ki, jobban elkülöniti a hívőktől, s annak önállóságát hirdeti, 
mely felül áll az egyének mulandó és időhöz kötött léte fölött, 
s igyekezett azt jogi intézmények által szervezni. • j 

Kálvin b)JúiLviu felfogása szerint azt tartja, hogy az egyházi hata-
rendszere lom ágai: a tanitás, biaiskoMs-ás törvényhozás. Mindez az egy-

házat illeti. A tanítói hatalom az egyetlen, melyet egyes ember 
gyakorolhat (pásztorok). Minden más hatalmat csak a gyülekezet 
gyákorblhatT de nem közvetlenül, hanem csak választott képviselői 
által. Ezen képviselői testület: a presbitérium. Az egyház kor-
mányzására Krisztus négy hivatalt alapított: a pásztorok\ doktorok, 
vénej^és jjiáJküüusok hivatalát. A pásztorok az isteni ige hirdetői, 
a sacramentumok kiszolgáltató!, intenek, büntetnek. A doktorok 
oktatják a hiveket az evangelium tanaiban. A vének az erkölcsiség 
őrei, a hivek életének felvigyázói. A diákonusok a szegényügy 
kezelői, ők gyűjtik az alamizsnát és gondoskodnak a szegények 
és ügyefogyottakról. Az egyházi szervezet alapja a gyülekezet, a 

*) Schleiermacher rendszérét itt egyszerűen csak felemlítem. 
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pásztorok, a kis tanács (12 presbiter), a presbiterek és papokból . 
alakul a consistarium, s ezek fö löt tá l l a nagyjanács-r— 

Kálvin rendszere további fejlődésében három irányzatra 
vezetett: 

A tiszta presbiteri szervezet következetesen ragaszkodik azon 
elvhez, hogy az egyház hatalma kizárólag maga az egyház által 
képviselők'útján gyakoroltassék, minden gyülekezet egymagában 
teljes egész és más gyülekezetektől független önálló. 

A presbiteri zsinat] szervezet megegyez az előbbivel abban, 
hogy az egyházon kivül senki másnak hatalmat nem tulajdonit, 
de a gyülekezetek közt már kapcsolatot létesít, azokat magasabb 
jogi egészekké szervezi azon kerületi és országos zsinatokban, 
melyek az egyes gvülekezetek, presbitériumok küldötteiből alakulnak. 

A püspöki szervezet Angliában, mely itt a reformatio be-
fogadásának történeti viszonyaiból alakult ki, a papság közt 
hierarchiai fokozatot különböztet meg, a püspöknek rendi elő-
jogokat és külön hatalmat tulajdonit, a Szent-Lélek successiójáról 
szóló tant fenntartja, és fejének a királyt és a parlamentet ismeri el. 

A magyar protestáns egyház a presbiteri zsinati szervezetet 
fogadia eí. " ~~ 

A svájci rendszer befolyása alatt alakult a protestáns egyház 
szervezete Franciaországban, Hollandiában. Angliában az alapelvek 
átvétele mellett oly módosításokkal, melyeket a nevezett országok 
külön viszonyai hoztak magukkal. 

55. A magyar protestáns egyház alkotmánya erős belső A magyar 
küzdelmek után fejlődött ki azzá, amint azt most szemlélhetjük, protestáns 
A XVI. század közepe előtt külön, általánosan elfogadott protestáns egyház al-
egyházalkotmány hazánkban még nem létezett, s a protestánsok kotmányos 
egyházuk szervezése helyett elkeseredett dogmatikai harcokban rendszere 
merítették ki minden erejüket, miközben Luther, Kálvin követői 
és az unitáriusok végkép külön váltak egymástól, hogy három 
külön felekezetté alakuljanak. A szervezetlenség e korszaka száza-
dunk elején ért véget. 

- Mindhárom protestáns egyház a magyar állam határán belül 
mindmegannyi önálló és teljesen független egyház úgy egymástól, 
mint a külföldön levő ugyanazon egyházaktól, sőt még az egyes 
egyházak egyes kerületei között is fordulnak elő eltérések azon 
helyi szokásjogok alapján, melyeket az 1893. és 1894. alkotmány 
meg nem szüntetett. 

A magyar protestáns egyház alkotmányának alapja a gyüle-
kezet, illetőleg az egyházközség. Minden jognak ez a forrása, 
minden felsőbb ftáfosag ettől veszi felhatalmazást. Községi 
jogokat bir minden hivő, ki hat hétig a községben tartózkodik 
és a községi terhek viselésében részt vesz, az egyházközségek 
területe egybe esik a polgári község határával. Minden község 
a saját belügyeit a törvény és szokás által megszabott határo-
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kon belül önmaga kormányozza a községi közgyűléseken egy 
lelkész és egy világi elnöklése alatt, azonkívül a közgyűlésen 
választott egyháztanács — presbitérium — intézi a törvény, vagy 
a szabályrendelet útján megállapított ügyeket. 

Több egyházközség kormányzás, közigazgatás és rendtartás 
céljából egy felsőbb hatósággá egyesül, s egyházmegyét (esperes-
séget) alkot. Ennek főszerve az egyházmegyei közgyűlés kettős 
elnökség alatt (egyházi és világi), mely a megye tisztviselőin 
kívül a községek választott képviselőiből alakul. 

Több egyházmegye ugyanígy egyesül egyházkerületekké, s az 
egyházkerületek az egyház egyetemévé, mely magában foglalja és 
képviseli az illető egész egyházat. Emellett léteznek még az illető 
egyházak zsinatai, mint legfőbb törvényhozó és intézkedő gyűlések. 

A magyar protestnás egyház alkotmánya tehát presbiteri 
zsinati, mert két 'sarkalatos alkotmányjogi intézménye, a községi 
képviselet és a zsinat. A presbitérium a községnek, a zsinat 
pedig az egyház egyetemének alkotmányszerű képviselete. A tiszta 
presbiteri rendszerben minden község az ő presbitériumával egy 
különálló és teljesen önálló egész. A községek közt csak ethikai 
közösség van, de semmi hatósági kapcsolat, szervezet nincs. 
Addig a magyar protestáns egyházban a községek mindnyájan 
egy „egyetemmé" vannak szervezve és ezen egyetemnek össze-
tartó hatalma a zsinat. 

A gör. ke- 56. A görögkeleti egyház a hatalomra nézve azon alaptételből indul 
Jeti egyház ki, hogy az egyháznak feje Krisztus, és nincs senki a püspökök között, ki 

alkntmá - e g y e d ü l magát tarthatná az ö helyettesének. Látható főt az egyházban el 
nem ismer. A csalatkozhatlanságnak természetfölötti erejét nem bírhatja 

n y a fizikai személy, hanem csak a közönséges zsinat, midőn határozatot hoz. 
átalában Hierarchia létezik, mert azt maga Krisztus alapította, de a hierarchia csak 

annyiban válik külön renddé, amennyiben természetfeletti képességgel csak ő 
bir, s igy az annak megfelelő hatalmat is egyedül ö bírhatja. Egyebekben 
pedig a laikus elemek belevonását az egyházi hatalomba az alkotmány 
követelésének tartja. Absolut hatalom Krisztus egyházában nem lehetséges, 
mert az ö szavai minden hívőre és nem csupán a klérusra és a főpásztorokra 
vonatkoznak. 

Krisztus maga nyilatkozott minden absolutizmus ellen, s egyháza 
alkotmányául qjzsinatot rendelte, mely nemcsak papokból, hanem az összes 
hívőkből áll, kik mindnyájan élő részei az egyház testének, és kötelesek nem 
csak saját lelkük üdvét munkálni, hanem az egyház alkotmánya által meg-
szabott módon az egyház közéletének intézésében is közreműködni. Az állam-
hatalom, mint ilyen, szintén közreműködik az egyház kormányzásában. 

Az egyházi főhatalom láthatóképen a közönséges zsinatnál van, mely 
áll főpapokból, papokból és laikusokból, a zsinatnak láthatatlan feje maga 
Krisztus. A közönséges zsinat az egyháznak látható képviselője és meg-
testesítője. 

A hierarchia jus divinumml fogva három fokozattal bir, ezek: a püspök, 
presbiter és a diakon. 

MaPVaror- 5 7 - A görögkeleti egyház egyetlen látható főt az egész egyház számára 
- el nem ismer, s igy az idők folyamán létrejött politikai viszonyok és állam-

szagon a v u l á s o k szerint független nemzeti egyházakká vált, mint amilyenek a 
görög, orosz, szerb, bolgár, román nemzeti egyházak. Ilyen független önálló 
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alakulatot vett az hazánkban is azzal a különbséggel, hogy az nálunk Se 
állami, se magyar nemzeti egyház nem volt soha, s habár az 1868 : 9. t.-c. 
és királyi legfelsőbb rendeleteit a „nemzeti egyház" kifejezést használják, e 
kifejezés csak annyit jelent, hogy ezen egyháznak hivei nagyrészben egy-egy 
hazánkban élő nemzetséghez tartoznak, kik anyanyelvük használatában tör-
vényeink által biztosított jogokat élveznek. A magyarországi görögkeleti egyház 
1853-ig egy egyház volt, ez idő óta azonban két külön egyházra szakadt. Az 
1868 : 9 t -c. ezt utólag törvényesitette. A görögkeleti vallású szerbek és 
románok egymástól független két egyháztartományt (metropoliát) alkotnak. 
A két metropolia hivei jogosítva vannak egyházi, iskolai és ezekre vonatkozó 
alapítványi ügyeiket, az ország törvényeinek korlátai között, külön-külön és 
az illető metropoliták által ö Felségének teendő előleges bejelentés mellett 
időszakonkint egybehívandó egyházi gyülekezeteikben (kongresszusaikban) 
önállóan intézni, rendezni és ezen kongresszusokon alkotandó és ő Felsége 
által jóváhagyandó szabályok értelmében saját közegeik útján önállóan kezelni 
és igazgatni. Mindkét metropolia hiveinek joguk van, ugyancsak a legfelsőbb 
jóváhagyási jog fenntartása mellett kongresszusaikat szervezni. 

fí görögkeleti egyháznak azon hivei, kik se nem szerb, se Magyar 
nem román ajkúak, ezentúl is jogosítva vannak egyházközségi és nemzeti 
iskolai ügyeiket önállóan intézni, szertartási nyelvüket szabadon egyház is 
használni és egyházközségi vagyonukat es alapitványaikat kezelni, lehetne 

A két nemzeti egyházi kongresszus a két egyháznak legfőbb hatósága. 
Mellette még a metropolita-patriarcha a hierarchia feje és legfőbb hatósága, 
kit a rendes püspöki jogokon felül még az egész egyház kormányzatára szük-
séges jogok illetnek meg A kongresszus püspökökön kivül egyharmadrész-
ben egyházi és kétharmadrészben világi képviselőkből áll. 

Mindkét metropolia püspöki megyékre oszlik, hol az egyházmegyei 
gyűlés (zsinat) részint hivatali, részint választott képviselőkből (egyharmada 
egyházi, kétharmada világi) alakulva, s a zsinat által választott bizottságok 
(tanácsok) a közigazgatásnak intézői. 

A püspöki megyék ismét esperességekre oszlanak s ezekben vannak a 
helyi egyházközségek (plébániák). Esperességek és plébániák a maguk köz-
gyűlései, illetve zsinataival és bizottságaival mindenütt népképviseleti alapon 
vannak szervezve s az önkormányzatnak közvetlen megvalósítói. 

58. A zsidóság saját felfogása szerint egy ethikai közösség, melynek Zsidók al-
alapja részben a fajbeli közös leszármazás, de méginkább a közös vallás és j , n f w j n v 
a zsidó gondolkodásban évezredek óta kifejlett saját erkölcsi nézet. Ezen K ü i m a n y a 

közösség legrégibb alapja az Ábrahámtól való közös leszármazás és ennek 
külső jele a circumcisio. De tagja lehet a zsidószövetségnek az is, ki se e 
fajból nem származott, se körülmetélve nincs, ha elfogadja a zsidóság vallásos 
tanait és osztozik annak erkölcsi felfogásában (benberis). A zsidó' erkölcsi 
nézet alapja a biblia a maga törvényei, szabályai, elbeszélései, példái, tanai 
és intelmeivel, melyekhez utóbb a rabbinikus iratok járultak, melyek a bibliai 
alapokat tovább fejlesztve, lassankint a népnek sajátos világnézetévé váltak. 
Minden zsidó pap is már születésénél fogva s egymásközt teljesen egyenlő 
jogi képességgel bír, ha kellő vallásos tudással rendelkezik. A zsidó születésénél 
fogva Isten abal különösen hivatott, de nem egyedül csak £ hivatott, mert 
Isten nem tekinti a születést, se a vért, se a fajt, se a külső vallást, hanem 
az életnek szentségét. Azért mindenki, ki a bálványimádást (hamis isteneket) 
megveti, Jehudí = zsidó. A nemzsidónak életszentsége egy a zsidó főpapéval 
s a jámborok bármilyen népbeliek is, üdvözülnek. A teljésen egyenlő zsidók, 
ahol ketten-hárman (későbbi megállapodás szerint: tizen) együtt vannak Isten-
tisztelet céljából, ott a templom s ha aztán szervezkednek is, előáll a hitközség, 
mely saját ügyeit teljes függetlenséggel intézi. 

Ilyen allapotban taLlta a magyarországi zsidóságot az 1867 : 17. t.-c. Magvar 
E törvény az ország izraelita lakosait a keresztény lakosokkal minden polgári zs(^/c 
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és politikai jog gyakorlására egyaránt jogosítottnak nyilvánította és minden 
ezzel ellenkező szokást vagy rendeletet megszüntetett, felekezeti állapotukat 
azonban nem érintette. Most már meg volt adva a lehetőség, hogy a zsidók 
egyszerű társulat, vagy felekezetből „egyházzá" szervezkedjenek, mint arra az 
1868. december 10. ministeri rendelet őket fel is hivta. Mi lett e felhívásnak 
eredménye, már másutt láttuk. Az évezredes megszokottságból csak a con-
gresszusiak voltak hajlandók kilépni és országosan szervezkedni. A zsidók 
egyházi alkotmányának alapja a hitközség, mely az egyének önkéntes egyesü-
lése által alakul testületté, melyből azonban úgy egyeseknek, mint töredé-
keknek a kilépés meg van engedve. Az ortodox, statusqo ante és szefárd 
vallásgyakorlatok egyenlően jogosultak s e hitközségek maguk alkotta helyi 
szabályzatok szerint élnek s minden ily hitközség autonom egymástól füg-
getlen testület. A Chevra Kadisa (szent egylet) nemkülönben más kizárólag 
zsidó célokra fennálló vagy alaxitandó egyletek autonom testületek, melyek 
a hitközségektől függetlenek. 

A zsidó hitközség igazgatása s képviselete a községi képviselet és 
elöljáróság által történik, kik együtt községi közgyűléseket tartanak, s hitköz-
ségi hivatalnokokat, s a rabbit szabadon választják. Az összes magyarországi 
congresszusi kö/ségek 26 községkerületté egyesülnek, melyet a kerületi elöl-
járóság és kerületi képviselet képvisel a kerületi gyűléseken. A kerületi elnökök 
éven-int összegyűlnek Budapesten, hol az „országos iroda" állandóan működik. 
Az egyetemes gyűlés az összes magyar congresszusi izraelitáknak szabadon 
válasziott 86 képviselőjéből áll, melynek hatásköréből a vallást és szertartá-
sokat illető tárgyak ki vannak zarva, de egyetemes érdekű közigazgatási 
ügyekben a legfőbb hatóság. 

V. Rész. Alkotmánytan. 

I. F E J E Z E T . 

Róm.kath. 59. A róm. kath. egyház hatalmának szervezetében olyan 
egyház jelenséget szemlélünk, mely a mai politikai alakulásokkal össze 

alkotmá- nem merhető és a modern politikai elméletek szempontjából nem 
nya tárgyalható. A hatalomnak alapja itt az egyháznak hite, melyet 

minden róm. katholikusnak feltétlenül el kell fogadnia. Ezen hit 
tanítása szerint minden hatalom Istentől származik, ki azt Krisz-
tusnak adta. Krisztus az ő hatalmát apostolaira, ezek felett pedig 
Péterre ruházta át. Közvetlenül isteni eredetű hatalom tehát kettő 
van: az apostolok hatalma és Péter hatalma. Az apostolok -hatal-
mának utódai i püspökök, Péter hatalmának utóda a pápa. A hie-
rarchia jurisdictionisnak (1. 50.) ket fokozata alapul isteni jogon: 
a pápaság és a püspökség. Ebben áll az egyházi hatalom szer-
vezetének alapelve, hol a pápaság a rendes püspöki hatalmon 
kivüi és felül még az egyházi hatalom teljességét is birja. 

Pápai A pápaság a róm. kath. egyház alkotmányának fő- és alap-
hatalom intézménye s olyannyira sajátja, hogy ezzel különbözik minden 

más egyháztól, s nélküle megszűnnék lenni az : ami. A pápaság-
ban a főhatalom megszemélyesül, fizikai személlyé és láthatóvá 
válik. A pápa hatalma a legfőbb hatalom. Neki alá van rendelve 
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mindenki egyekint és együttvéve. Felette áll az egyháznak, felette 
a törvénynek. A törvények öt nem kötelezik, ő ellenben a tör-
vényt megváltoztathatja. Az ő hatalma az ő személyétől el nem 
választható. Felelőtlen és senki által el nem ítélhető. Teljes hata-
lom, mert kiterjed az egész egyházra a föld kerekségén mindenütt 
és minden hivőre, kiterjed minden ügyre, mi az egyház életében 
felmerülhet. Rendes hatalom, nem kivételes, hanem az egyház 
alkotmányából szükségkép folyó. A pápa legfőbb hatalmát a 
források primatusnak nevezik.. Ez az elnevezés szintén a főhatal-
mat fejezi ki, de a főhatalmat különösen a püspöki hatalomhoz 
való viszonyában tünteti fel, mert a pápa hatalma olyan eminens 
jogokat foglal magában, melyekre a püspöki hatóság már parti-
kuláris természeténél fogva se terjedhet ki. 

Maga a vatikáni zsinat azt valóságod-püspöki hatalomnak 
jellemzi, mely az egész világ róm. kath. híveire különbség nélkül 
közvetlen hatósággal bir. 

A pápai hatalom teljessége azonban nem veendő olyan 
értelemben, hogy az az egyházban létező minden egyéb hatalmat 
absorbeálna úgy, hogy ezek nem önállóan, hanem csak mint a 
pápai hatalom kifolyásai, ennek nevében engedmény, felhatalmazás, 
átruházás, kirendelés, megbizás, helyettesítés folytán létezhetnének. 
A pápai hatalom teljes ugyan, de nem az egyedüli önálló hatalom. 
Léteznek olyan jogi intézmények, különösen egyházi hivatalok, 
melyek eredetüket és hatóságaikat nem köszönhetik valami pápai 
intézkedésnek és úgy a közönséges, mint a partikuláris egyház-
jogban eredeti és önálló alakulások. Ilyen különösen a püspöki 
hatalom, mely épp úgy, mint a pápaság, jus divinumon nyugvó 
őseredeti alappal bir, ilyen a zsinat, ilyen a partikuláris jogban 
a magyar királyság, mint egyházi hatóság. Ilyen egyáltalában a 
potestas ordinis. 

A pápai hatalom az absolut monarchia alakjában tűnik fel, 
mert hatalmának a jog semmiféle intézményes "korlátokat nem 
emel s azt minden alaki korlát nélkül minden részesedés kizárá-
sával egyedül és kizárólag neki tulajdonítja. 

Ha azonban a pápai hatalon tetmészetét közelebbről vizs-
gáljuk, a pápaságot absolut monarchiának éppen nem mondhatjuk. 

A vatikáni zsinat a pápa primátusát dogmává tette, vagyis 
hittétellé, melyet többé soha megváltoztatni nem lehet. Ezáltal a 
róm. kath. egyház alkotmányát minden időkre monarchiában 
állapította meg. . / 

60. A pápai szék megüresedésének két módja van csak: az A pápai 
elhalálozás és a lemondás; az egyik által a physicai személy szék meg-
szünik meg létezni, a másik megszünteti a céltudatos törekvést, üresedése 
¡pely nélkül a hatalom alanya és a physikai személy között a és betöltése 
kapcsolat megszűnik. Betegség, physikai erők hiánya az inper-
sonalitás elvénél fogva nem hozhatja a pápai széket üresedésbe, 
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a letétel pedig a monarchiai elvvel összeférhetetlen. A legfőbb 
hatalom felett senki sem intézkedhet, mert akkor megszűnnék a 
legfőbb hatalom lenni, ami pedig a pápai hatalomnak lényeges 
tulajdona. 

A pápaság monarchia, de nem öröklő, hanem választó mo-
narchia. Az örökletesség lehetetlen, de ezzel lehetetlenné van téve 
az is, hogy a születés véletlenétől függjön annak egyénisége, 
kinek kezébe az egyháznak roppant hatalma kerül. A pápa a 
hatalomnak minden teljessége mellett sem lehet jogosítva, hogy 
utódját maga nevezze ki, mert hatalma csak időhöz kötött és 
csak addig tart, mig ő maga élő ember. A halott nem pápa 
többé. Csak az intézmény örök, az egyén változó. Ami pedig az 
intézményben szükségkép változó, annak nem lehet hatalma a 
fölött, aminek szükségkép állandónak kell lenni. A pápának két-
ségkívül joga van a megüresedett pápai szék betöltésének mód-
ját szabályozni, de a jog odáig nem terjedhet, hogy azt alapjai-
ból kiforgassa. A pápaság történetében soha meg nem történt, 
hogy a pápa saját utódját kinevezte volna. A betöltésnek módja 
egyedül és kizárólag csak a választás, mely eleinte a római 
klérus és a »nép által történt, utóbb csak a római klérus és a 
szomszéd püspökök által, végre csak a kardinálisok által, s ez a 
mai állapot is. A választás egyelőre megerősítésre szorult. (Elsőj 
eset Constantinus császár alatt, ki Liberius pápát székétől meg-' 
fosztotta, s helyébe II. Felixet tette.) Előbb a keletrómai császá-, 
rok erősítették meg a választást, majd a Karolingok, mint a 
byzanciumi császárok jogának utódjai, majd I. Ottó után a német 
római császárok, mig az 1189-iki jateráni zsinat óta a választás 
többé megerősítésre nem szorul, s ez a mai állapot. 

A választók a cardinálisok, mihelyt ilyenekké lettek, s választó 
joguktól még a pápa által se foszthatok meg. 

Választható minden értelmes róm. kath. férfi, de VI. Orbán 
óta (1378) mást, mint biborost meg nem választottak. 

A választás külön e célra berendezett zárt helyiségben tör-
ténik (conclave), s a szükséghez képest Rómán kivül is, a pápa 
halála napjától számított tizenegyedik naptól kezdve, s mig a 
választás meg nem történt, a conclave fel nem oszolhat. A vá-
lasztás . háromféle módon történhet: „per quasi insnimtionemu 

egyhangúlag, közfelkiáltással; „per compromissun 
választók egy szűkebb bizottságot küldenek ki, ho 
meg a választást; „per scrutinium" azaz szavazás 
század óta mindig szavazás útján választanak. A szavazás titkos 
és szavazó lapokkal történik mindaddig, mig valaki a szavaza' 
toknak legalább kétharmadát meg nem kapta. Ha a választott 
a conclave előtt kijelenti, hogy a választást elfogadja, azonnal 
át száll rá a pápai hatalom teljessége. A választásnak nem az 
az értelme, hogy a pápai hatalom a választóktól ruháztatnék a 



megválasztottra. Ez magánjogi elv volna, szerződéses viszonyt 
állapitana meg, mi a pápaság lényegével a legélesebb ellentétben 
állana. A pápaság az egyház alkotmányának alapintézménye, s 
hatalmát innen meriti, a választás pedig csak megtalálja azon 
alkalmas physikai személyt, kiben e hatalom megszemélyesül. 
A választók pedig nem megbízók, hanem ugyancsak az alkot-
mány által meghatározott eszközei annak, hogy az egyházhatalom 
alanya egy physikai személyben construáltassék. 

' 6 1 . Valamint a pápaság, úgy a püspökség intézménye is Róni. kath. 
hittételen sarkallik. A püspöki hatalomnak múlhatatlan előfeltétele, püspöki 
hogy valaki a püspöki rendfokozatot felvette légyen, a püspöki hatalom 
ordónak pedig következménye a képesség a püspöki hatalomra. 
Ennélfogva mondhatjuk, hogy püspök mindaz, ki érvényes püspöki 
felszentelésben részesült. A felszentelés azonban még csak a belső 
lelki képességet adja meg arra, hogy aki fel van szentelve, 
püspöki cselekvényeket érvényesen vegezhessen, de nem adja 
meg a külső jogi hatóságot. Erre még szükséges, hogy a pápa 
neki a canoni provisiot, vagy institutiót megadja. Ezen institutió 
mindig csak egy meghatározott külön egyházra szóló, amidőn is 
a felszenteléskor az ordináltnak mindjárt azon egyházat is kirendelik, 
ahol nyert lelki képességét mint alkotmányos hatóság gyakorol-
hassa. Ez ősrégi elvet azonban a gyakorlat nem tartja meg 
következetes szigorral s igy ma a püspökké felszenteltek vagy 
nemmegyés püspökök] vagy megyés püspökök. 

A nemmegyés püspököket olyan egyházi cimekre (hivata- Nem-
lókra) szentelik fel, melyek valaha voltak, de a valóságban már megyés 
nem léteznek. Ezeket episcopi titulares-nek nevezi a hivatalos püspökök 
stylus. Ezen nemmegyés püspökök valoságos püspökök, mert 
püspöki felszentelésben részesültek, tehát püspöki lelki képes-
séggel (püspöki character) birnak, de nincs hatóságuk s a rendi 
teendőket is (potestas ordinis) csak a pápa, vagy az illetékes 
megyés püspök engedelmével végezhetik. Helyben lakásra nin-
csenek kötelezve s többnyire a római curiában valami praelaturát 
birnak, vagy mint segédpüspökök, apostoli nuntiusok, vicariusok, 
delegátusok nyernek alkalmazást. A nemmegyés püspökökhöz 
számithatjuk még azon vulL megyés püspököket .is, kiknek már 
volt megyéjük, de arról vagy jogszerűen lemondottak, vagy itélet 
útján megfosztattak, vagy az egyház egységétől elszakadtak, 
vallást változtattak. Ha ezek annak idején érvenyes felszentelés-
ben részesültek, még akkor is, ha az érvényes felszentelés 
szabálytalan lett volna, püspöki characterrel birnak, de nem 
megyés püspökök. 

A megyés püspökök nemcsak püspöki rendfokozattal birnak, Megyés 
hatfem válósagos hatosagok is. Mint a codtx magát kifejezi, püspökök 

1» megyéjüknek rendes és közvetlen pásztoraiVan hatáskörük, 

¡'melynél fogva az egyházi hatalmat meghatározott ügykörben 

Kosutány: 
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gyakorolják, van illetékességük, melynél fogva meghatározott esetek-
ben a püspöki hatáskörbe, tartozó ügyekben jogosan egyedül 
csak ők intézkedhetnek. Mivel pedig a hatalom gyakorlására 
nézve a róm. kath. egyház is a territoriális elvet követi, azon 
meghatározott terület után, melyet hajdan parochiá-nak, jelenleg 
általában dioecesis-nek neveznek, az ilyen püspökök episcopi 
dioecesani — megyés püspököknek neveztetnek. 

A püspök az egyházjog értelmében a maga egyházmegyéjé-
nek kormányzója. Annak határain belül ő van hivatva a püspöki 
jurisdícfiobőT ToTyó minden jogot gyakorolni: 

1. Öt illeti meg a papi rendi hatalom, és pedig vagy úgy, hogy 
azt érvényesen egyedül és kizárólag csakö gyakorolhatja (jura ordims 
reservata), ilyenek az ordo kiszolgáltatása, bérmálás, templomszente-
lés, személyek és dolgok megáldása, vagy úgy, hogy azt a püspök 
más pap által is érvényesen végeztetheti (jura ordinis communia). 
2. A tanítói hatalom a hitnek hirdetésére „ és tisztaságának meg-
őrzésére. 3." Övé a jurisdictio hatalma. Ő a maga megyéjének 
rendes bírája (judex ordinarius) minden ügyben; a maga megyé-
jében jogot alkothat (rendeletkibocsátási jog) a közönséges egy-
házjog (pápai, zsinati törvény) sérelme nélkül. Felügyeleti joga 
van az egyházmegye hitéletére és közigazgatására. Megyei hiva-
talokat szervez, azokat megváltoztatja és betölti. Övé a fegyelmi 
jog úgy az összes hivek,f mint különösen a papság és a megye 
egyházi tisztikara felett. Ő adhat privilégiumokat, dispensatiokat, 
absolutiokat. Őt illeti a jog a megye egyházi vagyona felett 
intézkedni s a megyebeli hivekre adót kivetni s tőlük bizonyos 
szolgáltatásokat követelni. Ezen hatalom a maga összeségében 
a jus episcopale. 

A püspök rendes illetékessége alá tartozik minden keresz-
tény katholikus hivő, akár pap, akár világi, ki az ő megyéje 
területén tartózkodik, minden egyházi intézet, alap és hivatal, a 
most mondottaknak minden ügyei. 

A püspök a maga hatalmát csak a megyéje határain belül 
gyakorolhatja, t s ha idegen megyében tartózkodik, még saját 
megyejebeliek felett se élhet jogával, püspökrendi működést 
csak az illető megyéspüspök határozott engedelmével végezhet, 
különben egy évre azok gyakorlatától felfüggesztetik, közigazga-
tási rendelkezései érvényesek ugyan, de minden birói működés, 
mit idegen megye területén tenne, érvénytelen. (E szabályok alól 
azonban kivételek vannak.) 

A rendes püspöki hatalmon kivíil a püspökök még rend-
-kivitiirHmtáskűrt is bírnak, mint a pápa delegátusai, és pedig 
majd azon alapon, mert őket erre maga a törvény hatal-
mazza fel, tehát külön felhatalmazás nélkül, majd pedig esetről-
esetre, vagy időről-időre a pápától nyert külön felhatalmazás 
alapján. 
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62; A püspöki szerint a pápa szabadon A püspöki 
tölti be kinevezés ezen codex elismeri, hogy az szék be-
történhet eseth .uatio, vagy az alkalmas személy töltése 
kijelölésének bc / által is. Ezt a világi kormány is 
teheti. Minden es 0zükséges a „canoniprovisio seu institutio"j 
melye t lgyedül csá . a pápa ad De mielőtt az megtörténnék/ 
szükséges, hogy rtörvényes módon megvizsgáltassák a jelöltnek/ 
alkalmas volta. És pedig: 1. Törvényes születés, 2. legalább 30. 
év, 3. legalább öt év óta felvett presbiteri rend, 4. kiváló papi 
erények, 5. doktori fokozat, laureatus, vagy a tudományokban való 
jártasságnak egyéb, megfelelő bizonyítéka. Ezt pápai biztos meg-
vizsgálja a helyszínén (processus informativus in partibus) aztán 
a római Curia felülvizsgálja (processus definitivus). 

63. A metropolitaság az egyházzal egyidejű apostoli szár- Metropoli-
mazású. Történelmi fejlemények azok, melynél, fogva egy-egy taság v 
püspökség az őt környező többi püspökség felett kiemelkedő 
hatalomra tett szert, minek oka részint egy-egy városnak társa-„— 
dalmi és politikai nagyobb jelentőségében; részint a római biro-
dalomnak politikai beosztásában (4 praefectura, 13 dioecesis, 
116 provincia), de mindenek felett az egyház által közönségesen 
érzett szükségben található. Már a II. század vége óta az egyház 
vezetését azon zsinatoknál találjuk, melyeknél több gyülekezet 
püspöke jött össze tanácskozás és határozatok hozatala céljából, 
mely gyülekezeteket a IV. század eleje óta már a provincia fő-
városának (metropolis) püspöke (metropolita) rendesen össze-
hívott, s innen indult ki a metropolita hatalma is az ö tartomá-
nyának püspökei felett. Az első közönséges zsinat (a niceai 
325-ben) az egyház első alkotmánya gyanánt meg is állapította, 
hogy a püspökök saját gyülekezetük felett, a metropoliták és a 
metropolitai zsinat pedig a püspökségek felett bírjanak hatalmat. 

Az érsekeket a mai jog szerint is megillető hatósági jogok Metropoli-
a következők : ták a mai 

1. Kötelesek legalább minden húsz évben tartományi zsinatot egyházjog-
tartani. ban 

2. Fegyelmi és büntető hatóságuk van a suffragan püspökök 
felett. 

3. Másodfokú birói hatóságok a püspökök első fokú birói 
ítéleteivel szemben. De a püspökök javai, jövedelmei körül támad-
ható perekben mint első fokú biró is működhet 

4. Felügyeleti joguk van a suft'ragan püspökségek felett, és 
az ott elmulasztott hatósági tényeket devolutió jogánál fogva 
pótolják. 

64. A primásság a nyugati egyházban, ép úgy mint az annak Primásság 
megfelelő „exarcha"-ság a keletiben, még kevésbé mondható előre 
"tervezett intézménynek. A legkülönbözőbb okok és körülmények, 
többnyire politikaiak, idézték elő, hogy egy nagyobb földterület 

2* 
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metropolitái közül egy, a többi felett hatalomra tett szert. Nyugaton- j 
a primásság nem egy esetben összefüggésben áll egy ország meg- r 
téritésének történetével s monarchikus fejlődésével. A prímások j 
hatalma esetről-esetre nagyon különböző volt. 

Patriar- A patriarchaságok a III. század óta kezdenek kialakulni azon I 
chaság oknál fogva, hogy Róma, Alexandria és Antiochia püspökei a 

római birodalomnak egy-egy jelentékeny részén nagy politikai 
jelentőségre tettek szert. így fejlődtek ki a metropolitaságnál és 
exarchaságnál is nagyobb egvházhatalmi egységek s a 325-iki I 
nycáai zsinat Róma, Alexandria és Antiochia püspökeinek ezen 
patriarchiai hatalmát elismerte és megerősítette. A három patriarcha 
egymástól független volt s nem maradtak egymással jó békesség-
ben. A 381-iki constantinápolyi zsinat patriarchai hatalommá emelte 
a constanstinápoiyi püspökséget részint politikai okokból (Uj 
Róma), részint hogy a három patriarchának a bizanciumi udvarnák 1 
való vetélkedését megszüntesse. A 451 -iki chalcedoni zsinat a 
jeruzsálemi püspökséget is patriarchaságra emelte. Innen kezjdve 
a kereszténység, mint valami pentarchia, öt főhatalom, megannyi 
patriarcha alatt állott, Róma, Konstantinápoly, Alexandria, Anti-
ochia és Jeruzsálem székhellyel. 

Az öt patriarcha egymás mellett külön-külön függetlenül 
gyakorolta a hatalmat a maga területén. De az öt patriarchaság 
sorsa különböző volt. Leghamarabb lett hatalommá áz alexandriai, ' 
aki volt hozzá, hogy Aegyptomból egy egyházi államot 

A keleti és alkosson. De a dogmatikus viták meggyengítették s az Izlam 
a nyugati hódítása tönkretette úgy az alexandriai, mint az antiochiai és a ' 

egyház jeruzsálemi patriarchaságot. A constantinápolyi patriarchaság fény-
ketté- kora 1. Justinianus idejébe esik (527—565). De a benne dúló 

válása vallási viszályok s Byzanc hatalmának hanyatlása ennek erejét is j 
felemésztette. Az életben maradt két patriarchaság, a constanti-
nápolyi és római vetélkedésben voltak egymással. A szlá-
vok (morvák, bolgárok) megtérése a versengőket még in-
kább eltávolította egymástól. Ez 867-ben először vezetett 
nyilt szakadásra. Ezt még sikerült látszólag kiegyenlíteni, de 
1054-ben a szakadás (Schizma) véglegessé vált. A keleti 4 pat-
riarchaság maradt ami volt, a romai pedig nyugaton pápa -
sággá lett. 

A róni. 65. A zsinat: püspökök gyülekezete azon célból, hogy általuk „ 
kath. egy- jusson kifejezésre az egyház akarata, A zsinatnak, mint alkotmá-
ház zsina- nyos intézménynek különös jelleget ad az a körülmény, hogy a 
tai általá- zsinaton egybegyűlteket nem vezeti egyéni gondolkodás, sem az 

ban osztályszellem, vaey az érdekek uralma, hanem egy magasabb • 
ethikai elv. Ezen magasabb ethikai elv abban áll, hogy a zsinatnak 
tagjai nem saját akaratuknak és nézeteinek tolmácsai, hanem egy 
magasabb ethikai személynek, az egyház akaratának adnak köz-

• vetien kifejezést. A zsinatok vagy közönséges (egyetemes) zsinatok,. 



vagy partikuláris zsinatok. A partikuláris zsinatok ismét nemzeti, 
tartományi (metropolitai) és megyei zsinatok. 

66. A közönséges zsinat nem az~egyházn'ak képviselete a szó Közönsé-
modern értelmében. A zsinat nem képviselet, hanem az egyház ges zsinat 
akaratának közvetlen megnyilatkozása, azon szervezet, mely által 
egy magasabb akarat kifejezésre jut. Utasítás, képviselet ilyen 
felfogás mellett nem lehetséges. 

Ezen sarkalatos tételből következik: hogy a zsinat a püspöki 
karból és pedig nemcsak a megyés püspökökből, hanem mind-
azokból áll, kik püspöki felszentelésben részesültek (felszentelt 
püspökök), mert a püspökké való felszentelés adja még az ordo 
hatalmának teljességét, tehát a természetfölötti képességet is, hogy 
az egyház általa személyesüljön meg. 

Az egyháznak ezen megszemélyesülése nem függ attól, hogy 
a püspökök teljes számban megjelenjenek, sem a megjelenők szá-
mának nagyságától, hanem annak ethikai megítélésétől, hogy az 
egyetemes egyház a különböző helyekről megjelent püspökökben 
valóban jelen legyen. 

Rpma püspöke nélkül a püspöki kar teljes nem lehet s benne 
az egyetérnes egyház nem személyesülhet, mert a püspökök között 
a vatikáni zsinat határozata szerint egyedül ő birja a primátus 
hatalmi teljességének és a tévedéstől való mentességnek isteni 
adományát. 

E primátusból kifolyólag egyetemes zsinatot egyedül csak 
a pápa hivhat össze s az- ő hozzájárulása adhatja meg épen a 
zsinatnak egyetemes jellegét. Ez által lesz a közönséges zsinat 
az egyetemes egyháznak legfőbb hatalma. (Concilium oecumenicum 
suprema pollet in universam ecclesiam potestate). Itt tehát pápa 
és zsinat egy egységes hatalom, nem pedig két fél. A pápa hatá-
rozatai ellen a közönséges zsinathoz felebbezni nem lehet. 

Az akaratok nyilvánítása ugyan szavazás által történik (piacet, 
non piacet), de az egységes akarat nem függ a szavazatoknak se 
számszerű arányától, se a számok többségének vagy kisebbsé-
gének viszonyától, hanem a határozatnak azon erkölcsi értékétől, 
mely az egyház szellemének m e g f e l e l . ^ 

A zsinati határozat létrejöttéhez a pápa hozzájárulása mul-
hatlanul szükséges. 

A püspökök nemcsak jogosítva, hanem kötelezve vannak a 
zsinaton részt venni, ha csak „vis major" őket abban nem aka-
dályozza. 

A pápa nem köteles zsinatot tartani s annak összehívása és 
tartása egyedül az ő belátásától függ, mert a vatikáni zsinat 
szerint a pápa a hatalomnak teljességét birja, törvényeket zsinat 
nélkül is hozhat, sőt még hitbeli határozatai is nem a zsinat hozzá-
járulásának erejénél fogva, hanem egyedül is kötelezők és téve-
déstől mentek. 

ifcjl 
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A zsinat nem bir a kezdeményezés, indítvány-, javaslattétel-
nek jogával, sem ügyrendjét nem maga, hanem a pápa állapítja 
meg, ki a zsinaton vagy maga, vagy legatusa által elnökölhet, a 
a zsinatot elnapolhatja, vagy fel is oszlathatja. 

A püspöki karon kivül emberi jognál fogva mások is tagjai 
lehetnek a zsinatnak. így a bibornokok, (ha nem is püspökök), 
szerzetes rendek főnökei, praelati nulliusok, kivülök a zsina-
tokon az idők körülményeihez képest részt vettek még az 
egyetemek, tanárok, a hit és kánonjog doktorai, fejedelmek, 
a azoknak küldöttei, kik azonban csak tanácskozó (votum con-
sultativum) és nem döntő (v. decisivum) szavazattal birtak. 
Schizinatikusok, eretnekek az egyházban jogot nem élvezhetnek, 
s igy a zsinatból is ki vannak zárva. A vatikáni zsinat volt az 
első, melyre a politikai hatalmak meghiva se voltak. Laikusok 
a zsinaton részt nem vehetnek. 

Keleti és A zsinatok most vázolt joga a vatikáni zsinat határozatai-
nyugati nak alapján jutott mostani állapotába. Nyolc évszázados fejlődés 

zsinatok után igy jutott a zsinati intézmény fejlődésének végére. E fejlődés 
közt kü- nem köthető össze a kelet egyházi zsinatokkal, melyeknek más 
lönbség természetük volt. A kelet egyházi zsinatok voltak az a szervezet, 

van mely az egyházban a legfőbb hatalmat, a hatalom teljességét 
birta. A nyugati zsinatok csak a pápával való egységben zsina-
tok. De azért önálló hatalom az, mert a zsinati intézmény nem 
a pápaságból származik, hanem közvetlenül Krisztustól veszi 
eredetét (Máté XVIII. 20) . 

Nemzeti 67. Nemzeti zsinatok (concilium nationale) egy-egy ország 
zsinatok püspökeinek gyülekezete. Nyugaton már az V. században találko-

zunk velük a nyugati góthoknál és a frankoknál. Utóbb nyugati 
Európa összes országaiban. 

A nemzeti zsinatok a XIII. századig tartottak, mikor is azok 
tartása^ szünedezni kezdett s ma már igen ritka. Az egyház 
egyetemesítő irányával nem áll összhangzásban a külön nemzeti 
irány s azért a pápai kúria nem kedvez az ilyen zsinatoknak 
és csak akkor rendeli el azokat, ha nagyobb földrészeknek azonos 
viszonyai az egyházi intézményeknek egységes szabályzását 
követeli. De még ilyen esetben is a pápa maga határozza meg 
a földrajzi területet, melyen belül zsinat tartassék, a codex con-
cilium plenarium-nak nevezi. 

Az összehívásnak és elnöklésnek joga a pápa delegátusát 
illeti, ki többnyire, bár nem szükségképen, az illető ország prímá-
sának cimét viselő érsek s a zsinati rendtartásra mindazon szabá-
lyok állanak, melyek a tartományi zsinatra nézve érvényesek. 

Ha egy ország püspökei csupán értekezletre jönnek öss2e, 
ez zsinat jellegével nem bir ugyan, de a codex megkívánja, hogy 
ilyen értekezletek legalább minden öt évben tartassanak a fel-
merülő szükséghez képest tanácskozásra. 
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68. Az érseki tartomány hierarchiájának gyűlése egyház- Metropoli-
ügyekben való tanácskozás és intézkedes céljából: a tartományi tai zsina-
zsiiiat Conciliuni provinciáié. tok 

Összehívja az érsek, s tagjai : 
Püspökök, apátok, praelatus nulliusok, káptalani vicariusok, 

címzetes püspökök, székeskáptalanok, egyházmegyei consultorók 
képviselői. 

Tartományi zsinatokat az érsekek minden húsz évben tar-
toznak összehívni. A zsinatnak törvényes helye a metropolita 
rezidenciája. 

69. A püspöki megye papságának tanácskozó gyülekezete Püspök-
a püspök elnöklete alatt: püspökmegyei zsinat. megyei 

A püspök köteles legalább jizévenkint egyházmegyei zsinatot zsinat 
liivni össze rendszerint a székesegyházban. Tagjai e zsinatnak: 
a püspöki vicarius, a székeskáptalan tagjai, szemináriumi rektor, 
esperesek, minden esperesi kerületből legalább egy plébános, 
akit az összes kerületbeli plébánosok választanak. A zsinaton 
tárgyalandó anyag előkészítésére a püspök bizottságot nevez ki 
és az általuk megállapított szöveget minden tagnak ki kell osztani. 
Az előkészítő ülésen az előterjesztett kérdésekhez mindenki sza-
badon hozzá szólhat, fiatározó joga egyedül a püspöknek van. 

70. Egyházi törvény alatt értjük az egyház akaratának elha- Egyházi 
táiozását, ha az valamely jövőre követendő elvben nyilvánul, me- törvény 
lyet az intézkedésekben meg kell tartani. Az ilyen elhatározásokat 
törvénynek szokás mondani. Ilyen kötelező szabályok vagyis tör-
vények hozhatók hitágazati, iskolai, vagyonkezelési ügyekben, a 
vezeklésre, nevelésre, a hit terjesztésére, ereklyekre, búcsúkra, 
istentiszteletre, szertartásokra stb., de az ilyen szabályok tulajdon-
képen még mindig nem jogi törvények, mert azoknak a tulajdon-
képeni célja nem a jogi viszonyok szabályozása. 

Jogi értelemben véve törvény az egyház törvényhozó hatalma 
által alkotott kötelező jogszabály. mely objectiv joggá válik. 

71. A római katholikus egyházban törvényhozó hatalommal Törvény-
nincs kizárólag egy alany felruházva. Birja azt a pápa, a püspö- hozás a 
kök úgy egyenkint, mint együttvéve. De a hatalom gyakorlásában róni. kath. 
már alárendeltség létezik. A pápa birja a legfőbb törvényhozó egyházban 
hatalmat, a püspökök pedig úgy egyenkint, mint együttvéve, csak 
a legfőbb törvényhozó hatalommal egységben. 

A pápa az ő legfőbb törvényhozói hatalmának gyakorlásában 
nincs kötve semmi intézményes korlátokhoz, mert a csalatkozhat-
lanság isteni erejében vetett hit semmiféle ilyen korlátozásokat 
meg nem tűrhet. Az ő elhatározásai önmagukban birják a törvény 
erejét s ahhoz senkinek hozzájárulása vagy közreműködése nem 
lehet kötelező. 

Az egyház tagjainak tehát a pápa törvényhozó hatalmában 
nincs alkotmányszerű befolyása, hanem csak ethikai. 
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Az ő törvényhozó hatalmát is egyedül csak önmaga korlá-
tozhatja. Ezen hatalom csak a vallás terét foglalja magában, de 
nem a korlátlan világi uralmat. A nemkatholikus uralkodókra ez 
ki nem terjed, s a nem katholikusok felett a pápa semmi jurisdic-
tióval nem bir. És mivel a kulcshatalmat a menyországra, nem 
pedig földi hatalmakra birja, a katholikus fejedelmek se vesztik 
el hitük alapján uralkodói hatalmukat. E hatalom a pápai hata-
lomtól merőben különbözik s a maga hatáskörében független. 

Az egyház szuverenitása nem absolut, hanem az isteni 
akaratnak alávetett szuverenitás, ebből következik, hogy az egy-
ház törvényhozó hatalma is korlátolt annyira, hogy sem a már 
létező dogmakat meg nem változtathatja, sem ujakat fel nem 
állithat. 

Érvénytelen volna tehát az olyan törvény, mely ellenkeznék 
a hitcikkekkel, vagy azon jus divinummal, mely azokból benső 
szükségképen következik. A vatikáni zsinat a pápának minden 
nyilatkozatát, melyet hit és erkölcsösség dolgában ex Catliedra 
teszen, tévedéstől mentesnek jelentette ki, s igy e korlátolása a 
törvényhozó hatalomnak egyedül a pápának erkölcsi önkorláto-
zásából áll, mert a vatikáni zsinat óta nincs földi hatalom, mely 
hit, erkölcs és jus divinum szempontjából a pápai törvényt meg-
bírálni hivatva volna. 

A törvény Alaki szempontból mégis az egyházi törvények érvényessé-
érvényes- gének következő kellékei vannak: 

ségénck 1. A törvénynek azon hatalomtól kell származnia, mely 
kellékei törvény hozatalára az egyház alkotmánya értelmében jogosait. 

2. A törvény tartalma jogtétel gyanánt legyen formulázva 
még akkor is, "ha az nem tisztán jogi, hanem hitbeli vagy erkölcsi 
tartalommal bir. 

3. A formulázott jogtétel sanctioval legyen ellátva, azaz a 
. főhatalom nyilatkoztassa ki abbeli akaratát, hogy a jogtételt köte-

lező erővel ruházza fel. 
4. A törvénynek ki kell hirdettetnie (promulgatio, publicatio), 

hogy mindenkinek meg legyen adva a lehetőség a törvényt meg-
ismerni. A kihirdetés úgy történik, hogy az „Acta Apostolicae 
Sedis" hivatalos kiadmányban az illető törvény megjelenik. Az 
„Acta" füzetének megjelenésétől számított három hónap múlva a 
törvény kötelező ereje kezdetét veszi. Az egyházi törvények köte-
lező volta nem függ attól, hogy azt az államhatalom a maga 
részéről is elfogadja. 

Privile- 72. A közönséges jognak fogalmából nem következik min-
gium denki jogainak egyenlősége. Lehetséges, hogy bizonyos személyek 

és dolgok különös jogi viszonyok között létezzenek. Ha ezen 
különös jogi viszony a hasonló viszonyokra fennálló jogi szabá-
lyoktól eltér és kölön tartalommal biró jog gyanánt jelentkezik, 
az ilyen külön jognak neve privilégium. 
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Tartalmukat tekintve, a privilégiumok: privilegia contra jus 
commune,ha a közönséges joggal ellenkezö, praeter jus commune, 
ha a közönséges jog által nem szabályozott, ultra jus commune, 
ha azon túlmenő rendelkezést foglalnak magukban. 

Privilegia affirmativa, ha valamire feljogosítanak, privilegia 
negativa, ha valami alól mentesítenek, privilegia gratiosa, ha 
tisztán kegyelemből, ingyen, privilegia remuneratoria, ha valami 
szolgálat fejében adattak. Privilegia conventionalia, ha kedvezményt 
foglalnak magukban, privilegia onerosa, ha valakire valami terhet 
rónak, vagy jogát megszorítják. 

Privilegia personalia, ha azok valakinek személyére szólnak, 
privilegia realia, ha személyekre való tekintet nélkül állandó 
viszonyokat szabályoznak. 

Privilégiumot csak az adhat, kinek törvényhozói hatalma 
van és csak saját hatalmának korlátai között, különös jelentő-
séggel a jogéletre, mégis csak a pápai privilégiumok birnak. 

73. Az egyházi törvények, amennyiben azok jus divinum A törvény 
természetűek, meg nem szűnhetnek, a jus humánum azonban kötelező 
különböző módon megszűnhet. erejének 

I. Alakilag maga a törvényhozónak ellenkező akaratnyilvá- megszii-
nitása által, ami vagy úgy történhet, hogy a) a törvényhozó nyíltan nése 
kijelenti, hogy egy régibb törvény hatályát veszitse, mint ezt pl. 
az új codex 6. can. 1. pontjában olvashatjuk, b) vagy ilyen hatá-
rozott és nyilt kijelentés nélkül a törvényhozó ellenkezőjét ren-
deli el annak, ami azelőtt kötelező jogszabály volt, c) vagy a 
törvény saját inaga megállapítja azon időpontot, amelyen túl többé 
nem leend érvényben. 

II.. Anyagilag megszűnhet a törvény kötelező ereje: a) ha 
azon ok, mely a törvény létrejöttét előidézte, megszűnt létezni 
(cessante ratione legis, cessat lex ipsa), vagy ha a cél, melyet a 
törvényhozó elérni kivánt, már megvalósult, megszűnt vagy lehe-
tetlenné vált; b) ha a törvény a változott viszonyok között többé 
végre nem hajtatik és igy elavul (desvetudo). Ilyen módon jutott 
desvetudoba sok törvény, pl. a metropoliták, püspökök zsinat-
tartási kötelessége, számos büntetőtörvény, büntetésnemek (pl. 
testfenyitő büntetések), melyek alakilag 1918-ig érvényben voltak, 
de elavultak; c) ellenkező szokás által (törvényrontó szokás). A 
törvénynek megszűnése történhet a) maga egészében (abrogatio), 
vagy ha b) csak részben töröltetik el (derogatio), vagy c) ha azt 
3 későbbi törvény módosítja (subrogatio), vagy végre d) ha azt 
u jabb rendelkezés által részben pótolja (obrogatio). 

Minden törvényt csak ugyanazon, vagy felettes hatóság szün-
tethet meg és módosíthat, mely azt hozta. 

A törvény kötelező ereje megszűnhet még egyes esetekben 
anélkü 1, hogy a törvény kötelező ereje akár egész terjedelmében 
akár csak a fennforgó esetben is megszűnnék, hanem csak kiilö-
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nös körülmények között a törvény hatálya van felfüggesztve (dis-
pensatio). 

Dispen- Dispensatio, azaz felmentés alatt értjük a törvény hatályának 
satio felfüggesztését meghatározott esetben, midőn a törvény szigorú 

alkalmazása magának az egyháznak ártalmára volna. A dolog 
természete hozza magával, hogy a törvény hatályát felfüggeszteni 
csak azon hatalom, vagy magasabb hatalom lehet jogosítva, mely 
magát a törvényt hozta. A püspök az övénél magasabb hatalomtól 
származó törvények alól csak akkor menthet fel, ha ezt maga a 
törvény megengedi, vagy ha a pápa erre őt felhatalmazza (facul-
tates quinquennales), vagy'szükség esetén, ha az ügy veszély nélkül 
netn halasztható s az eset olyan, midőn pápai dispensatio remél-
hető lett volna. A felmentés hatálya vagy csak a lelkiismeretre, 
vagy a külső fórumra is érvényes ; és vonatkozhatik vagy a múltra, 
vagy egy jövő esetre; és megszűnhet visszavonás, lemondás, vagy I 
azon ok elenyészése következtében, mely miatt adatott. 

A magyar 74. A római katholikus egyház szervezete Magyarországon 
róm. kath. nem mindenben felel meg azon alkotmányos alapelveknek, melyeket 

egyház a róm. kath. egyház tizenkilenc százados élete is csak az 1869-iki 
partikulá- vatikáni zsinaton volt képes a világ katholikusai által elfogadtatni.. , 

ris joga A magyar nemzet a római világegyházban mindig autonomiát j 
élvezett. 

A magyar A nemzetnek ezen autonomiája a mi magyaros gondolko-
zóm. kath. zásunknak megfelelőleg szervezkedett. A magyar állam eszméje a 

egyház sz. koronában nyert kifejezést, mely képletesen foglalta magában 
autó- a királyt s veie együtt a nemzetet, mely ismét az országgyűlésen 

nomiája jelenik meg és azonkívül a nemzeti zsinatokon. Mondottuk niár,. 
hogy a magyar állami törvényhozás a magyar róm. kath. egyház-
jognak milyen jelentékeny tényezője. Most meg kell emlékeznünk 
a magyar királyságról és a magyar nemzeti zsinatokról A magyar j 
király azon legmagasabb tényező/kiben a magyar nemzet egyházi j 
autonomiája alkotmányosan szervezkedett. Királyainknak nem tar- | 
tozik ez felségjogai közé, mert ebben nem az állam felsége, tehát ] 
legfőbb hatalma (szuverenitása) nyilvánul. Azért nem is szabad j 
ezt összetéveszteni azon valóban felségjogokkal, melyek az állam-
nak szuverén hatalmát, mint ilyent, az állam területen levő egy- j 
házakkal, mint ilyenekkel szemben megilletik, mint a legfőbb i 
felügyelet, védelem, védekezés joga. A magyar királyt ezen felség-
jogokon kiviil a róm. kath. magyar egyházzal szemben egyéb | 
jogok is illetik meg, melyek a róm. kath. egyháznak magyar 
nemzeti szervezkedéséből folynak, hol ő mint róm. kath. alatt- ; 
valóinak alkotmányszerü legfőbb képviselője jelentkezik. 

Királyaink A magyar királynak ezen jogait apostoli jognak szoktuk 
apostoli nevezni. Öseredeti alakulás ez, hol a magyar egyháznak autono-

joga miája nyert kifejezést olyformán, hogy a magyar róm. kath. egy-
háznak sajátos partikuláris joga szerint a magyar róm. kath-
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egyháznak legfőbb helyi hatósága a magyar király. Ezen apostoli 
jog tartalma abban áll, hogy a magyar király nemzeti zsinatokat 
tarthat s azon elnökölhet; a magyar egyházat szervezi: neveze-
tesen, püspökségeket felállíthat, a meglevőket megváltoztatja, érsek-
séggé emeli, érseki hatóság alá rendeli, vagy az alól kiveszi. Kegyúri 
és más egyházközigazgatási perekben bírói hatalma van, szerzetes 
rendeket befogadhat vagy kitilthat; a püspöktől hűségi esküt köve-
telhet s az egyház felett felügyeleti hatalma van. A királyon kivül 
még a magyar róm. kath. egyház partikuláris jogának másik sajátos 
intézménye a magyar primássag. 

E kettő egymással, s mindketten a római pápával, mint a 
közönséges egyházak fejével, egyetértőleg kormányozzák a magyar 
egyházat. 

Ebben áll a mi magyar kath. egyházunk külön szervezetének 
fő- és alapelve, mely a magyar róm. Katholicismusnak kilencszáz 
éves történelmén végighúzódik. Formulázva ezen elv sohasem volt 
és nincs is, de mellette tanúskodnak kilenc?záz év eseményei s 
hazánknak százakra menő törvénye. E törvények még azt is bizo-
nyítják, hogy királyunk hatalma a kath. magyar nemzet hatalma, 
melyet a monarchikusán szervezett nemzet királya által gyakorol. 
Ebben van a róm. kath. magyar nemzetnek országos autonqmiaja. 

75. Királyaink az egyház kormányzatában őket megillető A kir. kor-
jogokat részint zsinatokon, részint országgyűlésen, rendszerint mányzat 
azonban kir. tanácsuk meghallgatásával gyakorolták. módja 

Ilyen királyi tanácscsal már Szt. István mellett találkozunk, 
tagjai voltak az ország főpapjai és világi zászlós urai. Az eszter-
gomi érsek és a kancellár voltak az egyházak érdekeinek termé-
szetes képviselői. E királyi tanácsot több törvény (1298:20., az 
1397. temesvári, 1507:7 . stb.) szabályozta. A mohácsi vész után 
a külföldön tartózkodó királyok hozták be a Helytartó Tanácsot, Helytartó 
mely 1782. óta külön tanácsban intézte a következő egyházi tanács 
ügyeket: 1. ami az egyházra nézve a törvényhozót illeti, egyházi 
rendeletek kidolgozása és módosításai; 2. püspökségek alapitasa, 
felosztása, eltörlése, egyesítése, plébániák, kerületeknek külföldi 
megyéktől való elválasztása; 3. az apostoli székkel való közle-
kedés ; 4. püspöki hatóság alóli felmentések, egyháziak végren-
delkezési ügyei, Rómába, vagy külföldre pénzek kivitele, házassági 
felmentések, kegyurasági ügyek, lelkészi pénztár, zárdák, templo-
mok, kegyes alapítványok, királyi „piacét"-ért való folyamodás, 
felmentés az ünnepélyes fogadalmak alól, visszaélések a búcsú-
járás, processio, csudaképek körül, a szerzetek belfegyelme és 
közigazgatása, egyházi fenyíték alkalmazása világiakra, valamely 
helyen mondandó misék száma, lelkészi stóladij megállapítása; 
szóval minden a római vagy görög katholikus világi és szerzetesi 
papságot, templomokat, alapítványokat illető, az egyház java, 
rendje és istentiszteletre vonatkozó ügyek, kivéve egyedül a hit 
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dogmáit, a szentségek szolgálását, s az egyházi belső fegyelmet. 
Ezen tanács elnöke mindig a prímás volt. 

Hatáskörét, miután Mária Terézia a H o r v á t - T ó t - é s Dalmát-
országban volt helytartóságokat eltörölte, az 1791:5. t.-c. meg-
erősítette, s az nemcsak a szorosabb értelemben vett Magyar-
országra, hanem a magyar szt. Korona egész területére kiterjedt. 

M.kir.mi- Az 1848: III. t.-c. (6. §.) a Helytartótanács teendőit a függet-
nisterium len felelős m. kir. ministeriumra ruházta át, s a 23. §. e tanács 

feloszlatását rendelte el, ami közbejptt események folytán tényleg 
csak 1867-ben következett Jbe. A m. kir. ministerium tehát ma 
azonhatóság, mely által Ő Felsége a maga fogait alkotmány- " 
~szerüén és törvényesen gyakorolja. 

A magyar 76. Mig a primásság a róm. kath. egyházban mindenütt 
primásság egyszerű cimmé vált megfelelő hatósági jogok nélkül, addig 

Magyarország még mindig azon kivételes helyzetben van, hogy 
itt és csakis itt a primásság, mint a magyar római katholikus 

_ egyháznak legfőbb hatósága, valóságos primási hatósági jo-
gokkal él. 

Amint a magyar primásság a mi országos jogunk Ialaján 
nőtt fel, úgy ennek köszönheti azt is, hogy túlélte valamennyi 
primásságot egyedül egymaga. 

A magyar prímásnak ma is a következő jogai vannak: 
O a római szt. széknek született követe a magyar szt. Korona 

egész területére nézve, tehát HorvaRSzlavönországban is és e 
minőségben követsége határain belül az apostoli keresztet vitetheti 
maga előtt. Nemzeti zsinatokat tarthat, melyre az országnak 
minden lőpapja köteles megjelenni. Ö a magyar római katholikus 
egyházban a legfőbb hatóság, birói felebbezési fóruma a kalocsai 
érsek és a pannonhalmi főapátot kivéve, minden magyar egyházi 
bíróságnak s minden egyházi közigazgatási hatóságnak. A prímás, 
mint apostoli követ, a további felebbezéseket közvetlenül terjeszti 
fel Rómába. 

Mint apostoli követ Magyar-Horvát-Szlavonországban vala-
mennyi püspökséget, szerzetesrendet, kolostort és egyházat, a 
pannonhalmi főapátság kivételével, bárminemű szabadalmakkal és 
exemtiókkal birnának is, meglátogathatja, s felettük úgy a lelki, 
mint a külső hatóságot gyakorolhatja, és anyagi javaikra nézve 
is rendeletek útján intézkedhet. 

Mindezeknek alapján a magyar primásság egy olyan hata-
lom, mely .a magyar római katholikus egyház metropolitáit egy 
magasabb kormányzati egységben egyesíti, s mint a magyar róm. 
kath. egyháznak hatósága, ezen egyházat egy saját külön nemzeti 
egyház gyanánt van hivatva fenntartani. Ezen oknál fogva a magyar 
primásság a róm. kath. egyháznak egy olyan intézménye, mely 
nemcsak a" római katolikusoknak, hanem az egész Magyarország-
nak joga. 
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A magyar primásság hajdan nagy politikai tényező volt 
Magyarországon, de a hajdani jogok Magyarország újjáalakulásá-
val elenyésztek. Még mindig élnek a kövekezők : Osi alkotmá-
nyunk szerint a királyt az ország nádorával együttesen a magyar 
prímás koronázza meg és az ország alkotmányára felesketi. A 
magyar főrendiháznak tagja. Hajdan római, jelenleg osztrák 
birodalmi herceg, (1715:111. , 1741:10.), miért is hercegprímás 
cimre van joga. Szt. István vitézi rendjének praelatusa, a kir. 
udvarnak, midőn Magyarországon tartózkodik, plébánosa. 

77. A magyar királyon és magyar prímáson kivül még tör- Magyar 
; ténelmünk zsinatokat is jegyzett fel, melyeket a király hívott nemzeti 
' össze, s az ő elnöklete alatt egyházi és világi rend előbb külön zsinatok 

tanakodott, aztán együttesen. Szt. István törvényei s legtöbb 
egyházi alapításai ilyen nemzeti gyűlésen vagy zsinatokon kelet-
keztek, például Pécs püspöksége az 1009. győri zsinaton alapít-
tatott, hol a királyt nemcsak püspökök, hanem megyei és várispánok 
és főurak környezték. Szent László ilyen zsinatot tartott 1092-ben 
Szabolcson, Kálmán 1103-ban Tarcalon, majd 1114-ben, III. István 
1169-ben. 

Ezen gyűlésekről egész bizonyossággal tudjuk, hogy azon 
nemcsak klerikusok, hanem laikusok is activ részt vettek. A XIII. 
századtól kezdve a zsinatokban változás állott be, mert a mindig 
határozottabban szervezkedő országgyűlés foglalkozik az egyhaz-
nak közigazgatási jogával, az istentisztelet, hitélet és belső fegye-
lem ügyei pedig külön synodusokon nyernek szabályozást. 

A korábbi zsinatokat a király minden különös pápai enge-
delem nélkül hívta össze", s azoknak határozatai is Regalis decre-
tum nevet viseltek, s pápai megerősítésre nem szorultak. 

A mohácsi vész óta egy ideig nemzeti zsinatot tartani püs-
pökök hiánya miatt nem lehetett s még a tridenti zsinat végzé-
seinek kihirdetésére sem lehetett nemzeti zsinatot összehozni. 
Azután 1848-ig öt ilyen zsinatot tartottak. 

1848. aug. elején a püspöki kar Pesten egybegyűlvén, Eszter-
gomba nemzeti zsinatot tűzött ki ez év szept.' 24-ére, azonban e 
zsinat a közbejött válságos események miatt nem volt megtartható. 

78. A magyar püspöki székek betöltése különös módon tör- Kir. ado-
ténik, mely a betöltésnek egyéb módjaitól különtözik. A magyar mányozás 
püspöki székeket a magyar király tölti be úgy, hogy a püspöksé- Magyar-
get királyi legfőbb kegyari jogának erejénél fogva adományozza országot! 
(„episcopatum auctoritate juris patronatus nostri regii damus, 
donamus, conferimus"). 

A magyar királynak ezen joga a királysággal egyidős. A 
magyar király joga több, mint kijelölés, neki ' nemcsak arra van 
joga, hogy rámutasson arra a személyre, kit az üresedésbe levő 
hivatal joga megillessen, hanem ő a püspökséget betölti kir. ado-
mányozás útján. A magyar püspök, mihelyt a kir. adomány közé 
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tétetett, püspöki cimet és rangot nyer, s a püspöki renddel járó 
működések (pontiíicaliák) kivételével hivatala teljes hatóságát 
megnyeri, mielőtt még a pápai confirmatio bekövetkezett volna. 
Mindez olyan állapot, mi a közönséges kánoni jog szerint csak 
a pápai confirmatio után állhat be s annak eredménye, 

A mód, mely szerint a király a püspöki székeket betölti, a mi 
magyar jogunk szerint a kir. adomány. 

Alkotmányunknak sarkalatos tétele (Werbőczy II. 5.), hogy 
királyaink e jogot a korona jogán (nem személyükre átruházott 
magánjog gyanánt) birják, s azt az ország törvényei, értelmében 
gyakorolhatják, különben ténykedésük érvénytelen és foganatlan. 
(U. o. I. 35.) 

Kir. adomány alakjában pedig azért alkotta meg e jogot a 
mi magyar felfogásunk, mert a mi jogunk a püspöki hivatalt és a 
vele egybekapcsolt adományi birtokot egymástól el nem válasz-
totta, s igy valameddig e kapcsolat fennáll, a püspökségek be-
töltésének is kir. adomany alakjában kell történni. Ezen az úton 
lett a magyar törvényhozás a kánoni jog mellett a magyar püs-
pökségekre vonatkozó jogirend megállapitója. 

A megyés Mindezekből kitűnik, hogy a magyar püspökségek jogálla-
püspökség pota hármas vonatkozás szerint Ítélendő meg: a lelki hatalom, a 

hármas hivatali hatóság, s mindkettőnek anyagi alapjául szolgáló vagyon 
vonatko- szempontjából, s e hármas vonatkozásnak megfelelőleg a pápa a 

zása magyar király és a magyar törvényhozással jut szükségképeni 
Magyar-( viszonyba. 1. A lelki hatalom az ordó erejénél fogva a Szt. Lé-
országon lektől származik, de róm. kath. püspök azt csak a római pápá-

tól, vagy annak kegye és közösségében élő püspöktől veheti. 2. 
A püspök hivatali hatósága azonban bár lelki hivatal, de nem 
egyedül lelki hivatal. A mi magyar jogunk annak világi jogkört 
is "ad Amint a lelki hatalom a pápától, a világi jogkör a magyar 
államtól származik. A magyar államhatalom alkotmányunk szerint 
a királyban személyesül meg. A király adományozza a püspök-
séget, s bírja felette a legíőbb kegyúri jogot minden abból folyó 
jogosiiványokkal egyetemben. A királyt illető jog nem önkénye-
sen gyakorolható személyes jog, hanem olyan, mely királyunkat 
királyi minőségénél fogva illeti, s a király e jogát csak országos 
törvenyeink értelmében gyakorolhatja, (Werbőczy I. 35., III. 5., 
1537. 19, 1542: 3., 12, 46. stb.), melyre nézve az 1848: 3. t.-c, 
azt rendeli : „a király bármely rendelete, parancsolata, határozata^ 
vagy kinevezése csak úgy érvényes, ha a Budapesten székelő 
és a magyar országgyűlésnek felelős miniszterek egyike által 
aiáiratik 

3. A püspöki hivatal anyagi alapjául szolgáló vagyon sor-
sát a magyar törvényhozás intézi. A püspöki hivatallal járó 
vagyonnak viszonyait törvényhozás útján szabályozni: a magyar 
államnak joga. 
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Erre nézve alapul az 1848:20. t.-c. és a mi ősi magyar 
jogéletünk irányadó. Az 1848:20. t.-c. kimondja, hogy minden 
törvényesen bevett vallásfelekezet egyházi és iskolai szükségletei 
közálladalmi költségek által fedeztessenek. A magyar kath. egy-
ház szükségleteinek fedezése tehát az államnak kötelessége. Ezt 
követelheti az egyház, de a források és eszközök megválasztása, 
mely az állam ezen kötelezettségének eleget tesz, már az államot 
illeti. A lelki hatalmat az állam nem érintheti, de az anyagi ellá-
tás már gazdasági kérdés. Ezt a mi ősi magyar jogéletünk a 
királyi adomány útján állapította meg. Ezen királyi adomány a 
magyar püspöki székek ellátásának módja a mai napig. A régi 
magyar jogot a kir. adomány rendszerről és ősiségről 1848-iki 
törvényhozás megszüntette ugyan, de a püspökségekre a kir. ado-
mány ma is úgy áll fenn, mint 1848. előtt, s állani fog mindaddig, 
mig az arra egyedül illetékes magyar törvényhozás azt meg nem 
változtatja. 

79. Az erdélyi római katholikus egyház autonomikus szerve- A róm. 
zetében azt az elvet látjuk megvalósulva, hogy az egyház kor- kath. egy-
mányzó hatalmának vitelében clerus és laikus elem egyesülnek, ház szer-

Mi magyarok különösen is kötelezve vagyunk, hogy a róm. vezete Er-
katli. egyház erdélyi viszonyait különös figyelmünkre méltassuk, délyben 

Erdélyben a róm. kath. világi elem a történelmi események 
folyamán a potestas jurisdistionisnak egy jelentékeny részéhez jutott 
s egyik tényezője lön az erdélyi róm kath. egyház alkotmányának. 
Ezen jogát az erdélyi róm. kath. Status jogszerző tények őserején 
létrejött eredeti jogok gyanánt birja. Ismétlődött itt kicsinyben 
ugyanaz, mi Szt. István idejében nagyban játszódott le; neveze-
tesen, hogy az erdélyi róm. kath. egyház a maga lételét nem külső 
hatásnak, hanem saját hívei öntevékenységének és buzgalmának 
köszöni. Valamint a magyar róm. kath. egyház, úgy az erdélyi 
róm. kath. egyház is önmagának köszöni jogait, melyek számára 
a róm. kath. világegyházban külön, önálló helyet biztosítanak. Egy 
hallgatag, önmagától keletkezett concordatum az, melyet irásba 
soha senki se foglalt, mégis túlélte az aranypecsétes bullákat, 
mert tartalma az emberek szivébe van megí rva^ 

Az erdélyi róm. kath. egyházmegye autonómiájának alapelve: 
a laikus elemnek részvétele a püspökmegye kormányzásában. 

Az erdélyi egyházmegyének legfőbb hatósága a püspök, kinek 
az egyházi és országos törvényekből folyó hatásköre teljes épség-
ben áll fenn. E hatóságban két kört különböztetnek: 

A) Az egyik körbe tartozik a kath. hit- és erkölcstan, az 
egyházi szertartás, a papi intézetek belső szervezete, az egyházi 
közfegyelem, az egyháznak hierarchikus szervezete, az egyház-
megye közigazgatási szervezete. A hatóságnak ezen köre a püs-
pököt kizárólag és egyedül illeti. Az egyházi javadalmakra vonat-
kozó tulajdonjog a közigazgatást és hatósági jogokat nem érinti. 
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B) A második körbe tartozik: a költségvetés, a számadások l 
felülvizsgálása, az egyházi, iskolai és alapítványi vagyon kezelése I 
felett intézkedni, a vagyon szerzése, megváltoztatása, megterhelése 
és elidegenítése felől határozni, a tanitó- és nevelési intézetetek, 
valamint a tanitás és nevelés ügyei felett intézkedni, a kegyúri 
ügyekben elöfvrduló nehézségeket elintézni s az egyházat kifelé 
képviselni, f 

A hatóságnak ezen második köre a püspöki hatóságból nincs 
kiszakítva, de a püspök hatóságának ezen körét már nem egyedül 
és kizárólag, hanem papjaival és világi híveivel egyiiltesen birja. ] 

Hogy pedig ezen együttműködés lehetséges legyen, a megye- j 
beli hivek — klérus és laikusok — egy rám. kath. btalussá vannak 
szervezve. 

Ezen Status szervezete áll: a) a statusgyűlésből, b) az erdélyi 
egyházmegyei igazgató tanácsból, c) az esperességekböl, d) a hit-
községekből. A stafusgyűlésnek tagjai egyháziak és világiak. 

Egyháziak: a káptalan és a püspöki szt. szék tagjai, apátok, 
prépostok, esperesek, seminariumi tanárok, főiskolai paptanárok, 
középiskolák paptanárainak képviselői, a róni, kath. nevelöinté- j 
zetek igazgatói, szerzetes rendfőnökök, a püspökmegyei hivatal 
egyházi tagjai s minden esperesi kerületből egy papi képviselő, j 

Világiak: a püspökmegye területén kinevezett állami főbb I 
tisztviselők, királyi tábla kath. bírái. ka'h. főispánok és 
polgármesterek, a kolozsvári főiskola kc. . világi tanárai, a világi 
kegyurak és minden esperesi kerület ket világi képviselője, kiket 
a hitközségek választó közönségének választottjai választanak. 

Status- A statusgyillésnek természetes elnöke az erdélyi megyés püspök. J 
gyűlés A dualizmus elve kifejezést nyer abban, hogy á statusgyűlés a" ] 

maga kebeléből élethossziglan egy világi elnököt választ s így a 
püspök, mint termeszetes elnök mellett, még egy választott világi | 
elnök is létezik s a statusgyülés e kettős elnökség alatt végzi a i 
maga működését. Ugyancsak a dualizmus elve jut kifejezésre az 
igazgatótanács szervezetében is, mert annak egyharmada egyházi,, 
kétharmada világi elemekből áll. 

Igazgató _ A statusgyülés a maga kebeléből egy sziikebbkörü hatóságot 
tanacs választ, úgy. hogy e hatóság tagjai között a világi tagoknak száma 

két annyi legyen, mint az egyházi tagoké. 
Ezen igazgató tanácsnak elnöke a püspök, ennek akadályoz-

tatása esetén a világi elnök s ha ő is akadályozva lenne, a leg-
idősebb tanácstag. 

Az igazgató tanács kettős hatáskörben működik: 
a) mint a statusgyűlés megbízottja, tehát mellé rendelt segéd 

orgánum, végrehajtja a statusgyülés határozatait, teljesíti megbizá-
sait s annak ellenőrzése alatt áll, 

b) de a tanács még mint önálló hatáskörrel felruházott hatóság 
is működik olyan hatáskörben, hol ő nem a statusgyülés meg- j 
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bízottja s azzal szemben nem áll olyan viszonyban, mint a meg-
bízott a megbízóhoz, hanem mint a Statusnak egy saját szervezeti 
alakja, melyet a statusgyűlés választás útján csak megalakít, de 
a megalakított tanács a saját hatáskörét épúgy az alkotmányból 
magából birja, mint maga a statusgyülés, úgy, hogy a Status az 
ő hatóságának eme körét nem a statusgyülés útján, hanem csak 
az igazgató tanács útján gyakorolhatja. 

Az egyházi hatalomnak erdélyi szervezete nem áll szemben 
és ellentétben a közönséges egyház egységes akaratával és szer-
vezetével, mert az lényegében és minden ízében a róm. kath. egy-
háznak egységes szellemétől van áthatva. 

II. F E J E Z E T . 

80. Amit a görögkeleti egyház saját magáról tanít, lényegében a róm. A gör. ke-
kath. egyház alaptanaival azonos. ¡^g epvház 

De különbözik annak alkotmánya a róm kath. egyházétól abban, hogy ., 
egy látható főt (monarchál), ki az egyházi hatalomnak szuverén alanya volna, ülkot-
el nem ismer. Az egyháznak feje Krisztus, de az ő isteni személye alkot- mánya 
mányjogilag se nem construálható, se meg nem személyesithető. Az egyház-
hatalomnak földi alanya, tehát physikai személy nem lehet, hanem a közönséges 
egyház, mely a közönséges zsinatban jut alkotmányos kifejezésre. A közön-
séges zsinat birja az alkotmányos hatalom teljességét. 

A keleti egyház különbséget tesz a clerus es laikusok között, s a 
clerus különös természetfeletti erejénél fogva az ordo hatalmát kizárólag 
birja, s külön renddé válik. De a laikus elemnek részt ad a hatósági hatalom 
birásában, és pedig nemcsak a törvényhozásnál (administrativ zsinatok), 
hanem a végrehajtó hatalomban is. Itt a végrehajtásnak nemcsak hivatásos 
közegei vannak (clerus), kik egyházuktól különös képességet nyerve, minden 
tevékenységüket azon hivatalnak szentelik, mely letfentartásuknak feltét.leit 
is nyújtja. Kötelességet és jogot az egyházi akarat végrehajtására a cleruson 
kivül laikus híveiben is elismer, kiket nemcsak általánosságban, hanem állan-
dóan különösen is kötelez arra, hogy mint külön szervek, állandóan bizonyos 
meghatározott szolgálatokat tegyenek. Igy a hivek a maguk tagosulatában 
onelhatarozó érvenyre jutnak (autonómia). A keleti egyház szuverén akarata 
önmagát híveivel szemben jobban korlátozza, mint a i'ómai, s azoknak több 
egyéni jogot enged. 

Az egyházhatalomnak legfőbb alanya a görögkeleti egyházban a zsinat. Zsinat 
A zsinat egyházgyülekezet oiyan célból, hogy ott vallási, egyházkormány-

zaíi és közigazgatási ügyek tárgyaitassanak A zsinatok természetökre nézve 

• p H m megőrizni. 
Az adminisztratív zsinatok kormányzati, közigazgatási, gazdasági és 

kulturális ügyekkel foglalkoznak, hova különösen minden egyházi tisztség és 
hivatalnak betöltése tartozik s ennek tagjai a püspökökön kivül a.papságnak 
és a népnek képviselői. 

Az összegyűlt tagokra való tekintettel a zsinatok vagy közönsége* 
toecomenikus), vagy helyi (particularis) zsinatok. A közönséges "zsinatokon 
kepviselve van az egész keresztény világ püspöksége, a helyi zsinatok csak 
egy patriarchaság, metropolia, eparchia, protopresbiíerség,' vagy plébánia 
kebelén belül gyűlnek össze. 

Kosutány: Egyházjog, II. kiad. 5 
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A közönséges zsinatok jellemző feltételei; 1. Hogy azokat az uralkodó 
hivja ö s s z e ; 2. hogy azok a hit tanai felett tanácskozzanak és döntsenek; 
3. hogy a megállapított tételek mind igazhitűek és a szentirással egybe-
hangzók legyenek; 4. hogy azokat mint igazat, minden püspök elfogadja, 
mert csak az közelismerés adhatja meg a zsinatnak közönséges jellegét 

Az apostolok három ilyen zsinatot tartottak, melyek le vannak irva az 
apostolok cselekedeteiről irt könyvben. Utánuk hét közönséges és 12 helyi 
zsinat határozatai emelkedtek köztekintélyre. 

A hét egyetemes zsinat a 315-iki niceai, a 381-iki konstantinápolyi, 
a 431-iki ephesusi, a 451-iki chalcedoni, az 553-iki, a 691-iki konstantinápolyi 
és a 783-iki niceai. 

A görögkeleti egyháznak legfőbb papja a patriarcha. A zsinatok a 
patriarchasággal magasabb lelki hatalmat nem alkottak, s azokat „ p ü s p ö k -
nek nevezik, s a „patriarcha" cim az egyház törvényhozása részéről csak 
861-ben lett szentesítve. 

Patriarchaságra emelni egy püspökséget egyedül csak a közönséges 
zsinatnak áll jogában, azért a mondott számon felüliek, alkotta bár azokat 
egy nemzet, egy fejedelem, vagy a patriarchák egyező akarata, egyházi 
szempontból nem törvényesek. 

A patriarchák egymás közt egyenlők. 
A metropolitai méltóság első emlitésével a 34 ik apostoli kánonban 

találkozunk, honnan megérthető, hogy már az egyház első századaiban meg-
indult a püspökségeknek országonként való szervezkedése, mert egy ország 
püspökei köteleztettek maguk közül egyet elsőnek elismerni s annak hatósága 
alatt egyesülni. Az elismerés az illető ország fővárosának püspökét termé-
szetszerűleg emeli ki társai közül, s az első egyetemes zsinat ezt szentesíti 
is és a „metropolita" elnevezést törvényesiti, a karthagói zsinat pedig meg-
tiltja, hogy a metropoliták „summus Sacerdos", „papi fejedelem", vagy 
hasonló elnevezést elfogadjanak, vagy követeljenek. A metropoliták a kánonoK 
szerint: 1. elsők egy nemzet püspökei között; 2. ők szentelik fel a metro-
polia püspökeit s felruházzák a hivatali hatalommal; 3 suffragan püspö-
keikkel metropolita zsinatokat tartanak évenkint, hol minden püspök köteles 
megjelenni; 4. ha a püspök oeconomust maga mellé nem venne, a metropoli-
tának joga van azt kirendelni; 5. joga van a metropolitai zsinaton a püspök 
ellen annak papsága, vagy a laikusok által emelt panaszokban ítélni; 6. ha 
a püspöki szék megüresedik, köteles gondoskodni, hogy e szék három hó-
nap alatt betöltessék; 7. senki a metropolita beleegyezése és jóváhagyása 
nélkül püspök nem lehet. 

A görögkeleti egyház joga szerint a püspökökre nézve általában 
ugyanazon elvek állanak, melyek a róm. kath. egyházban. 

A püspökök az apostoli kánonok idejében még nős emberek is lehettek, 
de az első közönséges zsinat óta már csak nőtlen (vagy özvegy) emberek 
lehettek püspökök. A 691-iki konstantinápolyi zsinat óta püspököt csak 
szerzetesek közül lehet választani. 

A püspök hatósága az ő eparchiája területén túl nem terjed, szigorú 
törvények tiltják idegen eparchTa telétt a hatalmat bitorolni, s idegen plébániá-
kat eparchiájához csatolni, idegen eparchia területén még rendi működést 
is csak a megyés püspök felhívására végezhet. 

A püspököket a metropolita és két, vagy legalább is egy püspök 
szenteli fel, s a püspöki jurisdictiót a metropolitától nyert megerősítés után 
bírhatja. A püspök megyéjét el nem hagyhatja, fel nem cserélheti, püspöki 
hivatalától igazságos okoknál fogva megfosztható de rendi minőségétől soha. 

Göröske- 81. A görögkeleti egyházban azon eszme, hogy az egyház a maga 
i f- r u egyetemes egészében egy emberben személyesittessék meg, nem jutott 
lett SZeru ¿ r v ¿ n y r e A "hajdankori politikai viszonyok befolyása alatt az egykor önálló 

egyház állami léttel birt országok megtartották az egyházi kormányzat terén is 
alkotmá- különállásukat, s habár a patriarcháknak és a metropolitáknak sikerült is 
nya ha-
zánkban 
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hatalmuk alá hajtani a püspökségeket, de a püspökségek megtartották sze-
mélyes létüknek partikuláris önállóságát. Hazánkban a keleti egyháznak 
önállósága nem híveinek politikai önállóságából fejlődött ki, mert mióta 
Magyarország létezik, hazánkban önálló politikai alakulás nem volt azon kivül, v 
mit mi alkottunk. 

A görögketeti egyház hivei külföldről menekültek be hozzánk, mint 
valami nagy földcsuszamlás, melyet a mohamedanismusnak nyomó, feszítő 
ereje tolt felénk, a másfelé mindenhol tengerrel zárt Balkán félszigetről. 
E nagy népcsuszamlás aztán magával hozta a maga nemzeti kultúrájával 
együtt vallását és egyházszervezetét is, melyet csak hosszú idők eltel-
tével gyökereztetett bele az 1790—1791-iki törvényhozás hazánk földjébe-

A görögkeleti szerb nemzeti egyház egyetemének következő egyetemes 
organumai vannak: a patriarcha, a püspöki zsinat, a congressus. 

I. A görögkeleti szerb nemzeti egyháznak feje a karloviczi patrinrcha. Karloviczi 
Azokon kivül, miket a patriarchákról már általánosságban mondottunk, a nafriarcha 
karloviczi patriarchát a maga területén a következő hatósági jogok illetik meg: p 

összehívja a püspöki synodust és elnököl azon ; összehívja a nemzeti cong-
resszust, melynek ő az elnöke; kihirdeti a kongresszus határozatait s azok 
végrehajtásáról gondoskodik; 

kinevez maga mellé egy püspökhelyettest, mint segédet, egy archidi-
akont, a metropolitai egyháztanács alelnökét, irodai személyzetet s a 
nemzeti titkárt; 

elnöke a kongresszusi választmánynak, a metrop. iskolai tanácsnak; 
meglátogatja kir. engedelemmel az eparchiákat, s a megürült püspök-

ség ideiglenes vezetésére egy metrop. mandatariust rendel ki, addig is, mig 
a király administratort nem rendel; 

kinevezi a püspökökkel a karloviczi hittudományi intézet tanárait; 
természetes fögondnoka és képviselője az összes nemzeti egyházja-

vaknak és alapítványoknak, s ezek igazgatóságának elnöke; 
a püspöki synodusnak kijelöli azon egyéneket, kik közül egyet a 

synodus püspökké választ; 
a kolostorok archimandritáit a püspöki synodussal egyetértve kirendeli. 
A patriarchai hatalom tehát széfes terjedelmű, de nem emeli ki a 

patriarchát az egyház fölé, „ s az ő személyében a legfőbb hatalmat bár szer-
vezi, de nem önállósítja. Ö elnöke az egyháznak, de hatalma összefüggésben 
van alattvalóival, nem felelőtlen, s az egyetemes akaratnak ő is alá van ren-
delve Ő vezeti az egyház kormányzatát, de hatóságát majd a mellé rendelt 
alkotmányos testületekkel együtt, majd azok által korlátozva birja A törvény-
hozást a püspöki zsinattal és kongresszussal, a közigazgatást a kongresszusi 
választmánnyal és met. iskolai tanácscsal, a legfőbb bíráskodást az egyházi 
tanácscsal testületileg birja. 

II. A püspöki zsinat a metropolita elnöklete alatt áll a megyés püspö- Püspöki 
kökből. Hatáskörébe tartozik: ű) a dogmatikai, hittanitási, szertartási, litur- 7 q j n n f 
giai ügyek, valamint „az életre és rendre vonatkozó vallásos fegyelem" 
ügyének intézése; b) közreműködik a hittudományi tanárok kinevezésében; 
c) előterjesztést tesz a congresszusnak a plébániák, esperességek és egyház-
megyék száma és területének megállapítására, új zárdák felállítása, a meg-
levők megszüntetése, az egyházi consistoriumok és metropolitai egyházi 
consistoriumok és metrop egyházi tanacs (apellatorium) szervezésére nézve ; 
d) püspököt választ a metropolita által kijelöltek közül; e) a hittani intézetek 
tanrendszerét megállapítja. 

A görögkeleti szerb nemzeti egyházi congresszus a szerb metropolia Szerb kon-
körébe eső görögkeleti hivek képviselete egyházi, iskolai és ezekre vonat- gresszus 
kozó alapítványi ügyekben. A congresszus rendszerint minden harmadik 
évben húsvét és pünkösd közti időszakban gyűl össze, úgy, hogy ülései hat 
hét alatt befejeztessenek. Maga a congresszus, annak választmánya, vagy a 
metropolita, ha szükségét látják, rendkívüli gyűlést is hívhatnak össze. A 

5* 



68 

congresszus helye rendesen a metropolita székhelye, összehívja a metropo-
lita, vagy ha annak széke üresedésben van a metrop. egyháztanács. Tagjai 
méltóságuknál fogva a metropolita és püspökök és azon 75 képviselő, kik 
közül 25-öt az egyházi, 50-et a világi rendből különösen megállapított válasz-
tási rend szerint választanak három évre, de minden utasítás nélkül. Megala-
kul, mihelyt 38 képviselő igazolva és a kongresszus tisztviselői megválasztva 
vannak. Határozatképes, ha a képviselők absolut többsége jelen van, s ezek 
általános többségével hozza határozatait. Ülései nyilvánosak. Elnöke a met-
ropolita vagy széküresedés esetén a felszentelésre legidősebb püspök, az 
elnököt helyettesíti a világi renből az időszak egész tartamára a cong-
resszuson választott alelnök, jegyzőket minden ülésszakra külön választanak. 

• A congresszus semmiféle küldöttségeket nem fogadhat s úgy egyesekkel, 
mint testületekkel és hatóságokkal csak elnöksége útján érintkezhet s a püspöki 
zsinatnak fentartott hittani. hittanitási és liturgiai ügyekre nézve nem határozhat. 

Mint szervező megállapítja magának a congresszusnak szervezetét, vagy 
megváltoztatja az összes congresszusi tagok kétharmadának szavazatával. 

Mint jogalkotó az egész szerb nemzeti egyházra kötelező szabályokat 
alkot. 

Ezen szabályrendeletek útján rendezi a plébániák, esperességek, püspöki 
megyék belső szervezetét, hatóságokat gyűléseket, az összes clerus és szer-
zetesek javadalmazását, a felekezeti iskolákat és tanintézeteket szervezi, 
szabályozza. 

Felügyel az egyházi közigazgatás egész menetére 
Közvetlenül intézkedik új zárdák felállítása és fennállók eltörlése iránt. 
Választja a) a görögkeleti szerb metropolita-patriarchát, b) a con-

gresszus alelnökét a világi rendből, c) a metropoliai egyháztanács egyházi 
és világi tagjait a püspökök kivételével, d) az egyházmegyei iskolai előadókat,, 
é s l sko la i főelőadót és az iskolatanács tagjait, ej a congresszusi választmány 
tagjait és póttagjait. 

Költségvetését megállapítja. 
A congresszus mindezen működésében Ö Felségének legfelsőbb felügyelete 

alatt áll, különösen pedig: 
1. Congresszus csak O Felségéhez teendő előleges bejelentés mellett 

és a/, ö jóváhagyásának megnyerése után hivható össze, ugyancsak e jóvá-
hagyástól függ "minden eltérés az összejövetel rendes idejétől, a rendes 
összejövetelnek további meghosszabbítása, rendkívüli összejövetel egybe-
hivasa. „ ' ' 

2. ü Felsége legfelsőbb felügveleti jogát a congresszuson királyi biztos-
által gyakorolhatja (ki azonban a congresszus tárgyalásaiba semmikép be 
nem folyhat). Ö Felségének joga van a congresszust elnapolni s fel is osz-
latni, avagy más helyre határozni. 

3. A congresszus ügyviteli rendjében hozott határozat a congresszus 
által alkotott szabályrendeletek egyházi „rovatai" behozatala csak Ó Felsé-
gének jóváhagyása által válik kötelező erejűvé. 

4 A congresszus által megválasztott metropolita-pratrlái'chá, valamint 
az iskolai főelőadó és egyházmegyei iskolai előadok legfelsőbb me£erösi,és 
végett 0 Felségéhez felterjesztendők 

5. A költségvetési előirányzat és a zárószámadásoka végső határozat 
kiadása előtt a m. kir ministerunu. elnökéhez felterjesztendők, ki felügyel, 
hogy az alapok és alapítványok kezelésében fennálló szabályok megtartassa-
nak, hogy a zárószámadások az előirányzattal megegyezzenek és azok meg-
vizsgálása alaki tekintetben helyesen vitessék végbe. Továbbá megerősíti a 
congresszusi választmány ügyrendjét s áttekinti annak hozzá másolatban fel-
terjesztett jegyzökönyveit. 

Conirresz- Congresszusi választmány a congresszus mellett működő hatóság, mely 
... 7; , • évenkint négyszer (március, junius, szeptember és november hónapokban) a 

S¿llSi \a- p a t r j a rcf iá székhelyén tartja üléseit, de rendkívüli esetekben máskor is. Elnöke 
lasztmany 
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a metropolita-patriarclia vagy helyettese, kivel együtt a választmány kilenc 
tagból áll. 

Mint a congresszus segédorganuma, előkészíti a congresszusi tárgyalá-
sokra a javaslatokat, a congresszus által megállapított költségeket engedelyezi. 

Mint önálló hatóság, kinevez közpályázat útján minden, az egész metro-
poliát illető alapok és intézeteknél működő ügyészi, gazdasági, számvevő-
ségi és pénztári tisztviselőket, kiknek ő a fegyelmi hatósága. 

A választmány a maga működéséről minden ülésszakon a congresszus-
nak jelentést tesz s úgy elnöke, mint tagjai eljárásukról a congresszusnak 
felelősek, kötelesek minden kárt megtéríteni, melyet maguk okoztak, vagy 
mely hanyagságuk által felmerült, de a megtérítés csak rendes bírósági úton Metropo-
követelhető. ¡¡n: p a v 

Metropoliai Egyháztanács felebbezési hatóság <apellatorium) egyház- l l u f f & y 
birósági ügyekben, a tanács tagjai mind választottak haztanacs 

Nemzeti iskolatanács az összes szerb nemzeti iskolák és művelődési Iskola ta-
intézetek igazgatója és felügyelője. n ( ¡ c s 

Egyház-Nemzeti alapok igazgatósága: a metropolita, vagy administra- a n 7 a n f ; 
tora és három assistens (egy lelkész, két világi), kiket a metropolita jelölé- ggzgaw-
sére a magyar kormány nevez ki. sag 

82. Á görögkeleti szerb egyházmegyék belső szervezetét és azokban Egyház-
müködö közegek hatáskörét az" 1870-ben tartott congresszus ideiglenesen me(Xyék 
szabályozta a következőképen: 

Egyházmegyei gyűlés képviseli az egyházmegyét. Elnöke a megyés 
püspök (érsek): Tagjai: a) Hfvyggyknál fn31,n esperesek és az iskolák 
egyházmegyei előadója, b) Hivatalok képviselői: kiket a gymnasiumok patró-
nusai, hittani intézetek, a középiskolák es-tanitóképző intézetek tanártestü-
letenkint, az elem és főelemi iskolák tanitói esperességek szerint választanak. 

c) Az egyházi és világi rendek választott képviselői. A.z egyháziak espe-
rességenkint kiilön választják a maguk képviselőit. A képviselők egyharmada 
pap, kétharmada világi. 

A szerb egyházmegyei gyűlés hatásköre addig is, mig a congresszus 
és a szabályzat meg nem állapítja, abban áll, hogy előkészíti a congresszus-
nak teendő javaslatokat, panaszokat, ellenőrzi az egyházi és iskolai hatóság 
közegeinek működését, evégből tudakozódik munkálkodásuk után s erről 
a congresszushoz veleményes jelentést tesz és választja az e. in. consisto-
rium tagjait. 

Az egyházmegyei consistoriurn elnöke a püspök (érsek), vagy az általa Consis-
kijelölt alelnök-helyettes, a collegium hat tagból álló üléseken végzi t n r ; n m 
teendőit. " luriurn 

Hatásköre: a) bírók: a szentségek érvénye, eljegyzésből származó és 
házassági perekben az egyháziaknak birói fóruma, és pedig a világi törvény-
székek elé tartozó bűnügyi esetek kivételével, itél a papságnak hivatali 
vétségei és büntetendő cselekményei felett, úgyszintén a zárdabeli és világi 
papságnak egymás közt felmerülhető vitás, peres kérdéseiben és az egyház-
fegyelem ellen elkövetett vétségek felett. 

Az egyházmegyei administrativ bizottság kétharmada világiakból, Admitlis-
egyharmada egyháziakból áll Elnöke a püspök, alelnökét, tollvivőjét a bizott- / r ű / / y 
sag maga választja. Hatásköre a lelkészségek határainak inegállapitása, új , . , 
lelkészségek felállítása mindig az illető községekkel egyetértve, a politikai oiZOttsag 
hatóságok tudtával, felügyel az egyházközségi, zárdaalapitványi javakra meg-
vizsgálja a zárdai, felülvizsgálja az egyházközségi számadásokat, engedélyt 
ad a templomok, lelkészlakok és azokhoz tartozó épületek javítására, vagy 
új építkezésekre, végre felügyel, hogy az egyházközségek és választmányok 
hatáskörük határát túl ne lépjék. 

Az egyházmegyei iskolai bizottság hatáskörébe az egvházmegye iskolái- Iskolai 
nak ügye tartozik " bizottság 

A görögkeleti szerb egyhazban az esperesseg meg nincs szervezve. ö 
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Plébániák A szervezeti szabályzat szerint a görögkeleti helyi egyházközség 
összesége azon görögkeleti vallású lelkészek, családok és egyeseknek, kik 
avégett egyesültek, hogy egyházi és iskolai érdekeik és szükségeik felől 
gondoskodjanak. Ezen köz>ég meghatározott körre terjed, mely a politikai 
helységek alakulatára tekintettel van úgy, hogy a politikai községek feldara-
bolása nincs megengedve, összekapcsolása azonban lehetséges. Úgy, hogy 
ha egy politikai községben több templom és plébánia volna is, ezek nem 
különülhetnek el, hanem csak egy egyházközséget alkotnak; ellenben több, 
kivált kisebb helység együtt alkothat egy hitközséget. 

A községi ügyek intézésére minden egyházközségben két közeg van 
szervezve: a helyi egyházi gyűlés és a helyi egyházi bizottmány. 

A helyi egyházgyülés. Az egyházközség képviselete és az egyházi 
bizottmány ellenőrzője oly modon alakul meg, hogy olyan községekben, me-
lyekben nincs több 50 szavazatképes egyháztagnál, közvetlenül valamennyi 
tagja a gyűlésnek. Ahol többen vannak, a gyűlés képviseleti alapon van 
szervezve. Elnököt a gyűlés, úgyszintén alelnököt és tollvivőt saját kebelé-
ből választ, a gyűlés rendesen minden év március és október havában 
tartatik meg. A gyűlés önállóan választja meg a bizottmány tagjait, rend-
szeresiti az egyházi és iskolai hivatalnokok és szolgák fizetését; megálla-
pítja az évi költségvetést, szükség esetén községi adót rendel el, meg-
szabja annak kivetési kulcsát, stb. 

Helyi egyházi bizottmány a község lélekszámának aránya szerint 
8—24 tagból áll, kiket a helyi egvházgyűlés választ a saját kebeléből hat 
évre, a tagok fele minden három évben kilép, de újra megválasztható. 

Felügyel az istentisztelet rendjére, gondoskodik a község tisztjei és 
hivatalnokainak járandóságáról, árvákról, özvegyekről; utalványozza a na-
gyobb kiadásokat, felügyel a község vagyonára, stb. 

Az epitropok kezelik a község pénztárát szigorú ellenőrzés mellett, 
s teljesffTk a közvétlen felügyeletet a község vagyonára. 

Az árvák és szegények gondnokai gondoskodnak a község szegényeiről 
és árváiról, azok javára gyűjtenek és a szegények pénztárát kezelik a bizott-
mány felügyelete alatt, felelősség mellett. 

A magyar- 83. A magyarországi görögkeleti román egyház alkotmánya azon 
f / > ; szervezeti szabályzaton nyugszik, melyet az 1868-iki nagyszebeni egyházi 

országi c o n g r e s s z u s az 1868: IX. t.-c. alapján hozott, s 0 Felsége 1869. május 28-án 
gör. kel. kelt legfelsőbb elhatározásával a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 

román egy- előterjesztése folytán jóváhagyott és megerősített. 
ház alkot- Ezen szabályzat értelmében a magyarországi görögkeleti román egyház 

mártva m i n t ö n á l , ° független egyház, egy metropolitai egyháztartományt alkot, mely 
muTiyu ggykázi, iskolai és alapítványi ügyeit a képviseleti rendszer alapján önállólag 

rendezi, igazgatja és intézi. 
Plébánia A plébánia egyesülete a keresztényeknek: egy, vagy több lelkésznek, 

iskolának, tanítónak, temetőnek és a megkívántató személyzetnek anyagi és 
erkölcsi eszközökkel való fenntartására Leányegyház a hivek azon egyesülete, 
mely a most felsoroltak fenntartására képtelen lévén, a legközelebbi anya-
plebániához csatlakozik, de egyébiránt annak tagjait ugyanazon jogok és 
kötelességek illetik, melyekben anyaplebániabeli társaik részesülnek. 

A plébánia teendőit a plébániai zsinat, a plébániai bizottság és a 
plébániai gondnokság végzi. 

Plébániai zsinat, közvetlenül maga a hivő közönség, mert a zsinaton 
részt vesz a plébánia minden nagykorú, önálló, feddhetlen magaviseletű 
tagja, ha egyházi kötelességeit teljesiti. Határoz a tagok egyharmad része 
szavazattöbbséggel, a sérelmes határozatokat 14 nap alatt az esperesi szék 
útján a consistoriumhoz lehet felebbezni. Hatásköréhez tartozik; megválasz-
tani a plébániai hatóságot, a lelkészt, segédlelkészt, a zsinat és a nem-
zeti egyházi congressus tagjait. Felügyel, hogy a plébániai bízottság és. 
gondnokság feladatukat pontosan teljesítsék, stb. Plébániai rendes zsi-
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natot évenkint egyszer, január hóban tartanak, rendkívülit a szükség-
hez képest. 

A plébániai bizottság a plébániai zsinatnak segédszerve és végrehajtó 
közege, melyet a plébániai zsinat saját kebeléből maga választ, minden száz 
lélek után 1 tagot 10—30-ig három évre. Elkésziti az évi számadásokat, a 
községi tisztviselők javadalmazásáról gondoskodik, felügyel a plébánia 
vagyonára; iskolát, templomot a szükséges felszereléssel ellátja; számadá-
sokat vizsgál; stb. 

A plébániai gondnokság (Epitropia), melynek tagjait (2—3—4) a plébá-
niai zsinat választja három évre. Ezek kezelik leltár és számadás mellett a 
község ingó és ingatlan vagyonát a zsinat és bizottság utasításai szerint. 

Az esperesség több egyházközség egyesülete, amelynek élén egyházi, Esperesség 
iskolai és alapítványi ügyekben az espéres áll. Az esperesség ügyeit az 
esperesi szék, esperességi zsinat, esperességi bizottság és esperességi gond-
nokság viszi. 

Az esperességi szék. Egyházi ügyekben elsőfokú hatóság, elnöke az 
esperes, vagy annak helyettese, és tagja 6 lelkész. A tagokat az esperességi • 
zsinat választja és rendes üléseit havonként tartja. Az esperesi szék fegyelmi 
bírósága itel minden közigazgatási kérdésekben és vitákban, megvizsgálja a 
lelkész, segédlelkész, diakon választását és bíráskodik az eljegyzésre és 
házasságra vonatkozó perek canoni részében. 

Az esperességi zsinat. Az esperességbeli papság és egyházközségek 
képviselete oly módon, hogy abban a papság egyharmaddal, az egyházköz-
ségek pedig kétharmaddal legyenek képviselve. Megválasztja az esperest, 
az esperesi szék, a bizottság, gondnokság tagjait, a kerületi iskolák tanárait, 
tanítóit, az esperességet illető egyházak gazdasági, iskolai, és alapítványi 
ügyeiben. 

Az esperességi bizottság tagjait az esperességi zsinat választja, és pedig 
egy har madrészben az egyháziak, ketharmadrészben világiak közül három 
évre. Elnöke az esperes, üléseit rendesen négyszer tartja évenkint (január, 
április, julius és október hónapokban). E bizottság az esperességi zsinat 
végrehajtó közege s arra van hivatva, hogy az egész esperesség egyház-
gazdasági, iskolai és alapítványi közös ügyeit közelebbről kezelje és 
igazgassa. 

Az esperességi gondnokság hatásköre, mint a plébániai gondnokságé. Egyháztne-
Az egyházmegye több plébánia, esperesség és zárda összesége, ame- Eoar-

lyek élén a püspök áll Az egyházmegye ügyeit az egyházmegyei zsinat és ^ 
az egyházmegyei consisforium intézi. c h i a 

Egyházmegyei zsinat az egyházmegyének képviselete, mely az egyház-
megyei papság és a nép képviselőiből alakul, a megyés püspökön (érseken) 
kivül 60 tagból áll, kik közül 20 pap és 40 világi. A zsinat elnöke a püspök 
s miután a tagok felerészét igazolják, az egyházmegyei zsinat megalakul és 
mindenekelőtt megállapítja saját belső ügyrendjét. Hatásköre: megválasztja 
a püspököt, az egyházmegyei consistorium tagjait; meghatározza a választó-
kerületeket és intézkedik az egyházmegyei zsinat számára történő válasz-
tások iránt; az évi költségvetést megállapítja, a gondnoki tanács számadásait 
megvizsgálja ; az egyházmegyei vagyonra felügyel, azokat ellenőrzi és felettük 
intézkedik; tanácskozik és határoz az egyházmegyei nép tanítása, művelése 
és nevelése felöl, pénzgyűjtéseket rendel el e célra, — egyházakat és 
iskolákat segélyez, ösztöndijakról gondoskodik, tudományos munkákat 
jutalmaz. 

Az egyházmegyei consistorium az egész egyházmegyének közigazgatási 
és igazságszolgáltatási állandó közege egyházi, iskolai és alapítványi ügyek-
ben. A consistorium 3 külön tanácsra oszlik: a szorosan egyházi, az iskolai 
és a gondnoki tanácsra; e tanácsok mindenike önállóan végzi a hatáskörébe 
eső teendőket „egyházmegyei" (illetőleg érsekmegyei) consistorium általános 
cime alatt. 
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Gör. kel. A görögkeleti román püspöki székek betöltése ugvancsak választás 
román fíüs- történik, mint a szerbeknél, de ettől már lényegesen eltérő módon. 

. . . . J j . . , Mig a szerb püspököt a patriarcha által kijelöltek közül a püspöki zsinat 
pOKi SZeKeK választja, a román püspököt az egyházmegyei zsinat. A választás szavazó-

betöltése jegyekkel titkosan történik a szavazatok általános többségével. A választási 
jegyzőkönyvet á püspöki zsinathoz teszik át, mely azt kánonilag letárgyalva, 
saját véleményével Ő Felségéhez terjeszti fel a m. kir. ministerium útján, 
megerősítés vegett. A legfelsőbb megerősítés leérkeztével a metropolita fel-
szenteli az új püspököt, ellátja őt a , metrojpolijlai „gntmmatával, s mielőtt 
egyházmegyéjébe bevezettetett volna, Ő Felsége előtt leteszi a hűségi esküt. 

Metropolia A metropolia több egyházmegyének kánoni kötelékkel való egyesülete 
az egyházmegyei intézmények és közös érdekek egységének fenntartására. 
Élén a metropolitával aikotja a metropolitai egyháztartományt. A metropolia 
ügyeit intézi: a) a nemzeti egyház congresszus (metropolitai zsinat); b) a 
metropolita consistorium és c) a püspöki zsinat. 

a) A nemzeti egyházi congresszus a magyarországi görögkeleti románok 
egész metropoliájának képviselete, áll 30 egyházi és 60 világi képviselőből, 
kiket az egyházmegyék választókerületenkint a plébániai zsinatokon válasz-
tanak 3 évi időszakra. A congresszust az 1868:9. t.-c. értelmében Ö Felsé-
gének teendő előleges bejelentés mellett a metropolita, széküresség esetén 
pedig a inetropoliai consistorium hivja egybe, rendes en 3 évenként egyszer. 
Belső ügyrendjét a congresszus maga állapítja meg. Hatásköréhez tartozik : 
a vallásszabadság és az egvházi önkormányzat fenntartásáról gondoskodni, 
az egész metropolia egyházi, iskolai és alapítványi összes ügyeit intézni és 
szabályozni, a metropolitát és a metropoliai consistorium ülnökeit meg-
választani. 

b) A metropoliai consistorium az egész metropoliának legfőbb igazga-
tási és igazságszolgáltatási közege. 

c) A püspöki zsinat a püspökök gyűlése a metropolita elnöklete alatt, 
hogy egyházi, telki, hitelvi és hitágázati ügyeket tárgyaljanak. A metropolita 
köteles a püspöki zsinatot évenkint egyszer összehívni s a püspökök köte-
lesek azon megjelenni. A zsinat határozatainak érvényességéhez sziikseges, 
hogy azt a metropolita hivja össze és a püspökök részt vegyeiietc abban. 
A zsinat hatásköre: 1. kánoni vizsgálat alá veszi az egyházmegyei zsinat 
által megválasztott püspököt; 2. tárgyal mindennemű hitelvi, szentségi és 
szertartási kérdéseket és megoldja a pozitiv kánonok értelmében; 3. tanács-
kozik a hittani és neveléstani intézetek felett, ezek célja és a bennÜK elő-
adandó tudományok elömozditására ; 4. tanácskozik azon egyének képessége 
felett, kik a papi állásra készülnek s erre nézve a congresszus számára 
"javaslatokat készit. Végül őrködik az egyház autonómiája felett. 

^A metropolita-választás a congresszuson történik, mely e célból 120 
tagra^egészül ki, úgy, hogy ennek fele az érseki egyházmegye, a másik fele 
a többi egyházmegyék küldötteiből álljon. 

A megyés püspököknek ha csak nem követek, e választásnál nincs 
szavazatuk, a választás szavazójegyek által történik s akiben a szavazatok 
általános többsége találkozik, azt a congresszusi biztos megválasztott érsek-
nek és metropoiitának kiáltja ki. A választási okiratot megerősítés végett 
Ő Felsége elé terjesztik, ennek beérkezte után az új metropolitát, ha püspök, 
a congresszus legott bevezeti a metropolitai székbe, ha pedig a metropolitát 
az egyszerű papok közül választották volna, a választottat a püspöki zsinat 
ni ég elébb kánoni vizsgálatnak veti alá. Az új metropolita hűségi esküt tesz 
le Ő Felsége előtt. 



84. A magyarországi görögkeleti egyház hatósági szervezetének áttekintése. 
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III. F E J E Z E T . 

A protes- 85. Amig a róm. kath. egyház alkotmánya monarchia, a p ro -
táns ma- testáns egyházé demokracia. Miután pedig a protestáns egyház 

gyar egy- tanítása szerint az isteni kegyelem közvetlenül éri a hivőt, igy egy 
ház alkot- közvetítő, s ennélfogva különös természetfölötti képességgel biró 

mánya papi rend nem létezhet. A protestáns egyházban tehát nincs rendi 
különbség, hanem a hatalomban egyenlőség. A főhatalmat nem 
egy emberben szervezi. A hatalom a hívekben közvetlenül nyilat-
kozik, és az alkotmányos rendszer alapja a szabadság és egyen-
lőség. Az egyház eszköz, mely az egyén üdvözülésének céljaira j 
szolgál, kell tehát, hogy benne az egyének uralkodjanak. Ha 
pedig az egyént megilleti azon szabadság, hogy saját maga lelki- j 
üdvén minden idegen beavatkozás és kényszer nélkül függetlenül 
munkálkodjék, ugyanez a szabadság megilleti őt akkor is, ha 
több egyén egy gyülekezetté alakul, hogy együttesen munkálja 
saját lelkiüdvét. 

Ily módon lesz a hivő egyénből gyülekezet, s több gyüle-
kezetből ismét magasabb és magasabb szervezetek és alakulások, i 
Egyén, gyülekezet, felsőbb alakok azonban mind megannyi külön 
alanyok maradnak, kiket külön és önálló jogkör illet meg, s 
ebben áll az autonomia. Az igy önálló alanyok láncolatának 
első szeme a hivő egyén, utolsó az egyház egyeteme. A hivő 
egyén közvetlenül érvényesíti a maga befolyását a községi köz-
gyűlésen, mely minden hatósági jognak ősforrása, de az ügyek-
nek közvetlen intézését már képviselőjére bizza, a községnek ezen 
törvényes képviselete az egyháztanács (presbitérium). Az egyház | 
egyeteme az egyetemes zsinatban van szervezve, mely hivatva | 
van, hogy az egyetemes érdekeket szolgálja. Presbitérium és , 
zsinat azon két alapintézmény, mely körül forog az egyház élete, 
egyik az egyén, másik az egész önrendelkezésének organuma, 
innen az alkotmány is zsinat-presbiteri. 

A protestáns egyházhatalom működése a decentralisatio 
rendszere szerint történik, minek azonban nem esik az egység j 
áldozatul. Az egyházkerületek minden önállóságuk mellett sem 
külön hatalmi szervezetek, melyek központi alávetettség nélkül 
csak külső összefüggésben lennének egymással. 

Jogalkotás 86. A magyar protestáns egyháznak most kifejtett alkotmá-
nyos alapelveiből múlhatatlanul következik, hogy a jogalkotás 
hatalmát mindenik egyházi hatóság alkotmányos joga gyanánt 
birja, s azonkívül még a hivöközönség úgy a maga egészében, | 
mint kisebb körökben is szokás útján is alkothat jogot. Mivel 
azonban a hatóságok szervezetében fokozatosság van, s mindenik | 
hatóság közvetlenül a legközelebbi felsőbb fokúkkormányzó 
hatóságnak, ennek közvetítésével pedig az egyházi kormányzás j 
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még felsőbb fokozatainak van alárendelve, ebből következik, hogy 
a jogalkotás hatalma minden hatóságot csak saját törvényes hatás-
körében, saját ügyeire vonatkozólag illeti meg. Az egyház egye-
temes érdekű ügyeiben az egyetemes zsinatot illeti meg a törvény-
hozásnak joga. A zsinat által áTköfőft és Ő Felsége által meg-
erősített egyházi törvényeket csak a törvényes zsinat magyaráz-
hatja, módosíthatja, vagy törölheti el. 

A többi közgyűlések szabályszerűen hozott határozataikat 
újabb szabályszerű határozattal megmásíthatják, vagy megszün-
tethetik. A törvényhozásban mindig az összes jogosult egyház-
tagok többségének törvényesen nyilvánuló akarata döntő. 

Az egyháztagok a maguk akaratát vagy közvetlenül nyilvá-
nítják, vagy közvetve, azaz választott képviselők által. A községi 
szabályrendeleteket tehát vagy a községi közgyűlés, vagy ennek 
nevében az egyháztanács, illetve presbitérium hozza. 

Az egyházmegye (vagy az unitáriusoknál 8 egyházkörnyék) 
a megye (környék) számára hoz kötelező szabályokat. Ennek 
organuma az egyházmegyei (környéki) közgyűlés, mely az unitá-
riusoknál csak a környékbeli egyházi tisztviselőkből áll, az 
ágostaiak és reformáltaknál még választott képviselőkből is, kiket 
az ágostaiaknál a községi közgyűlés közvetlenül választ, a refor-
máltaknál ellenben a presbitérium (tehát két fokú választás). 

Az egyházkerületi közgyűlés (ilyen nincs az unitáriusoknál), 
mely úgy az ágostai, mint az ev. ref. egyházban az egyházkerület 
tisztviselőiből, az egyházmegyék Jisztyisilőlből és ^á]a§£lott kép- ' 
viselőiből áll. Az ágostaiaknál ÍTyen képviselőket csak az egyház-
megye küld, s választja az egyházmegyei közgyűlés. Az ev.refor-
ínaltaknál nemcsak az egyházmegye, hanem az egyházközségek 
is küldenek képviselőket, a megyeieket a megye közgyűlése, a 
községieket a presbitériumok választják. 

A magyar protestáns egyházakban a törvényhozás joga 
az ágostai és ev. ref. egyházaknál a zsinatot, az unitáriusoknál 
az egyházi főtanácsot illeti meg. 

A zsinatok állanak az egyetemes egyház és az egyházkerü- Protestáns 
letek főtisztviselöiből, és az egyházmegyék és kerületek kiküldött zsinatok 
képviselőiből, az unitárius egyházi főtanács az egyetemes egyház 
főtisztviselőiből, a környékek által választott gondnokok és espe-
resekből, s azon egyházi tanácsosokból, kiket maga a főtanács 
választ, képviselők küldésére csak a kolozsvári, budapesti és tordai 
eklézsiák jogosultak. 

A törvényhozó testület megalkotásánál tehát a fősúly arra 
van fektetve, hogy a törvényt azok hozzák, kik már magasabb 
egyházi tisztségeket viselnek, mely tisztségekbe őket a ' hivek 
bizalma helyezte, s ez oknál, valamint szaktudományuk és tiszt-
ségük viselése közben tett észleleteik és tapasztalataik alapján 
különösen alkalmasak arra, hogy törvényt hozzanak. 
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A törvényhozás céljából különösen és közvetlenül választott 
népképviseletnek tehát a prot. egyház kevés teret enged. Épen 
semmit az unitárius, hol az egyházi főtanács egy önmagát kiegé-
szítő arisztokratikus testület, legtöbbet az ágostai evangelikus, 
hol a zsinati tagok egy részének választási joga az egyházközségi 
közgyűlés kezeibe van letéve. Az evang. reformált az egyház-
kerületekre bizza, hogy a zsinati képviselők választásának módját 
szabályrendelet útján maguk határozzák meg, de „a zsinat pres-
biteri elvek épségben tartása^ mellett," miben világos utalás látszk 
arra, hogy a képviselőket ne a közgyűlés, hanem a presbitérium 
válassza. 

Végre- Air egyház akaratának végrehajtása történik azon testületek, 
hajtás hatóságok, biróságok és egyházi tisztviselők által, kiket az egy-

házi törvény alkotmányszerü hatalommal ruház fel. 
Ha azonban ezen egyházi hatóságok a saját hatáskörükben 

hozott rendszabályaikat, határozataikat, Ítéleteiket önhatóságukkal 
nem foganatosíthatnák, mivel az anyagi kényszer és erő hatalma 
egyedül és kizárólag csak az államot illeti meg, az egyházi ható-
ságok jogosítva vannak azok végrehajtása végett az állam köz-
igazgatási hatóságainak segédkezését és eljárását igénybe venni, 
mert az egyház önkormányzata, intézményei és törvényei az 
állam oltalma alatt állanak. (Jus advocatiae.) 

Az állam a maga erejét az egyháznak csak akkor bocsátja 
rendelkezésére, ha a végrehajtandó határozat a) alkotmányszerű, 
törvényes, -illetékes hatóság; b) a maga hatáskörében hozta; 
c) ha a határozat jogerős. 

Az államhatalom segítsége igénybe vehető: 
a) a hívőkre törvényesen kivetett adók, járulékok és szol-

gálmányok behajtására, 
b) egyházi tisztviselő vagy szolga elmozdítása, felfüggesz-

tése, állásába vissza- vagy behelyezése esetén, ha valamely egy-
házközség, presbitérium, tisztviselő vagy szolga ellenszegül, 

c) az egyházi biróságok által a tárgyalásra beidézett s meg-
jelenni vonakodó tanúk kihallgatása és megesketése iránt. (Az 
1894:31. t.-c. óta ez változott.) 

Egyház- 87. Egyházközség alatt érti a protestáns egyház a keresz-
község tyéneknek közös vallásgyakorlat végett szervezett helyi testületét. 

Közigazgatási szervezet szempontjából a községek közt 
különbség létezik aszerint, amint a községi szervezkedést ön-
erejükből teljesíteni képesek vagy nem, és pedig: 

anyaegyházközségek azok, amelyek kebelükben önálló rencies 
lelkészi hivatalt és tanítót állandóan fenntartani képesek ; 

leányegyházak, melyek erre képesek nem lévén, valamely 
anyaegyházközséghez vannak csatolva, de iskolájuk és tanítójuk van; 

fiókegyházak azok, amelyek sem lelkészt, sem tanítót önál-
lólag nem tartanak. 
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Ezeken kívül az ev. ref. egyházban vannak társegyházak, 
melyek együtt tartanak fenn egy önálló rendes lelkészi hivatalt, 
az ág. ev. egyházban pedig szórványhelyek, ahol az ág. ev. hivők 
más vallásúak közt külön egyházközségi szervezet nélkül elszór-
tan laknak. 

Az egyházközségi tagok, bárminő községben lakjanak is, 
ugyanazon jogokat élvezik, ha az anyaegyház községi terheinek 
viselésében arányosan részt vesznek. A községi jelleget, területet 
maga a község változtathatja meg a felettes hatóságok jóváha-
gyásával. A községi illetőséget a polgári községi illetőség adja 
meg, mi hat heti tartózkodás által is megszerezhető. Községi 
jogokat csak az gyakorolhat, ki a községi terheket viseli, aki 
több helyen visel terhet, jogot is több helyen élvezhet, ha hely-
ben nem lakik is. 

A községi tagoknak jogai abban állanak, hogy igénybe A községi 
vehetik és használhatják a községi élet által nyújtott előnyöket, tagok jogai 
istentiszteletet, szentségeket, egyházi és iskolai intézeteket, az 
egyházi tisztviselők hivatalos szolgáJatát -tisztsé^ekie és hivata-
lokra választhatnak és választliaTokTvallásugyi jogaik sérelme 
esetén pedig megkívánhatják a fokozatos egyházi hatóságok .vér -
(idm4t. Kötelességük egyházuk elvei szerint élni, a felsőségnek 
enged£Íoi£skedni, az egyház javát előmozditani, terheit viselni, 
s a l e l e ik által reájuk ruházott megbi^isűJtót, tisztségeket, hiva-
talokat elvállalni, azoknak mindenben megfelelni. Hivatalviselés 
alól felmentést a hatóság csak törvényes okokból adhat. 

Ajir£&hU£tiuin (cgyháztanács) a községnek törvényes kép-
viserélé^ mely áll a község tisztvjsejQihaJ s választott tagokból, 
kiknek száma az ev. reíormáltaknál 4—24, az ágostaiaknál nT—BÜ, 
az előbbieknél a lélekszám aránya, az utóbbiaknál a statutumok 
szerint. A presbitérium az ev. ref. egyház alkotmányának egyik 
sarkalatos intézménye, mely az egyházközséget az egyházi és 
polgári hatóságokkal szemben képviseli s az egyházközség min-
den belügyét (kivéve a közgyűlés számára fenntartottakat) a 
presbitérium intézi felelősség mellett. Felettes hatósága az 
egyházmegyei^ melynek jogában áll alapos ^ okok-
ból a ' presbitériumokat fel is osz atni és új választást 
rendelni. 

A község tisztviselői: A lelkész, kit a közgyűlés választ, de . * • 
a megválasztott egyedül csalTTelettes háfoSSgáTőT függ, lelki-
Pásztori teendőit kizárólagos joggal végzi, felügyel a községi 
életnek minden nevezetesebb mozzanatára s a lelkészi hivatalnak 
Minden egyházjogi teendőit ő végzi. Elnököl a községi közgyűlé-
sen és a presbitériumban, presbiteri gyűlés lelkész nélkül az 
ev- reíormáltaknál nem is tartható. 

Mindkét protestáns felekezet ismer a lelkészen kivül még 
egy községi főtisztviselőt, kit az ág. ev. törvény egyházközségi 



felügyelőnek, az ev. ref. gondnoknak nevez, s községbeli állásuk 
nem mindenben egyez meg. 

Ezeken kivül vannak még az ev. ref. egyházközségben: a 
szegények és árvák gondnoka, énekvezér, tanító, tanárok, egyház-
fiak; az ágostaiaknál: ügyész, jegyző, gondnok (pénztáros) mint 
rendes, és mindkettőnél rendkívüli tisztviselők, aszerint, amint a 
község viszonyai alapján maga a község szervezkedik. Mindezen 
tisztviselők jogait és kötelességeit szabályrendeletek állapítják meg. 

AíL J g . evang. egyház a presbteriumnak nem ad önálló ^ 
hatáskört, minden község szabályrendelet útján állapítja azt meg 
s a közgyűlés a maga hatáskörének csak annyi részét ruházza át 
a presbitériumra, amennyit jónak lát s amit átruháznia szabad. 
Az ev. ref. presbitérium már önálló hatáskörrel bir a törvény 
erejénél fogva, felügyel a község életére, szabályrendeleteket hoz, „ 
adókat kivet-behajt, a községet képviseli, hivatalnokokat választ, 
tisziségeket szervez s a községnek választói jogát a magasabb 
képviseletre, megyei, kerületi tisztségekre a presbitérium gyakorolja. 

Községi A községi közgyűlésnek „tagjai a községi hivők, az ágos-
közgyülés taiaknál minden önálló férfi. Önálló, vagy vegyes házasságban élő 

nők meghatalmazott által képviseltethetik magukat. Az ev. ref. 
községekben a közgyűlés tagjai azok, kiket az egyes egyházkerü-
letek szabályrendeletei arra feljogositanak. De az ev. ref. községek 
közgyűlései a maguk korlátoltabb hatáskörében is maguk választják 
a lelkészt, presbitereket, egyházközségi gondnokokat, s határoz-
nak a presbitériumnak azon javaslatai felett, melyek újabb ter-
heket, avagy a községi vagyon állományának megváltoztatását 
vonnák maguk után. A közgyűlés kettős elnöksége a lelkész és 
gondnok (felügyelő). 

Ev. ref. és 88. Több egyházközség, mely az egyházi közigazgatás, kor-
ág.ev.egy,- mányzás es" rendtartás céljából egy felsőbb hatósággá egyesül, 
házmegyék alkotja az egyházmegyét, mely az érdekelt egyházközségek és egy-

házmegyék meghallgatása után az egyházkerület és az egyetem 
jóváliauyásával válik befejezetté. 

Az egyházmegye hatáskörébe tartozó ügyeket intézik az ev. 
reformáltaknál az egyházmegyei közgyűlések és az egyházmegyei 
bíróságok, az ágostaiaknál ugyancsak az egyházmegyei közgyűlés 
és az egyházmegyei elnökség, 

A közgyűlés mind a ket egyháznál hasonló, mind a kettőnél 
• a kettős elnökség elve szerint egy pap (esperes) és egy nem pap 

(felügyelő, gondnok) elnököl, kik a gyűlést össze is hívják. Mind 
a kettőnél a gyűlés kétféle elemből alakul meg: tisztviselőkből, 
kik hivataluknál fogva tagjai a közgyűlésnek (egyházmegyei és 
községi tisztviselők) és választott képviselőkből, s itt már különb-
ség van a két egyház felfogásában, mert az ev. ref. egyházban a 
község presbitériuma választ, tehát a megyei képviselet kétfokú 
választás útján alakul meg, mig az ágostaiaknál a közgyűlés 
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választja közvetlen választással képviselőit. A közgyűlések hatás-
köre mind a két helyen ugyanaz: őrködni az egyházmegye 
önkormányzata felett, a községeket ellenőrizni, viszálykodásaikat 
kiegyenlíteni, a megye (mint magasabb egész) közszükségleteinek 

"Fedezéséről gondoskodni, forrásait kezelni^ megyei hivatalokat (a 
törvényben megállapítottakon felül) szervezni és betölteni, az egy-
házkerületi közgyűlésre képviselőket választani. 

Az ev. ref. egyházmegyei bíróság; melynek tagjait a pres-
bitériumok választják, hatásköre közigazgatási vitás ügyek és 
fegyelmi esetek ellátására terjed. 

Az ágostai egyházmegyei elnökség áll az esperesből és az 
e. m. felügyelőből, vagy ezek helyetteseiből, kik egyenlő joggal 
és felelősséggel kormányozzák és képviselik az egyházmegyét s 
annak összes ügyeit egyetértőleg intézik. 

Több egyházmegyének az egyházi közigazgatás, kormányzás Egyház-
éi rendtartás céljából felsőbb hatósággá való egyesülése alkotja kerületek 
az egyházkerületet. 

Az egyházkerületek szervezetében ismétlődni látjuk az egy-
házmegyék szervezetét, az e.-kerületek hatáskörébe tartozó ügyeket 
intézik az ev. ref. egyházban az egyházkerületi közgyűlések és az 
egyházkerületi bíróságok, az ág. evangélikusoknál az egyházkerü-
leti közgyűlés és az egyházkerületi elnökség. 

Egyházkerületi közgyűlések megalakulásában a képviseleti 
rendszer oly módon nyer alkalmazást, hogy _e kerületi közgyű-
lések tagjai túlnyomóan az egyház hivatalnokaiból állanak, kik 
ugyancsak a hivők választottjai ugyan, de képviselői megbízásukat 
nem közvetlenül, hanem hivataluk útján közvetve nyerik. Ezen 
hivatalnokok: az egyházkerület hivatalnokai:, jjüspölq^ieiügyelő, 
főgondnok, egyházkerületi birák, jegyzők (az ágos/taiaknál még 
pénztárnok, ügyész, számvevő, ellenőr, levéltárnok); az egyház-
megyék hiva(^|npk-ai • m. esperes, felügyelő, gondnok, a fő- és 
középiskolák képviselői. Választott képviselőket nem a községek, 
hanem csak az egyházmegyék küldenek és azokat a megyei köz-
gyűlés választja, a képviselet tehát itt sem közvetlen. 

Az elnökség itt is kettős elnökség: az egyházkerület püspöke 
és főgondnoka, illetve felügyelője teljesitik egyetértőieg. 

Hatásköre az egyházkerületeknek, mint egésznek, életfolya-
matát intézni, evégből szabályrendeleteket alkot, gondoskodik a 
lelkészek és tanítók kiképzéséről és megvizsgálásáról, felügyel az 
egyház autonomikus életére, a községi alakulások felett véglegesen 
határoz, szervezi e kerület hivatalait, gondoskodik saját szükség-
Jetei felől, intézkedik saját vagyona és alapitványai felől, az egy-
ház egyetemébe képviselőket küld, kormányrendeleteket végrehajt, 
^ágyazok ellen előterjesztéseket tesz és felir. 

Az ev. ref. egyházkerületi bíróság első-, másod- és har-
madfokon itél az ügyek természete szerint azon közigazgatási 
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vitás ügyekben és fegyelmi esetekben, melyeket a törvény ezen 
J)iróság hatáskörébe utal. 

Ev. ref. Az ág. evang. egyházkerületi elnökség áll az egyházkerületi 
és ág. ev. felügyelőből és püspökből, kik egyenlő joggal és felelősséggel 
püspökök kormányoz zák és képviselik az egyházkerületet és annak összes 

ügyeit egyetértöleg intézik, kivéve azokat a jogokat és kötelessé-
get, amelyek a püspököt lelkészi és föpásztori jellegénél fogva 
illetik meg. 

Minden egyházkerületnek van egy püspöke, ki választás I 
által nyeri hivatalát. Választhatók az egyházkerület kebelében 
működő felavatott lelkészek és lelkészi oklevéllel biró theologiai I 
rendes tanárok. Választók az egyházközségek, és pedig az ev. | 
reformáltaknál az anyaegyházközségek presbitériumai (kivéve 
Erdélyben), az ágostaiaknál a községi közgyűlés, főiskolák, főgym-
nasiumok és önálló tanítóképző intézetek. Ezeknek általános 
többséggel hozott szavazatait áz egyházkerületi közgyűlésen szám-
lálják össze. 

Az élethossziglan megválasztott püspököt, kinek ren-
des lelkészi hivatalt kell viselnie, az egyházkerületi közgyűlés-
az ev. reformáltaknál megerősiti,^hivatalába az espergsbkar-ünne-
pélyesen beiktatja és felesketi. 0 Felsége az erdélyi egyházkerü-
let püspökét ezen állásában megerősíti, s tőle hűségi esküt vesz. 
Az ágostaiaknál az egyházkerületi közgyűlés (nem az esperesi 
kar) esketi fel és iktatja hivatalába. A választásról a kormányt 
egyszerűen értesítik. 

A püspöki intézmény természete más a protestáns egyház-
ban s lényegesen különbözik attól, mit a püspökségről a r. kath. 
és görögkeleti egyházban tanultunk. A protestáns egyház nem 
ismer el a püspökségben egy olyan különös lelki képességet és 
jelleget, minőt az ordinálás ad, s igy a püspök lelkésztársaitól | 
csupán hivatalára különbözik, s ha az ág. ev. püspöknek kizáró- • 
lagos joga is van felavatni a lelkészjelölteket, ez nem azon az • 
alapon illeti őt meg, mintha a Szt.-Lélék erejének egyedüli köz-
vetítője csak ő lehetne, nem ad magasabb rendű tanító hatalmat, 
külön áiló törvényhozói és birói hatalma nincs, mert ő csak egyik 
tagja a törvényhozó és birói kollégiumoknak. Hivatalszervező, 
hivatalbetöltő hatalom őt nem illeti. De a protestáns püspöknek 
is van messzemenő felügyeleti jöga, melynél fogva minden ön-
kormányzati hatóságra, tisztre, hivatalra felügyel, azoktól jelenté- | 
seket kívánhat, azokat meglátogatja, összehívja az egyházkerületi 
közgyűlést, tagja az egyereiheS' konventnek, közgyűlésnek, zsinat-
nak, vegrehajtja a kormányrendeleteket, vagy a sérelmesek ellen 
az egyház szabadságát védelmezi, s az egyházvállapotáról és saját 
működéséről köteles évenkint' jelentést tenni. J } J 

Egyházkerületi fögondnok, vagy az ágosfaíaknál főfelügyelő, 
ugyanolyan módön nyerik választás útján hivatalukat, mint a 
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... püspökök és ugyanolyan hatáskörük van a kerület kormányzása 
körül, mint a püspöknek. 

Az ág. evangélikusoknál az egyházkerületnek még egyéb 
rendes tisztviselői is vannak : jegyzők, pénztárosok, ügyész, szám-
vevő, levéltárnok, s az egyházkerületeknek szabadságában áll 
ezen rendes tisztviselőkön kivül szabályrendelet által meghatá-
rozandó hatáskörrel más tisztviselőket is alkalmazni. 

89. Az összes egyházkerületeknek egyházi kormányzat, köz- Az ev. ref. 
igazgatás és rendtartás végett legfelsőbb hatósággá való egyes ü- és ág. ev. 
lése alkotja az egyház egyetemét. egyházak 

Az egyháznak ezen egyetemessége csak az áj?, evangelikus egyeteme 
egyházban van hivatali módon is szervezve, mert különben úgy 
az ág. ev., mint az ev. ref. egyházban az egyetemes hatalom 
csak a hatósági testületekben él. A két egyház alkotmánya tehát 
abban tér el egymástól, hogy az_ág. evangélikusoknál l.éjezik egy 
fizikai személy: az egyetemes egyUazCés iskolai..felügyelő, ki hiva-
talánál fogva kormányozza és képviseli az ág. hitvallású evan-
gelikus egyházat, s kivüle még meghatározott jogokkal és köte-
lességekkel egyéb egyetemes tisztviselők is vannak, (jegyzők, pénz-
táros, ellenőr, ügyész, levéltáros) holott az ev. ref. egyháznak 
ilyen egyetemes tisztviselői hiányoznak. 

Az egyetemes egyházi és iskolai felügyelőt az egyetemes 
egyház községei (közgyűlésen), .főiskolái, fögymnasiumai és ön-
álló tanítóképző intézetei magyar honpolgársággal biió ág. ev. 
világi egyének közül általános szótöbbséggel élethossziglan választ-
ják, az egyetemes közgyűlés felesketi, hivatalába ünnepélyesen 
beiktatja, s úgy a kormánynak, „mint az ev. ref. konvent elnök-
ségének tudomására juttatja. Ö Jcarmányoz.za és képviseli az 
ágostai ev. egyházat és hivatalos eljárásáról, általában az egye-
temes egyház életében felmerülő nevezetesebb mozzanatokról az 
egyetemes közgyűlésnek évenkint jelentést tesz. Hatáskörét az 
egyetemes közgyűlés szabályrendelet ig határozza meg. ' 

Az egyház egyetemének testületileg szervezett hatóságai: az 
ev. reformáltaknál az egyetemes konvent, az ágostai evangéliku-
soknál az egyetemes közgyűlés, mind a kettőnél pedig a 
zsinatok. " — 

Egyetemes konvent áll összesen 38 tagból, nevezetesen az 
öt egyházkerület püspökei és főgöndnokai, és 23 az egyház-
kerületi közgyűlések á.tal három évre választott, felerészben egy-
házi, felerészben pedig világi képviselőkből. Kettős elnöksége 
van: a hivatali korra legidősebb püspök és főgondnok. Érvényes 
határozathozatalra legalább 20 tagnak jelenléte szükséges. Hatás-
köre : zsinat együtt nemléte esetén képviselni az egész magyar-
országi ref. egyházat, végrehajtja a zsinat határozatait, összehívja 
rendkívüli esetekben a zsinatot, előkészíti annak tárgyalásait, 
védi az egyház jogait, vezeti az országos tanügyet, választja az 

Kosutány: Egyházjog, II. kiad. 6 
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egyetemes konventi bíróság tagjait, közalapokról, egyetemes ala-
pokról és bevételi forrásokról gondoskodik. 

Egyetemes konventi bíróság az egyház egyetemének legfőbb 
birói hatósága. 

Ágostai evang. egyetemes közgyűlésnek hatásköre ugyanaz, 
mi az ev. ref. egyetemes konventé, de különbség van összeállítá-
sában, mert annak tagjai az egyetemes egyház tisztviselői és az 
egyházkerületek képviselői, kik között a püspökök, főfelügyelők 
és a főiskolák igazgatói hivataluk alapján foglalnak helyet, a 
többieket az egyházkerületi közgyűlés választja, 20 község után 
egy egyházit és egy vilá-it számítva. 

Protestáns Zsinat. A magyarországi ev. ref. és ágostai ev. egyházak 
zsinatok törvényhozó és legfőbb intezkedő gyűlései a zsinatok. Az ev. 

reformált aknái a zsinat tagjainak száma 116-ban van megállapítva: 
5 püspök, 5 főgondnok, az iskolák 10 képviselője, s az öt egy-
házkerületnek 96 képviselője, kiket kerületenkint megállapított 
számban a gyülekezetek presbitériumai felerészben egyházi, fele-
részben világi egyénekből választanak. Az egybegyűlt zsinat két 
korelnök vezetése alatt önmagát szervezi, tagjait igazolja, elnökeit, 
jegyzőit, gazdáját megválasztja, megállapítja saját tanácskozási és 
ügyrendjét. A zsinat magát elnapolhatja, üléseit megszüntetheti, 
s á zsinat megnyitásától számított 10 év letelte előtt végleg befe-
jezettnek és felosziatottnak jelentheti ki. 

A zsinat törvényhozó hatalmáról már máshol szólottunk. Mint 
intézkedő hatalom: őrködik az egyház jogai és önkormányzata 
felett, más egyházak^ és felekezetekkel szemben a békés együtt-
élés feltételeit ápolja, a lelkészképző vizsgálatokra nézve rend-
szabályok megállapításáról gondoskodik, gondoskodik minden 
egyházi hivataloknak illendő díjazásáról, énekeskönyvek, agenda, 
vallástani kézikönyvek, bibliafordítás ügyében, s mindazon kér-
désekben, melyek az egyetemes konvent jegyzőkönyveinek tárgya-
lása folytán felmerülnek. Zsinatot rendszerint 10 évenkint tartanak, 
de rendkívüli esetekben többször is. J 

Az ágostai evang. zsinat tagjainak száma nincs meghatározva. 
Tagjai hivataluknál fogva az egyetemes egyházi és iskolai fel-
ügyelők, a püspökök, egyházkerületi felügyelők, az egyetemes 
gyámintézeti elnökök; választás alapján az egyházmegyék (nem 

1 egyh.-kerületek) képviselői, a főisko ák, középiskolák és elemi 
iskolai tanítók képviselői. Az egyházmegyék zsinati képviselőit az 
illető egyházmegye egyházközségi közgyűlésén valasztják felerész-
ben leikészek, felerészben nem lelkészek közül A zsinatok szer-
vezetében tehát a ket prot egyház közt némi különbség van, az 
ág. ev. zsinat demokratikusabb. Az egybegyűlt zsinat az egyete-
mes felügyelő és hivatalára legidősebb püspök elnökete alatt 
tartja meg alakuló ülését, tagjait igazolja, két elnököt (egyet a 
leikészek, egyet a nemlelkészek közül) választ, továbbá meg-
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választja a jegyzői kart, a megválasztott elnökség és jegyzők 
helyeiket elfoglalják, s az új elnökség a zsinatot megalakultnak 
nyilvánítja, ügyrendjét maga állapítja meg. Zsinatot rendszerint 
három évenkmt tartanak, de szükség esetén többször is, ha az 
egyet, közgyűlés szükségesnek látja, s Ö Felségének engedélyét 
kieszközli. 

90. A magyarországi protestáns egyházak az országostól Erdélyi ág. 
eltérő külön alakulatát találjuk az erdélyi ágostai h. evangelikus ev egyház 
egyházban. A külön alakulás azon bevándorlásra vezethető yissza, 
mely a XII. század folyamán a Királyhágón-túli részeket német 
gyarmatosokkal népesité be, kikből a II. Endre által 1224-ben 
kiadott „diploma Andreanum" alapján a „szász nemzet" tejlődött 
ki. Ez idő óta az erdélyi szászok mind e mai napig különös egy-
házjogi viszonyok között éltek, s a protestantizmus gyors elterje-
dése egyházi alkotmányukat s közigazgatásukat teljesen függet-
lenítette, s önállóságukat az erdélyi törvényhozás (Approb. Const. 
I. 1. 3.) elismerte. 1861. április 11-én a szász egyház szabadon 
választott alkotmányozó országos egyházi gyűlésre jött össze 
Nagyszebenben. Ezen alkotmányozó gyűlés elfogadta a kivánalmai 
szerint átdolgozott „provisoriumot", melyek ellen a magyarországi 
protestánsok olyan hevesen küzdöttek s a maga választotta orszá-
gos Consistorium, mint újonnan alakított legtöbb egyházi és iskolai 
hatóság, az új egyházi alkotmányt 1861. júl. 1-évél életbeléptette. 
Ezután tartott újabb országos gyűlések ezen alkotmányozó műkö-
dést tovább folytatták. 

Az erdélyi ágostai evangelikus egyház szervezetében meg 
kell különböztetnünk: a) hitközségeket (anyaegyházak, fiókegy-
házak); b) az egyházmegyéket (tiz egyházmegye 270 egyházköz-
séggel ; c) az összes országos egyházat. A hitközségek belső ren-
dezése alapjában ugyanaz, mi a magyar protestánsoké és áll a 
presbitériumból és a nagyobb községi képviseletből. A községi 
kötelék minden hivőre kötelező. A presbitériumnak önálló hatás-
köre van, s ebben eltér a magyar ág. evang. egyház rendszerétől, 
s megegyez a magyar ev. ref. egyházéval. A" községi nagyobb 
képviselet ugyanaz, mi a magyar protestánsoknál a községi köz-
gyűlés. A községi közigazgatásnak súlypontja a presbitériumban 
van. Sem a presbitérium, sem a nagyobb községi képviseletnek 
ülései nem nyilvánosak. 

Az egyházmegye. Az egyházmegye egyes községei együtt 
alkotják a megyei hitközséget (Bezirksgemeinde), melyet a maga 
összeségében az egyházmegyei gyűlés képvisel. A megyegyűlésre 
minden község annyi képviselőt küld, ahánv papja van, de e 
képviselőt a presbitérium választja vagy sajat, vagy a községi 
képviseletnek tagjai közül, és pedig minden gyűlésre külön-külön. 
A megyegyűlésen a községek választott képviselői minoritásban 
vannak. Az ülések nem nyilvánosak. 

5* 
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Az országos egyházgyűlés képviseli az erdélyi ágostai hu 
evangélikus egyház összes hiveit és községeit a maga összeségé-
ben. Tagjai : a superintendens, annak helyettese, az országos 
egyház gondnoka, az országos consistorium többi (7) tagja, a 
megyék esperesei (10), gondnokai (10), minden megyéből egy~ 
egyházi és egy világi képviselő (20), tehát ötven tag és a gyin-
nasiumok igazgatói. Összehívja a superintendens minden évben 
legalább egyszer Nagyszebenbe. A világi hivek itt is minoritásban 
vannak. Az ülések nyilvánosak, de öt tag Írásbeli indítványára 
(kiknek nevei titokban maradnak) a gyűlés általános többsége 
titkos szavazással a nyilvánosságot határozati úton ki is 
zárhatja. 

Az egyházszervezet most emiitett részei a magyar protestáns 
egyházakéval többé-kevésbé megegyez, legnagyobb azonban az 
eltérés a consistqriumi szervezet tekintetében, mely csak a szásznál 
van meg! a magyaroknál hiányzik. 

A consistoriumok minden megyében vannak, mint megyei 
consistorium, s azonkívül még egy országos consistorium az egész 
egyház számára. A magyar megyékben íz intézmény egyáltalában 
hiányzik, az egyház egyetemében pedig van ugyan az egyetemes 
convent (az ev. ref.) és az egyetemes közgyűlés (az ág. ev. egy-
házban), dej ezen intézmények a consistoriumoktól merőben 
különböznek^ A consistoriumok kevés (10) tagból álló testület,, 
melyben túlnyomó számban az egyház (megye, egyetem) legfőbb 
tisztviselői vesznek részt.) A megyei consistoriumban az esperes, 
gondnok, senior, pénztárnok, jegyző ; az országos consistorium-
ban a superintendens, annak helyettese, az országos gondnok, 
pénztárnok, s kivülök úgy a megyei, mint az országos consis-
toriumtól még két egyházi és három világi iilnök, kiket a megyék-
ben a megye, az országosban az országos gyűlés választ titkos 
szavazással. A hivatal aristokratája ez, melyben a közvetlen 
választás elvé" nem érvényesül, s ugyanazok, kik hivataluknál 
fogva egyenkint úgyis saját külön hatáskörrel birnak, együttvéve 
mint testület, újabb és még terjedelmesebb hatáskörhöz jutnak, s 
mint ilyenek, ők az egyházi kormányzat voltaképerii intézői. Mert 
az országos egyházi gyűlés, megyegyülés egyaránt nagy mérték-
ben vannak iaz illető consis'oriumok közreműködésére utalva, s 
mig a gyűléseken túlnyomóan csak tanácskozások folynak, a 
consistoriumok kezében nemcsak, a végrehajtás van letéve, ha-
nem a közvetlen- intézkedés i s r jHabár a consistoriumok birói 
hatáskörét újabb törvények, korlatok közé szorítják, mégis az ő 
kiterjedt és önálló hatáskörükben a szász egyházi szervezetnek 
legnevezetesebb és legjellemzőbb intézményei. E szervezet ke-
véssé kedvez a népies elemnek, a hivek közvetlen befolyásának 
az egyházi hatalomba kevés teret enged, zárkózó természete 
kevéssé hajlandó a bizalomra, inkább a titkolódzásra. 
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91. Az unitárius egyházban az egyházi hatalom alanya a hivők, A magyar 
d e ezen alany sajátos módon jön létre, mert a hivek sem unitárius 
egyenkint, sem községi szervezetükben, hanem mint „Főtanács" egyház al-
valnak az egyházi hatalom alanyává. Egyházi Főtanács és Zsinati kotmánya 
Főtanács egy és ugyanaz, csak az elnevezés és az ünnepélyes-
ségben van eltérés. Ezen „Főtanács" a maga eredetét nem veszi 
a híveknek hatalom átruházó ténykedéséből, hanem közvetlenül 
az alkotmányból, melynek értelmében e „Főtanács" egy önön-
magát megalkotó és kiegészítő testület, mely önmaga választ 
saját kebeléből egy öt tagból álló kijelölő bizottságot, ez jelöli 
legalább egy harmaddal nagyobb számban a megválasztandókat, 
kiket aztán ugyancsak a Főtanács kellő számban titkos szava-
zattal megválaszt. Minthogy pedig a választás nem bizonyos 
időre szóló, hanem állandó hatalommal ruházza fel a megválasz-
tottat, választás csak üresedés esetén alkalmilag történik és az 
önkiegészités jellegével bir. I Az igy megválasztott 120 egyházi 
tanácsos adja a Főtanács zömét, melyhez még az országos egy-
ha/nak főhivatalnokai és az egyházkörök választott képviselői 
járulnakj De az országos egyház főhivatalnokait jobbára maga a 
Főtanács választja, s igy a Főtanácsnak olyan tagjai, kik a hata-
lomban nem a Főtanács által részesittetnének, csak azon 32 
képviselő, kiket a nyolc egyházkör s három egyházközség (Ko-
lozsvár, Torda, Budapest) választanak. De e választás már nem 
ad állandóságot, mert 3 évről 3 évre ismétlődik. 

A Főtanács tagjainak száma nincs meghatározva, hanem 
körülbelül 174, kik közül érvényes határozathozatalra legalább 
20 tag jelenléte szükséges. 

A Főtanácsnak kettős hatásköre van : a törvényhozás és 
kormányzás. 

Elnöke a püspök és a hivatalában idősebb főgondnok, 
jegyzője az egyházi főjegyző, előadója az egyházi és püspöki titkár. 

Határozatait jegyzőkönyv alakjában" hozza, ezen jegyző-
könyveket kinyomatja s az egyházközségeknek, lelkészeknek, 
tanároknak, tisztviselőknek hivatalból megküldi s ez a törvény 
kihirdetésének módja. 

Egyházi Főtanácsot három-három évi időszakban évenkint 
rendesen egyszer, Zsinati Főtanácsot minden négy évben egyszer 
tartanak, de szükség esetén többször is. 

Az egyházi törvények királyi szentesítés nélkül egyszerűen 
a Főtanács határozátával lépnek életbe. 

. Egyházközségeknek és egyházköröknek szintén jogukban áll 
szabályrendeleteket hozni, melyeket az egyházi képviselő tanács 
vizsgál és erősit meg. 

Egyházi főhatóságok: a) az Egyházi, illetve Zsinati Főtanács, Egyházi 
b) az Egyházi Képviselő Tanács, c) ezen tanácsnak állandó föhatósá-
bizottságai, d) Jószágfelügyelőség. gok 
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a) Főtanács. Ugyanazon főtanács, melyet mint egyházi, 
illetve zsinati főtanácsot a törvényhozói hatalom megillet, az 
egyházi kormányzás tekintetében is a legfőbb hatalom illeti meg, 
nevezetesen: a főfelügyelet joga a pöspök, az Egyházi Képviselő 
Tanács és minden hatóság felett; 

a szervezés jogánál fogva megválasztja s megesketi a püspö-
köt (Zsinati Főtanácsban), az e. főjegyzőt, közügyigazgatót, 
iskolafelügyelő-gondnokokat, a hittani intézet dékánját, igazgató-
kat, tanárokat, pénztáinokot, ellenőrt s tb. ; 

megerősíti és felesketi az espereseket, egyházköri felügyelő-
gondnokokat és jegyzőket; határoz egyházközségek és iskolák 
alapitása vagy megszüntetése, szervezése felett; bírói hatalmánál 
fogva mint második, illetve harmadik fokú fegyelmi bíróság Ítél-
kezik a fegyelmi hatósága alá tartozók — községek, tisztviselők, 
hivők — felett; hivatali felelősségénél fogva hivatalokat állit fel, 
meghatározza az egyházi tisztviselők fizetését, tiszteletdíját és 
egyéb illetményeit. Költségvetéseket megállapít, az egyházi vagyon 
tulajdonjogának alanyát ö képviseli, mert ingatlanok vétele, el-
adása, valamint örökségek és alapítványok elfogadása vagy vissza-
utasítása csak az ő jóváhagyása által válik jogerőssé. Közvetlenül 
intézkedik az általa fenntartott vagy eléje terjesztett ügyekben. 

b) Egyházi Képviselő Tanács, Jüifiiy mint elnevezése mu-
tatja, q ^Főtanácsot .képviseli, ilyen minőségben mint annak 
helyettese kormányozza az egyházat Elnökei a püspök s a jelen-
levő főgondnok,"összehívja az elnökség havonkint Legalább egy-
szer, ügyrendjét maga határozza meg s a Főtanács azt megerősíti. 

Hatásköre a Főtanácsét helyettesítő és kiegészítő. 
c) Az Egyházi Képviselő Tanács állandó bizottságai és 
d) Jószág felügyelőség. 

Egyházi fő- Az egyházi főtisztviselők : a püspök, főgondnokok, egyházi 
tisztviselők főjegyző, egyházi közügyigazgató, egyházi és püspöki titkár, 

pénztárnok, ellenőr, számvevő, jogtanácsos, jószágigazgató. 
Az országos egyház egyeteme fölött hatósági joggal felruhá-

zott főtisztviselők közül legnevezetesebb aJ jü&pök és.a két vitági 
Főgondnok, első egyházi részről, a két utóbbi világi részről az 
egyháznak legíőbh tisztviselői. Az egyházi hatalom őket nemcsak 
együttes működésben, mint társelnököket, hanem külön-küjön is 
megilleti. A két világi főgondnok jogai és kötelességei azonosok, 
de nemcsak egymás közt, hanem a püspökkel is hatáskörük egy 
ugyanaz a következőkben : 

bármelyik a három közül képviseli az unitárius egyházat 
úgy a kormánnyal, mint bármely más hatósággal és birósággal 
szemben; 

a főrendiház módosításáról szóló 1885: VII. t.-c. értelmében 
az unitárius egyháznak hivatalában idősebb egyik elnöke, tehát 
püspöke, vagy főgondnoka, tagja á főrendiháznak; 
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őrei az egyház vallási, erkölcsi, szellemi és anyagi érdekei-
nek, az egyház ügyei vezetésében egyetértőleg járnak el; 

elnökölnek a Főtanácsokon és az Egyházi Képviseleti Ta-
nács ülésein; , 

a Főtanács és Egyházi Képviseleti Tanács jegyzőkönyveit 
és a kiadandó iratokat aláírják; 

egyházi községek és tanintézetek felett felügyeletet gyako-
rolnak, főfelügyeletük kiterjed az összes tisztviselők és alkalma-
zottak, valamint az összes egyházi alapok megvizsgálására és 
ellenőrzésére. 

Az unitárius egyházban tehát hármas főnökség van és a két 
főgondnoktól a püspök csak annyiban különbözik, hogy joga van 
bármely egyházközségben isteni tiszteletet tartani s mindennemű 
lelkészi teendőket végezni; 

a papnevelő intézet vezetésében résztvesz, vezeti a.lelkészi 
alap- és szakvizsgálatokat; 

az újonnan kirendelt lelkészeket az egyházi főjegyző és 
esperesek segédkezésével felszenteli; • 

-elnöke a másodfokú fegyelmi bíróságnak és 
a Főtanácsoknak és Egyházi Képviseleti Tanácsnak az elnöki 

tiszttel járó ügyintézését ő végzi. 
Évi munkásságáról írásban foglalt jelentést tesz a Főtanács-

nak és minden ténykedésért és a belső emberek kirendelésénél 
és áthelyezésénél követett eljárásáért felelős. 

Úgy a püspököt, mint a főgondnokokat a zsinati, illetve 
egyházi Főtanács titkos szavazással általános szótöbbséggel 
választja élethosszig. Püspökké csak felszentelt lelkész, vagy 
felszentelt tanár választható. A megválasztott püspök a hivatali 
esküt azonnal leteszi s hivatalos működését megkezdi. A válasz-
tást megerősítés végett Ő Felsége elé kell terjeszteni, mi meg-
történvén, a már megerősített püspök ez e végre kiküldött királyi 
biztos előtt, s ugyancsak e célból egybehívott Főtanácson hódolati 
esküt tesz. 

A főgondnokokat az egyháznak világi tagjai közül választ-
ják és a Főtanácson megesketik. 

Egyházi Főjegyző. Választja a Főtanács a lelkészek és 
felszentelt tanárok közül élethossziglan. Hatásköre, hogy a püspö-
köt akadályoztatása, valamint széküresedés esetén helyettesíti, a 
Főtanácsok és Képviselő-tanács jegyzőkönyveit vezeti, a szüksé-
ges kiadványokat fogalmazza, aláírásával hitelesiti, segédkezik a 
püspöknek a lelkész szenteiésnél, okleveleket kiállit és felesketi 
a főtisztviselőket. 

Egyházi közügyigazgató. Választja a Főtanács az esperesek 
közül öt évre. 0 a közönséges gyülekezetnek szónoka, tanácsi 
ülések megnyitása és bezárása, zsinati, templomi ünnepélyek 
tartása alkalmával az ünnepélyes imádságokat ő mondja, őrködik 
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az egyházi törvények és szabályrendeletek megtartása felett és ő 
az unitárius egyház közvádlója. 

Egyházi és püspöki titkár. Választja a Főtanács jogi, tanári 
vagy lelkészi pályára képesített egyének közül, szolgálati ideje 
40 év. Ő az egyházképviselő tanács és a főtanácsok előadója, az 
egyház levéltárosa, a képviselőtanács irodájának vezetője, a 
püspöknek segítője, ki az elnökileg elintézett ügyekben a püspök 
utasításai szerint jár el. 

Pénztárnok, ellenőr, számvevő, jogtanácsos, jószágigazgató. 
Valamennyit az egyházi főtanács választja 5 évre. Hatáskörük 
elnevezésük szerint. 

Az unitárius egyházban a főhatóságok közvetlenül az alkot-
mányból és nem a hívektől nyerik hatalmukat, az unitárius hivek 
önkormányzati jogai közvetlenül csak az egyházközségekben.talál-
hatók fel, amelynek másodfokú alakulásai és a helyi közigazgatást 
a központi hatalommal összekötő közbeeső kapcsok: az egyház-
körök. Miután az egyházkörök az egyházközségekből fokozatosan 
alakulnak, mint alapjelenséget először az egyházközséget és azután 
az egy-h ázköröket kell megismernünk. 

Egyházközség. Bizonyos területen lakó unitárius hivek tes-
tületileg szervezkedve alkotják az egyházközséget. Az egyházköz-
ségeknek tyáromféle alakját ismerik : anya-, társ- és leányegyház-
községeketi aszerint, amint rendes lelkészt önállóan vagy együtt 
tartanak, avagy ennek hiányában valamelyik egyházközséghez 
csatlakoznak. Községek alakulása és a meglevőknek megváltoz-
tatása csak az egyházi főhatóság jóváhagyása mellett van meg-
engedve. Minden unitárius vallású magyar állampolgár köteles 
valamely égyházközségnek tagja lenni s a községi illetőséget, 
mely a községi jogokra képesit; a lakás és az egyházi terheknek 
állandó viselése adja meg, mi ha több községben történik, a hivő 
ott is gyakorolhatja az egyháztagokat megillető jogokat. Az egy-
háztagok jogai és kötelességei általában ugyanazok, mint a többi 
protestáns egyházban. Az egyházközség belügyeit saját maga igaz-
gatja a községi hatóságok és tisztviselők útján, az egyházköri 
hatóságok egyenes és a főhatóságok főfelügyelete alatt. 
AA 1. Egyházközségi hatóságok: 1. közgyűlés, 2. kebli tanács, 
3. iskolaszék, 4. fegyelmi biróság. 

1. Egyházközségi közgyűlés tagjai az összes községi tiszt-
viselők és a községnek minden nagykorú, bérfizető, önálló tagja, 
férfiak, özvegyek és önálló nők is. Kettős elnöksége a lelkész és 
a gondnok, de egyik elnök akadályoztatása esetén a másiknak 
összehivása és elnöklete alatt is érvényes határozatokat lehet 
hozni. Hatásköre két főirányban nyilvánul: a) mint egyházi^szervek 
megalkotójáé, midőn választja a község tisztviselőit és~~presblfe-
reit és saját egyhá?kÖri képviselőit; b) midőn községi határoza-
tokat hoz a község költségvetési előirányzata, az évi számadások 
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felett. Oly határozatok, melyek újabb teher kivetését, vagy az 
egyházi vagyon állományának változtatását rendelik el, csak az 
egyházi képviselő tanács jóváhagyása mellett válnak jogerőssé. 

Felettes hatósága elsőfokon az esperes, másodfokon az egy-
házi képviselő tanács, felső fokon az egyházi főtanács. 

2. Kebli tanács (Presbitérium, domesticum, consistorium). 
A kebli tanácsnak tagjai hivataluknál fogva a községben lakó, 
vagy ahhoz tartozó főtanácsi tanácsosok, lelkészek, gondnok, kántor-
tanító, jegyző, községi közgyűlés választása alapján 3—24 köz-
ségi tanácsos (presbiter). Elnöke a lelkész és gondnok, de egyik 
elnöknek akadályoztatása esetén a másik egyedül is gyakorolhatja 
az elnöki jogokat. A kebli tanács elnökei együtt vagy külön-külön 
képviselik az egyházközséget az egyházi és polgári hatóságokkal 
szemben, s a presbiterek felelősek mindazon vagyoni károsodásért, 
melyet a presbitérium okozott. A presbitérium, mint alárendelt 
hatóság, végrehajtja a közgyűlés, felsőbb hatóságok és tisztviselők 
jogérvényes határozatait, felettes hatóságainak jóváhagyásával fel-
ügyel az egyházközség minden vagyonára és azok kezelése iránt 
intézkedik, új épületek épitése, vagy a réginek nagyob mérvű 
átalakításában a főhatóság jóváhagyására szorul. Önállóan működik, 
midőn lelkész és tanitóváiasztás esetén jelölteket állit, megválasztja 
az iskolaszéket, egy tagot választ a népnevelési bizottságba (1876. 
28. 8. § ) , megválasztja az egyházfiakat, felfogadja a harangozót, 
őröket és szolgákat. A költségvetési előirányzatot a közgyűlés 
elé terjeszti, a kepéket kiveti a kepefizetökre, az" esedékes egy-
házi adókat és szolgálmányokat behajtja s egyáltalában őrködik 
a község vallásos és erkölcsös élete fölött. 

3. Iskolaszék. 
4. Egyházközségi fegyelmi bíróság egészítik ki a községi 

hatóságokat 
11. Egyházközségi tisztviselők. 
Lelkész. A lelkészt az egyházközség választja a lelkészi 

pályára tépő azon egyének közül, kik kimutatják a tudományos 
képzettség azon mértékét, melyet a theol. intézet tanterve kere-
tében az e. főhatóság megállapított. Az új lelkész felszentelése 
Zsinati Főtanácson történik, addig pedig a püspök hatalmazza fel 
a lelkészi cselekvények teljesítésére. Egy községnek több lelkésze 
is lehet, kik közt a teendőket maga a község osztja meg és 
szabályozza. Minden lelkész csak saját községében működhet 
önállóan s viszont lelkészi teendőket az ő községében kivüle csak 
az végezhet, kit erre ő vagy a püspök felhatalmaz. Ott, hol ének-
vezér nincs, e tisztet is ő teJjesiti. Istentiszteletet rendesen a 
templomban, imaházakban tartanak, de betegek kívánatára vagy 
más számbavehető körülmény esetén az illetők magánházánál is 
tartható nyilvános istentisztelet. Az unitárius lelkészi hivatal ter-
mészete s hatásköre a többi két protestáns egyházéval megegyező. 
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Gondnok, kit az egyházi községi közgyűlés választ s a 
választott a választást elfogadni köteles. A községi közgyűlésnek 
és kebli tanácsnak a lelkésszel együtt társelnöke, a községnek 
vezetője, s a község magánjogi személyiségének ő a képviselője, 
felügyel a község javaira, jövedelmeire, gondoskodik szükség-
leteiről, s kisebb egyházi községekben egyszersmind pénz-
tárnok is. 

Pénztárnok, egyházközségi jegyző, kántor, tanító egészítik ki 
a községi tisztvlSétöl kart, kikhez még a gondnoknak teendőiben 
segédkező egyházjiak, továbbá harangozó, erdőőr és iskolaszolga 
csatlakoznak. 

Az egyházközségek az egyházi közigazgatás, kormányzás 
és rendtartás céljából egyházkörökbe vannak beosztva, van pedig 
mindössze nyolc egyházkor. A beosztást az illető körök javas-
latára az éraekeit községek meghallgatásával a iőtanács van 
jogosítva megtenni, az egyházkörök azonban nemcsak az egy-
háznak közigazgatási beosztásai, hanem önkormányzati testek is, 
melyek maguk kormányozzák magukat az egyházi főhatóságok 
felügyelete alatt s evégből következő egyházköri hatóságok 
léteznek : 

Egyházköri közgyűlés, mely az egyházkört a maga össze-
ségében képviseli és kormányozza. Tagjai hivatalnokok és válasz-
tott képviselők. Minden egyházközség egy képviselőt küld. A 
hivatalból megjelenni köteles tagok, lelkészek, kántorok, tahitok 
elmaradásukat levélben kötelesek igazolni. A közgyűlés elnöke: 
az esperes és az idősebb egyházköri felügyelő-gondnok. A köz-
gyűlés választja az egyházköri hivatalnokokat, intézkedik az egy-
házkör mindennemű szükségletének fedezéséről, kihirdeti a 
főhatóságok rendeleteit s az egyházi törvényeket, felügyel a 
községekre, az iskolákra, véleményez a főhatóságok által beküldött 
ügyekben, gondoskodik az egyházközségek szellemi, vallási 
anyagi ügyei és javai biztosításáról és helyzetük javításáról. 
Jegyzőkönyveit a Főtanács, illetve az Egyházi képviselőtanácshoz 
terjeszti fel. 

Egyházköri vizsgáló szék egy négytagú bizottság, mely áll 
az esperes, jegyző, közügyigazgató és az egyik felügyelő gond-
nokból. E bizottság rendszerint az év első 2 hónapjára körútra 
indul, egyfolytában valamennyi községet meglátogatja. A község 
hivei közgyűlésre jönnek össze, s a vizsgáló szék felteszi a 
törvényes egyházi (canonicus) kérdéseket, s azokat akkor is 
jegyzőkönyvbe foglalja, ha semmi intézkedés szüksége nem forog 
fenn. De nemcsak szabályszerű egyházi kérdések rendjén, hanem 
különben is minden lehető módon megfigyelvén az egyházközség 
állapotát, minden intézkedést megtesz azoknak fejlesztésére és 
enrefésére. Különösen figyelmet fordit a költségvetésre, melynek 
előirányzatát a vizsgáló szék állapítja meg véglegesen. 
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Egyházköri fegyelmi bíróság, melynek megalakítását, hatás-
körét és eljárását (az 1890. évi főtanács 56. sz. végzésével) az 
egyházi tisztviselők felelősségéről hozott és érvenyben levő 
egyházi törvény szabályozza. 

Egyházköri tisztviselők: Esperes. kit az egyházkör rendes 
lelkészei közül az egyházköri közgyűlés választ 6 évre titkos 
szavazattal s a főtanács az Egyházképviseleti tanács ajánlatára 
megerősíti. Két felügyelő-gondnok, kik ugyani'y módon nyerik 
tisztjüket s a gondnoki tiszt jog- és hatáskörében elsősorban a 
hivatalában idősebb felügyelő-gondnok jár el. (A két fe ügyelő-
gondnokot élethossziglan választják.) Esperes és telügyelő-
gondnok az egyházkör kormányzói. Összehívják az egyházköri 
közgyűlést, elnökölnek azokon, vezetik a lelkészválasztásokat, 
tagjai a Főtanácsnak, hol az egyházkört képviselik, ők kép-
viselik azt a polgári hatóságokkal szemben is, őrködnek az 
egyházkör valláserkölcsi élete s községi viszonyai felett. De az 
esperesnek még különös hatásköre is van. Ö a köri és községi 
tisztviselők közvetlen felügyelője, a főtanácsi határozatok és 
püspöki rendeletek végrehajtója. Községek es egyháztagoknak a 
főhatóságokhoz intézett folyamodásait ő veszi át és saját véle-
ményével felterjeszti. Fegyelmi hatóság a községi tisztvselök felett, 
kiket súlyosabb esetekben hivataluktól azonnal fel is függeszthet. 
Elsőfokú közigazgatási biró, ki szóbeli és közvetlen birói eljárás 
mellett hozza Ítéleteit, s ha érdekeltségénél vagy más oknál fogva 
el nem járhatna, az egyházköri felügyelő-gondnok bíráskodik. 

Egyházköri jegyző, közügyigazgató és pénztáros egészítik 
ki az egyházkör tisztikarát. 
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93. A magyarországi zsidóknak - egységes egyházi szervezete ezidöszerint A magyar-
nincs. A kongresszusi, orthodox, statusquoante es szefárd csoportok szet- országi 
húzása nemcsak gyakori súrlódásoknak kútfeje, de egyszersmind hatráltatja a - j - E , 
hazai hitközségek autonom jogkörének rendezesét az állammal szemben. Az 
Országos Iroda ernyedetlen fáradozása hitsorsosainak belső villongását nem házi szer-
volt képes megszüntetni. Létezik ugyan királyilag szentesitett ket szabály - vezete 
rendelet külön a kongresszusiak, külön az o thodoxok részére, de azok végre-
hajtása nagy nehézségekkel jár azért is, mert a rendeletek ovatosan Kerülnek 
mindent, ami a lelkiismereti kényszernek szinét viselné. De a vallás szabad 
gyakorlatáról szóló 1895. 43. t.-c. ilyen kényszert egyáltalában meg sem enged. 

A két rendelet s az országos iroda tevékenysége mégis sokat tett arra, 
hogy a zsidó hitközségek szervezetében némi egyöntetűség jött létre, mert a 
hitközségek elnevezesükre való tekintet nélkül egyugyanazon rendszabálynak 
vannak alávetve, mindegyik hitközség tartozik alapszab lyait a kultuszminisz-
térium jóváhagyása alá bocsátani és minden zsidó köteles a lakóhelye területén 
levő hitközség adózó tagja lenni. 

A magyarországi izraelita községek kizárólag hitközségek, a szokásos 
izraelita istentiszteleti, szertartási, oktatási és jótékonvsági intezeteknek kebe-
lükben való fenntartása és azoknak alkalmas tisztviselők által való vezetése 
és kezeltetése céljából, s így azoknak egykori politikai jellege végkép meg-
szűnt. Egy és ugyanazon helységben csak egy izraelita hitközség állhat fenn. 
A községi kötelék kötelező, és pedig minden zsidó köteles magát Vagy lakó 
helyének zsidó hitközségébe, vagy amennyiben ott a -kivánt hitközség nem 
létezik, azon községbe bekebeleztetni, melyhez a helységbeli többi zsidó 
tartozik. A hitközség a felvételt meg nem tagadhatja, sem bármely felvételi 
dij fizetésétől függővénem teheti. Ha lakóhelyén kivüle más zsidó lakos nincs, 
köteles magát egyik szoms/éd hitközségbe felvétetni. Az egy helyben lakó 
zsidók semmi szin alatt különböző helysegben levő hitközséghez nem tartoz-
hatnak. Új községnek alakítása, vagy a már meglevők községi viszonyainak 
megváltoztatása nincs megengedve. Minden hitközség autonom, egymástól 
független testület, önállóan készíti el a helyi viszonyoknak megfelelő hitköz-
ségi szabályzatot, n elyet elkészíteni és a hatoságnak bemutatni köte<es, s 
ezen szabályzat alapján alakul meg. A kongresszusiaknál léteznek önálló 
helyi községek, melyek a községi intézményeket önerejükből képe ek létesíteni 
és fenntartani, ellenkezőleg vagy evégből más községekkel jafáskőzségekké 
egyesülnek, vagy csatjakoznak olyan hitközséghez, melyben a kerdéses intéz-
mények léteznek. Itt tehát háromfajta községekkel találkozunk. A hitközségnek 
minden nagykorú férfitagja, ki a községi terhek fedezésehez évenkint legalabb 
4 korona közvetlen illetménnyel járul, a községi valasztások alkalmával 
szavazóképességgel bír. 

A hitközség igazgatása és képviselete a községi képviselet és elöljáróság 
által történik, kiket az összes választóképes községi tagok választanak, hiva-
talaikat i.ogyen teljesitik. A választas szavazati jeg\ ekkel történik három évre. 
Az elöljáróság áll egy einpkhöl, pénztárnok- és annyi tagból amennyit a község Községihi-
szabályzata megkövetel. A közgyűlés áll az elöljáróságból es választott községi v n i n i T f n i , n i ~ 
képviseletből, és tárgyalásai nyilvánosak. VUIUUIQKOK 

Minden község rabbiját szabadon választja, kinek alkalmaztatása tarta-
Qlára, valamint meghatározott fizetése és egyéb járandóságaira nézve a kötött 

.szerződés irányt adó. — ~ 
AZ összes magyarországi kongre-szusi zsidó hitközségek 26 község- Közsé°ke-

kerületre oszlanak, melyeket közös ügyek tekintetében a kerületi képviselet f 
e s elöljáróság képvisel. A kerületi képviseletbe minden község elküldi kép-
viselőjét és itt tanácskoznak és határoznak az orsz ;gos iroda útján közlött 
kormányrendeletek és leiratok felett és a községek beadványai tárgyában. 
A kerületi elöljáróság áll egy elnökből, annak helyetteseböl és 9 elöljárósági 
tagból, kik közül egyik mint pénztárnok, egyik mint jegyző működik. A 
kerületi elnökök évenkint egyszer Budapesten gyűlnek össze. Az egybegyűlt 

* 
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kerületi elnökök saját kebelükből évenkint az Országos Iroda elnökéül egy 
tagot választanak, kinek állandóan Budapesten kell laknia. Ez átveszi a 
kormányrendeleteket és a kerületi elnökökhöz intézett egyéb iratokat és gon-
doskodik azoknak kezeléséről. Az iroda költségvetését az egyetemes gyűlés 
hagyja jóvá. 

Egyetemes gyűlés A kongresszusiak az egész Magvarországhói szabadon 
választott 86 képviselőjéből áll az egyetemes gyűlés, mely Budapesten ül 
össze, a zsidó vallást és szertartásokat iliető tárgyak felett "nem határozhat, 
de igen közigazgatási ügyekben, de az egyes autonom hitközségek és község-
kerületek belügyeibe nem avatkozhat. 

Hatodik rész. Közigazgatás. 

Egyházi 94. Egyházi közigazgatás alatt értenünk kell az egyházi kor-
közigaz- mányzat működését az egyház céljainak elérése végett. 

gatás A közigazgatás nem csupán végrehajtásban áll, hanem az a 
hatóságoknak céltudatos munkálkodása. A közigazgatás kiterjed 
mindenre, amit csak az egyház cselekszik. Nincs e tevékenységnek 
egyetlen ága se, melynek közigazgatási oldala ne volna, de tulaj-
donképeni értelemben mégis az egyház közigazgatást csak akkor 
végez, ha egyházi ügyekben intézkedik, de< nem akkor, ha jogot 
alkot, vagy jogot szolgáltat. 

Ez a működés pedig sohasem lehet önkényes és ötletszerű, 
hanem a jog által szabályozott működés. így jön létre a közigaz-
gatási jog, fttely összesége azon jogszabályoknak, melyek szerint 
az egyház hatalmi tényezői eljárnak s melynek feladata meghatá-
rozni a hatalom azon körét, melyet az egyházi hatásúgok a hivek 
feleit gyakorolhatnak. 

, Á közigazgatási jog, mint tudomány, kideríti a közigazgatás 
jelenségeit, e jelenségeknek eredetét, kapcsolatát és fejlődését, meg-
ismerteti az egyházhatóságok mujiEajaF, melyét ezek, mint az egyház-
hatalom közegei, a maguk hatáskörében kifejtenek, hogy az egyház 
céljait m egva U sitsák. 

Egyházi Egyházi hivatalok és hatóságok azon közegek, me'yek az 
hivatalok egyháznak közigazgatási munkáját alkotmányos hatalommal intézik. 

és hatósá- Egyházi hivatal alatt kell értenünk mindenek tlőit az egyház tevé-
gok álta- kenységének az alkotmány által kiszabott különös körei. A hivatal 

Iában egy objectiv intézmény, a cselekvésnek egy bizonyos összesége. 
Egyházi ügyeket más, mint az egyházi hatalom müködö ereje, el 
nem intézhet. Ebből következik, hogy mihelyt valaki meghagyást 
(missiót) nyer valami egyházi ügynek elintézésére, az egyszersmind 
azon hatalmat is megnyeri, mely az ügy elintézésére megkívántatik. 
Mint a hatalomnak alunyát nevezzük a hivatalt hatóságnak, amely 
mindig egy közhatalmi intézmény, „eus juridicum". SJ 
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Az egyháznak, mint jogilag szervezett hatalomnak természete A hivek 
hozza magával, hogy a hivek a hatóságokkal szemben az enge- alárendelt-
delmesség, függés, tehát alárendeltség állapotában vannak s viszont sége 
az egyházi hatóságok a hivek féléit hátaimat gyakorolnak. Parancs 
vagy tilalom által teszi az egyház a maga akaratát a tekintély 
aktusa által a hivekre nézve kötelezővé, melynek biztosítására 
szolgál a kényszerítés. Ezen kényszerítés a mai kor felfogása szerint 
nem állhat erőszak alkalmazásában (compelle intrare), hanem 
csupán lelki (értelmi, erkölcsi) hatásban. 

A közigazgatás rendszere szigorúan körülirt területhez fűződik, Területi-
ilyenek a különböző elnevezésű tartományok, kerületek, megyék, ség 
községek. Az ezen területi felosztás élére helyezett hatóságok 
illetékesen csak a hozzájuk utalt területen működhetnek. A köz-
igazgatás egységes szervezetében azon területek hivatalnokai, 
melyek egy magasabb közigazgatási testnek részei, rendszerint 
alá is vannak rendelve e magasabb test hatóságának s ezen 
magasabb hatóságoktól szigorú függésben vannak. Ez oknál 
fogva a felettes hatóságnak joga van az alsóbbnak eljárására 
felügyelni, azt megigazítani, vagy meg is semmisíteni akár 
hivatalból, akár az érdekelt fél felszólamlására, legyen az 
eljárás akár törvénytelen, akár egyszerűen csak helytelen vagy 
oktalan. « 

Az egyházi hivatalok államjogi helyzete azon viszonytól függ, Egyházi 
mely helyenként az egyház és állam közt fennáll. Ahol az állam hivatalok 
az egyházakat mint ilyenekét el nem ismeri (amerikai rendszer), államjogi 
ott az egyházhivataloknak sincs más, mint magán h ivatali termé- helyzete 
szete. Ahol az állam az egyházat elismeri, vagy mint magyarosan 
mond juk : befogadja, ott az egyházi hivatalokat is közhivatalnak 
kell tekinteni De a közhivatal még nem állami hivatal s az egy-
házi hivatalnokok, ha mindjárt az állam őket méltóságoknak is 
tekinti, vagy akár állami hatáskörrel vagy teendővel ruházza is 
fel, nem állami hivatalnokok, habár némi tekintetben az állami 
és közhivatalnokokkal egysorba helyeztetnének is. A mi magyar 
jogunk az egyházi hivatalnokokat a büntető törvénykönyv XLII. 
fejezetében felsorolt „közhivatalnokok" közt nem emliti ugyan, de 
ugyanezen törvény 192. §-a, továbbá az 1868 : 54. t.-c. 399. §., 
1881 : 60. t.-c. 54 , 60. §§. rendelkezései azt bizonyítják, hogy 
újabb jogfejlődésünk nem szakított azon régi magyar felfogással, 
mely az egyházi hivatalokban ha nem is állami, de közhivatalokat 
látott. 

95. A róm. kath. egyházban a hivatalok fogalmához a már Egyházi 
mondottakon kívül még egy elem is járul, mert itt a hivatal alatt beneficiu-
nem csupán az egyház hatalmának egy meghatározott körét mokaróm. 
(officiuin ecclesiasticum) kell értenünk, hanem a jogot is bizonyos kath. egy-
jövedelmek szedésére (praebenda), e kettő együttvéve adja a házban 
hivatal (beneficium) fogalmát, mert jövedelem hivatali hatalom 
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nélkül, se hatalom jövedelem nélkül nem beneficium. Az egyház-
hivatalok között itt is meg lehet különböztetni : 

1. Consistoriumi vagy nem Consistoriumi beneficiumokat a 
szerint, amint azoknak betöltése a pápai consistoriumokban szokott 
történni, avagy: nem. 

2. Beneficia saecularia — religiosa, amint azokat csak világi 
klerikusok vagy csak szerzetesek bírhatják. 

3. Beneficia ciuplicia — simplicia, azaz helybenlakásra köte-
lező, vagy nemkötelező beneficiumok. 

4. Beneficia manualia vagy perpetua a szerint, amint a bene-
ficiarius beneficiumát ideiglenesen, visszavonhatólag, avagy végle-
gesen, el nem mozdithatóan nyerte. 

5. Beneficia ciirata — non carata a szerint, amint lelkipásztor-
kodásra köteleznek, vagy: nem. 

Magyar A mi speciális magyar jogunk és törvényeink értelmében^ az l| fc-.-j re i 

jogunk egyházi hivatalok vagy praelaturák, vagy egyszerű, hivatalok. Úgy 1 0 

szerint államjogunk, mint a magyar magánjog a praelatusok és kisebb 
hivatalnokok közt különbséget tesz. Álla mjogunk szerint a praela-
tusok az országgyűlésen a főrendek közt üléssel és szavazattal 
bírnak, a maganjog szerint pedig úgy ezek, mint kivülök még 
azon világi és szerzetes apátok és prépostok, kik javadalmaikat 
királyi adományból birják, különös magánjogi viszonyok közt 
vannak. 

A hivatali Az általános tanokban a róm. kath. egyháznak hatalmáról 
hatalom kifejtett tan hozza magával, hogy a jus divinunion alapuló 

jus divi- hierarchia legyen alapja ezen egyház hivatali szervezetének! Tehát 
num sze- a hivatali hatalom maga a potestas jurisdictionis; a hivatalnoki 

rint kar pedig maga a hierarchia jurisdictionis. Ennek isteni jogon két 
fokozata, tehát alkotmányos alapintézete van: a pápaság és a 
püspökség. A történelem folyamán azonban a gyakorlati szükség 

~ egyéb fokozatokat is fejlesztett ki úgy a püspökség és pápaság 
között (érsekek, prímások stb.), mint a püspöki megyékben 
(vicariusok). 

A potestas jurisdictionis vagy rendes,, ordinaria, ha az a 
hivatal természetéből folyó alkotmányos követelmény, pl. a püs- két 
pökség, vagy kirendelt, delegata, mely valakit megbizás útján 
illet meg, pl. esperesség. 

A rendes hatóság ismét lehet a hivatalnoknak saját hatósága 
potestas própria, vagy csak átruházott, helyettes hatóság, potestas 
vicaria. Rendes hatóság a maga területén a megyéspüspök, az 
apát, praelatus nullius, ezeknek vicariusai stb. 

Devolutio A hivatali alá- és fölérendeltség viszonyából itt még az is 
következik, hogy ha az alantas közeg valameiy köteles hivatali 
teendőjét elmulasztja, a felebbvalónak joga van az elmulasztott 
teendőt egyszerűen megtenni (devolutio joga). 
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Mindenkinek jogában áll védekezni az egyházi hivatalnokok- Közigaz-
nak minden olyan ténykedése ellen, melyet magára nézve jogsér- gatdsi 
tőnek vél és nem szükséges, hogy e ténykedés valakinek különös panasz 
magánjogát sértette légyen, mert panaszt egyáltalában mindenki 
minden esetben emelhet, ha valamely egyházi közegnek intézke-
dése a fennálló jogi rendet megsértette. Panaszt emelni még oly 
csekélységek miatt is mindenkinek jogában áll. 

A róm. kath, egyház hivatali jogánák egy további sajátos- Helyette-
sága a helyettesítés. Alatta azt kell értenünk, midőn egy egyházi sités 
hivatalnok a maga hivatali hatáskörének valamely részében nem 
maga intézkedik, hanem annak ellátását helyettesére bizza. Az 
ilyen módon átengedett hatalom a jurisdictio delegata, ellentétben 
a jurisdictio ordinaria-val, mely egy hivatalnokot hivatali termé-
szeténél fogva alkotmányszerüen megillet. A hatalomnak megbízás, 
kirendelés útján való átvitele delegatio, mely lehet vagy megha-
tározott esetekre szóló (delegatio speciális), vagy általános 
(delegatio ad universitatem negotiorum). A róm kath. egyháznak 
ezen felfogása magán viseli a középkori hübérjognak a nyomait, 
mely közhatósági jogokat magánjogi jogosítványok gyanánt 
tekintett s- lehetőnek tartotta, hogy azokról valaki, mint az ő 
alanyi jogosítványairól rendelkezzék. Csak ez lehetett alapja 
azon canonjogi szabálynak i s : „potest quis per alium, quod 
potest facere per se ipsum" (Reg. jur.), melyet a hivatali hata-
lomra nézve is alkalmazhatónak véltek. A delegationak az új 
jogban más a jelentősége, sőt a helyettes is tovább adhatja a 
n"ert hatalmat (subdelegatio). 

Ugyancsak a középkor szakadozottságára emlékeztetnek az Exemtio 
remtiók, melynél fogva az eximált a saját rendes felsőbbségének 
itósága alól ki van véve s egy más magasabb hatóságnak van 

közvetlenül alárendelve. A fokozatos alárendeltséget követelő 
közigazgatási szervezetnek ezen megbontása kivételes állapot, 
mely máskép, mint privilégium útján, nem jöhet létre s azért azt 
a privilégiumokra vonatkozó szabályok szerint kell megítélni. 
Az új jog az exemtiók nagyrészét megszüntette. 

96. Minthogy a róm. kath. egyház jogában a beneficiumnak Benefici-
két lényeges alkotó eleme van : a hivatali hafalpm és a jövedelem, umok ke-
beneficium csak úgy jöhet létre, ha mind a két lényeges "alkotó letkezése 
elemnek a törvény által megkívánt feltételei létrejöttek. 

1.1. A hivatali hatalom máskép nem keletkezhet, mintha azt 
a felettes egyházhatóság szervezi/ Idegen hatalom a róm. kath. 
egyházban hivatalt nem létesíthet. Miután pedig a róm. kath. 
egyházban a jurisdictio hatalmának jus divinuni szerint csak két 
fokozata van : a papaság és a püspökség, ebből következik, 

minden beneficiumnak csak vagy a pápaság, vagy a 
Püspökség lehet kútfeje és szervező hatalma, és pedig a püspöki 
jurisdictio alatt állókra a püspökség, a püspökségekre, valamint 

Kosutány: Egyházjog, II kiad. „ 7 



98 

a püspökségekhez hasonló vágy annál magasabb beneficiumokra 
(érsekség, patriarchaság, cardinálisság stb.) a pápaság. A kánon-
jognak ezek a közönséges szabályai még nem léteztek, mikor 
nálunk a magyar püspökségeket a mi királyaink alapították s 
azokra, valamint a magyar szerzetesi beneficiumokra nézve a mi 
országos törvényhozásunk adta meg a magyar jogi alapot. így 
állított fel Mária Terézia (1777-ben) öt új püspökséget, I. Ferenc 
hármat stb. Az 1868: 53. t.-c. 24. § -a azonban a törvényesen 
bevett felekezetek kizárólagos jogává tette, hogy új egyház-
gyülekezeteket alkothatnak, leányegyházakat anyaegyházakká 
(és viszont) átalakíthatnak s igy ezen törvény a kisebb bene-
ficiumokat (de nem. a nagyobbakat) a püspökök kizálólagos 
hatáskörébe utalta. 2) Az alapítás csak igaz és alapos oknál fogva 
érvényes, milyen "az '„egyház közjava". 3. Legyen a hely alkalmas 
a hivatal természete szerint. Pl. a tridenti zsinat püspöki szék-
helyül népesebb várost kiván. Püspökségekre, plébániákra (ha a 
hivek nagy területen volnának elszórva) a közlekedési viszonyok 
is figyelembe veendők. 4. A beneficium alapításáról oklevelet 
kell készíteni. 

II. A jövedelem legyen elegendő arra, hogy a javadalom 
kellően felszerelve, állandóan megtartassák s a javadalmas állá-
sához mérten megélhessen. A jövedelem nagyságát s annak 
forrását az idő és hely viszonyaihoz képest kell megítélni. A 
jövedelemnek elegendőnek, a forrásnak pedig olyannak kell lenni, 
hogy az az értékcsökkenés és jövedelem ingadozás esélyeinek 
lehető legkevésbé legyen kitéve 

III. A javadalom keletkezéséhez még megkívántatik az érde-
keltek meghallgatása is, mint új püspökségek alapításánál a 
szomszéd püspökök, új kanonoki állomásnál a káptalani tagok, 
új plébániánál a szomszéd plébánosok, új zárda alapításánál a 
plébános, a szomszéd zárdák stb. A beneficium alapitója az 
alapításkor feltételeket is köthet ki. Ha ezekbe a püspök bele-
egyezett, azokat többé mellőzni vagy megváltoztatni nem szabad. 

Benefici- 97. A beneficiumokat következő változások érhetik: 
*umok át- 1. Átalakítás (conversio) azon eljárás, midőn egy benefici-

változása umnak csupán hivatali jellege és hatásköre alakul át, pl. egy 
apátság püspökséggé, egy társasegyház székesegyházzá, egy 
lelkipásztorsággal járó beneficium egy egyszerűvé alakittatik át. 
Az átalakítás sajátszerűsége abban áll, hogy az új beneficium 
felállítására épen a megszüntetett régi beneficium viszonyai hasz-
náltatnak fel. 2. Áthelyezés (translatio beneficii), midőn a felsőség 
azt a kapcsolatot, melyben egy hivatal egy helyhez állott, feloldja 
és egy más hellyel kapcsolja össze. Ez esetben a régi hely elveszti a 
korábban ott volt beneficium után élvezett jogi caracterét s az azon 
helyi egyházra száll át, mellyel az áthelyezés következtében^ 
hivatal összeköttetett. Ilyen példa hazánkban a csanádi püspökség 
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áthelyezése Temesvárra. A translatio fogalma megkívánja, hogy az 
áthelyezett beneficium jogviszonyaiban semmiféle változást ne szen-
vedjen. 3. Egyesítés (unió) több külön önálló beneficiumnak egyetlen 
beneficiummá való átalakítása. Az egyesítés különfélekép történhet. 
1. Unió exstinctiva, ha több egyházhivatalt beszüntetnek s belőlük 
egy új egyházhivatalt létesítenek, milyen az egyesitett hivatalok 
közül egyik se volt s ezen új hivatalra szállanak át a régiek 
összes jogai. így alakult nálunk a bácsi és kalocsai püspökségből 
a kalocsai érsekség. 2. Aeque principális, midőn mindkét hivatal 
megtartja előbbi hivatali jellegét, lelki hatóságát, hatósági jogait, 
javadalmazását s különállásuk annyiban szűnik meg, hogy mindkét 
hivatalt csak egy ugyanazon személy bírhatja. Így egyesittetett 
nálunk a szerémi és boszniai, továbbá a zenggi és módrusi 
püspökség, első a szeréin—boszniai, a második a zengg— módrusi 
püspökséggé, melynek püspöke a két püspökséget együttesen 
birja. 3. Per subjectionem, midőn az egyesítendő egyházak közül 
az egyikhez mint főbeneficiumhoz (beneficium principale) a másik 
alárendeltségi viszonyba kerül (ecclesia filia) úgy, hogy a főegyház-
hivatal hatásköre az alárendeltre is kiterjesztetik. 4. Felosztás 
(divisio, sectio), midőn egy hivatalból több különálló hivatal 
keletkezik. így keletkezett az egri püspokségbof a szatmári és 
kassai, az esztergomi érsekségből a rozsnyói, szepesi stb. 5. Tago-
sítás (dismembratio), midőn a kihasított rész nem nyer önálló-
ságot, hanem csak egy más beneficiumhoz csatoltatik. A bene-
ficiumoknak megváltoztatása ellenkezik a róm. kath. egyháznak 
conservatizmusával, azért azt még a püspök is csak korlátozások 
mellett teheti. A nagyobb változásokat a pápa engedélyezi. Sok 
esetben az uniót tiltja a törvény. 

Megszűnnek az egyházi beneficiumok, ha azon feltételek, Beneficiu-
melyek egy beneficium létrejöveteléhez s fennállásához múlhatat- mok meg-
lanul szükségesek, veszendőbe mennek, pl. a hivők elszélednek, szünése 
a vagyon tönkre megy, a templom rombadől és elpusztul, a 
beneficium elveszti létjogát stb. Maga a hivatali felsöség is elren-
delheti a beneficium megszüntetését (suppressio), ha azt az egy-
háznak java úgy kivánja. 

Újból visszaállíthatok a beneficiumok (restitucio beneficii Újbóli 
extincti), ha az egyházi felsöség hatályon kivül helyezi azon visszaállí-
határozatát, mely valamely beneficiumot megszüntetett vagy meg- tása 
változtatott, mert a határozatnak oka megszűnt. 

98. Az egyházhivatal betöltése (provisio, collatio) alatt érteni Egyház-
kell az alkotmányszerűleg arra hivatott alanynak azon tényke- hivatalok 
dését, mely által valamely egyházhivatallal egybekötött hatósági betöltése 
kört s a vele járó jogokat valakire^ráruházza. Az egyházhivatalok 
betöltése a múltban sokféle változásori mentvkeresztül, mert az 
végbement maga a hivatalnak alattvalói vagy a" politikai hatalom 
tényezői által is úgy, hogy abban munkás volt a hívő nép, a 
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klérus, egyházi testületek, világi földesurak, községek, fejedelmek^ 
a történelem folyamán előforduló viszonyokhoz képest. Ez a válto-
zatos történeti múlt okozta, hogy: mivel a hivatal betöltésére 
vonatkozó jog nem ritkán több jogosult közt oszlott meg, magá-
ban a betöltésnek hatósági tényében is három ténykedés különült 
el, úgymint: 

a hivatalra alkalmas személynek kijelölése (designatio perso-
nae), a hivatali hatalomnak átruházása (institptio canonica, insti-
tutio collativa), a hivatalnak tettleges átadása, avagy bevezetés 

• (introductio, investitura, missio in possessionem). Az egyházi hivatal 
betöltése tehát jogilag véve egy összetett cselekvéssé vált, mely a most 
mondott három külön ténykedésre osztható fel és e háromnak ered-
ménye. Lehetséges, hogy mind a hármat egy ugyanazon alany (pl. 
püspök) van jogosítva végezni és akkor a hivatal betöltésének jogát 
teljesnek mondjuk (provisio plena), lehet azonban e három cse-
lekvés különböző alanyok joga (pl. egyik a designatiot, másik az 
institutiót, harmadik az introductiót teljesiti), ez esetben a hivatal 
betöltés senkinek sem osztatlan joga, hanem megosztott, nem teljes 
(provisio minus plena). 

Minthogy e három ténykedés közül a hivatali hatalmat volta-
képeh az mstituíio adja, minden hivatali hatalom egyedüli fonása 
pedig csak az egyház közönséges hatalma lehet, ebből követ-
kezik, hogy legyen bár a kijelölés és bevezetés másnak a joga, 
az institutiót más meg nem adhatja, mint -az, ki az egyház hatal-
mának hivatalánál fogva maga is közege, j 

Lehet végül a betöltés vagy szabad adományozás (collatiq 
libera); midőn az adományozó a törvény által meghatározott kor-
látokon belül a javadalmas személyére nézve egészen szabadon 
intézkedik, nem szabad, szükség képe ni adományozás (collatio 
necessaria), midőn másoknak kijelölési, kinevezési, választási 
jogánál fogva nem intézkedhet szabadon, hanem kötve van a 
jogosítottak akaratához. 

Designatio I. Az alkalmas személy kijelölése (designatio personae) azon 
personue cselekmény, mely több alkalmas személy között megtalálja azt, 

kire egy megürült hivatalnak hatalma átruháztassék. Ezen cselek-
vény magában" veve is azt a jogi hatást idézi elő, hogy a 
kérdéses hivataltól a jelöltön kivül minden mást kirekeszt, a 
hivatalt tehát lefoglalja, úgy, hogy ha azt másnak és nem a 
jelöltnek adományoznák (feltéve, hogy a jelölt minden tekintetben 
kifogástalan), a hivatal betöltése érvénytelen. 

A kijelölés tehát nem ad a jelöltnek alanyi jogosultságot, 
mert ilyent a hivatal természete meg nem tür, hanem magának a 
hivatalnak, mint objectiv intézménynek a viszonyában idéz elő oly 
változást, hogy az kizárólag csak egy meghatározott személynek 
adományozhatóvá válik. A kijelölés történhet különféle módon: 
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•választás (canonica electio), nevezés (nominatio), kinevezés (collatio), 
bemutatás (presentatio), kívánalom (postulatio) útján. 

II. A hivatali. hatalom átruházása (institutio, confirmatio) az ínstitutio 
arra hivatott hatóságnak azon cselekvénye, mellyel egy alkalmas 
személyt felhatalmaz, hogy egy egyházhivatallal egybekötött hatalom-
körben jogszerűen működhessen s hivatala jogait élvezhesse. 

Az institutiónak most mondott általános fogalma különös 
értelemmel bir a. püspökségre és különös értelme van annak min-
den más egyéb hivatalra nézve. Mert a püspökségnél az institutiónak 
(praeconisationak) értelme túlnyomóan á jogszerű működés elis-
merésében és a felhatalmazásban áll. Minden más hivatal átruházott 
hatalom, s igy minden más hatalomnál az institutio lényegében 
véve: hatalom átruházás. 

Az institutfónak következése az : hogy az institutio azon 
alkótmányszerü kapcsolat, mely egy hivatali személy és annak 

, hivatala között létezik.. Institutio nélkül a hivatal objectiv hatásköre 
cselekvő alany nélkül maradna s igy hatálytalanná lenne, viszont 
institutio nélkül senki hivatali működést nem teljesíthet s hiva-
talának jogait nem élvezheti. A hiveknek tehát tiltva van, hogy 
enélkiil valakit felsőségüknek elismerjenek s neki engedelmes-
kedjenek. 

Institutiót jus divinum szerint csak a pápa és a püspök 
adhat, Jus humánum szerint kivülök még más is, kinek erre 
szerzett joga van. 

III. A hivatalnak tettleges átadása (beiktatás, bevezetés, missio Missio in 
in possessionem). A beiktatásnak jogi ereje abban áll, hogy a possessio-

/ törvényesen beiktatott hivatalnok javadalmától egyszerűen többé nem 
meg nem fosztható, hanem csak törvényszerű okok és birói Ítélet 

"^--alapiái^ a hivek a beiktatott hivatalnokot tartoznak elismerni, a 
beiktatott hivatalnok hivatali jogosultságát egy éven túl többé 
közigazgatási panasszal megtámadni nem lehet s három éven túl, 
ha a betöltés esetleg kifogásolható módon is, de jóhiszemüleg 
történt, hivatalától sommás úton meg nem fosztható, csak rendes 
eljárás szerint hozott birói itélet alapján. 

99. Az egyházi beneficiumokat jogszerüleg csak akkor lehet Milyen be-
betölteni, ha azok vagy újonnan jöttek létre, vagy ha üresedésbe neficiumo-

L jüttek,..azaz a beneficium eddigi birtokosának joga a" beneficiumra kat lehet 
nézve megszűnt s a beneficium úgy tényleg, mint jogilag ürese- betölteni 
désben van. Egyedül tényleg van üresedésben az olyan beneficium, 
melynek beneficiariusa a beneficiumot elhagyta, vagy onnan erő-
szakkal eltávolíttatott, vagy a visszatérésben akadályoztatott volna. 
Az ilyen, csak tényleg megürült beneficiumot nem lehet betölteni 
s ha mégis betöltötték volna, a betöltés érvénytelen. Egyedül 
jogilag van üresedésben az olyan beneficium, melynek beneficia-
riusa lemondott, elmozdittatott, hivatalától megfosztatott, áthelyez-
tetett, vagy olyan cselekményt követ el (pl. a hittől elszakad), 
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vagy olyan állapotba jut (pl. püspökké szentelik, egy incompa-
tibilis beneficiumot nyer), mely ipso jure hivatalvesztést von maga 
után. Az ilyen beneficiarius beneficiuma csak akkor jön ürese-
désbe, ha ott működni tényleg is megszűnik s hivatalát elhagyja. 

A hivatalnak, hogy betölthető legyen, tényleg és jogilag meg 
kell üresedve lenni. 

A .tényleg és jogilag megüresedett beneficiumokat záros határ-
idő alatt be kell tölteni. 

Hivatali 100. A róm. kath. egyház alkotmányának egyik sarkalatos 
képesség alaptétele, hogy az egyházhatalom nem természetes hatalom, nem 

emberi hatalom s igy azt nem is lehet természetes emberi módon, 
hanem természetfeletti úton elnyerni. Ez pedig csak az ordinatio 
által szerezhető meg csupán, mert csak ez által jöhet az ember 
azon állapotába, mely nélkül őt az egyházban hivatali hatóság 
meg nem illetheti. 

Ordinatio Az ordinatio azon ünnepélyes cselekvény, mely által valaki 
az isteni kegyelem közvetítésére a természetfeletti kegyelmet meg-
nveri. Az ordo maga egyike a róm. kath. egyház szentségeinek. 
A szentséggel járó természetfeletti képességgel teljes mértékben 
csak a püspökök birnak, s ruháznak át másokra ugyancsak teljes, 
vagy korlátozottabb mértékben. így állanak elő az ordonak (a 
természetfeletti képességnek) határozott fokozatai. Ilyen fokozat 
pedig mindössze nyolc van: püspök, presbiter, diakónus, sub-
dfakonus, acolytus, exorcista, lector, ostiarius. Az ordónak nyolc 
fokozata a fokozatokkal járó képesség természete szerint osztható 
két csoportra, a sacerdotium és ministeriumra. Tulajdonképeni 
sacerdotium a miseáídozat bemutatására való képességben áll s 
erre csak püspök és presbiter képes, a többi fokozat a minis-
terium, mert valamennyi csak a sacerdotium segítségére s szol-
gálatára adja meg a képességet. Továbbá a négy első fokozat 
(püspök, presbiter, diakónus, subdiakonus) a magasabb fokozatok 
(ordines hierarchici, sacri majores), mert isteni, apostoli eredetűek, 
a többi négy az alacsonyabb fokozat (ordines minores, non sacri) 
mert későbbi (emberi) eredetűek. A magasabb fokozatok eltöröl-
hetlen jellegűek és nőtlen életre köteleznek, az alsóbbak nem. 

Kik képe- Érvényesen felveheti az ordót minden érvényesen megkeresztelt 
sek az or-férfi, ki az ordó szentségét képes megérteni, felfogni, és annak 

dót fel-felvételére akaratát szabadon elhatározza. Ezek az or dóval járó 
Venni isteni kegyelmet valóban meg is nyerik. 

Hogy valaki törvény értelmében felszentelhető legyen, nieg-
Afelsíente- kívántatik: 1. hogy meg legyen bérmálva, 2. megfelelő erkölcsű, 
lés kfliékei3. kellő korú, 4. képzettségű legyen, 5. az alacsonyabb rend-. 

fokozatot felvette, 6. a fokozatok felvétele között megkivánt idő-
közök, 7. végül a nagyobb rendfokozatokhoz szükséges kánoni 
titulus. 

A subdiaconi fokozathoz 21, a diaconihoz 22, a presbiterihez 
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24 betöltött év szükséges, és a theologiai tanfolyamok megfelelő 
végzése, melynek megkezdése előtt még tonzurát sem lehet nyerni. 
A rendfokozatok csak a meghatározott sorrendben adhatók fel 
egy évi, vagy legalább 3 havi időközökben. 

Az ordó felvételét akadályozhatják bizonyos körülmények, Szabály-
inelyeket szabálytalansúgnak nevezünk (irregularitas). talanság 

A szabálytalanság lehet: jA Az ordinatio előtt már létező, csoportosi-
az ordót megelőző szabálytalanság (irregularitas antecedens) és az tása 
ordinató" után beálló, az ordót követő szabálytalanság (irregularitas 
subsequens). bj Lehet a szabálytalanság időhöz kötött vagy állandó, 
aszerint, amint idő múltával az magától elenyészik (pl. kiskorú-
ság), vagy mindig megmarad (pl. gyógyíthatatlan betegség), irre-
gularitas perpetua-temporanea. c) Lehet a szabálytalanság vagy 

_teljes (totális), vagy részleges (partialis). A teljes szabálytalanság 
melleit (pl. bűntett, "törvénytelen születés) mindenféle rendi műkö-
dést egyáltalán tilos végezni. A részleges szabálytalanság a rendi 
működésnek csak bizonyos teendőitől tilt el valakit, de nem más 
teendőktől (pl. vakság, mely miatt egy papnak nem szabad 
misézni, de szabad gyóntatni). 

A szabálytalanság (irregularitas) következménye, hogy ha A szabály-
egy irreguláris a tilalom dacára felmentés nélkül felszenteltetelt talanság 
volna, a fölvett rendfokozattal járó teendők végzésétől el van következ-
tiltva. Valamely megkivántatóság hiányából (irregularitas ex defektu) ménye 
1. a törvényes születés, 2. testi épség, 3. lelki épség, 4. jó hirnév 
hiánya, továbbá 5. akik első érvényes házasságuk után újabb 
érvényes házasságra lépnek, 6. a biró, ki halálos Ítéletet hozott, 
7. a hóhér és azok, kik a halálos Ítélet végrehajtásában közre-
működnek. 

Szabálytalanság bűnösség okából (irregularitas ex delicto): 
1. Hithagyás (apostasia a fide), eretnekség (haeresia), az egyház 
közösségéből való elszakadás (schizma). 2. Akik végső szükség 
esetét kivéve, nem katholikusoktól vették fel a keresztséget. 3. Akik 
csupán polgári házasságot kötöttek, akik érvényes házasság, vagy 
felvett ordó, avagy szerzetesi fogadalom által kötelezve, házasságot 
kisérelnek, vagy ilyen nővel házasodnak. 4. Emberölők, vagy 
magzatelhajtók. 5. Kik megcsonkítják önmagukat vagy másokat, 
öngyilkosságot kisérelnek. 6. Tiltott orvosi gyakorlatot űző 
klerikusok, ha a beteg belehal. 7. Azon klerikus, ki egy magasabb 
rendfokozatot bitorol, vagy tilalom ellenére rendi működést teljesit. 

/ Egyszerű fogyatékosságok (simpliciter immpediti). l . A n e m -
katholikusok fiai mindaddig, mig szüleik hitükben megmaradnak. 
2^J~£kríéges férfiak. 3. Akik klerikusoknak tilalmas olyan tiszt-
séget viselnek, mely számadásra kötelez, mindaddig, amig azt 
viselik és a számadás alól felmentést nem nyertek. 4. Rabszolgák. 
5'. Védköteles férfiak, mielőtt e kötelességüknek eleget tettek volna. 
6. A nemrég kereszteltek mindaddig, amig a püspök őket visz-
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sza tartani szükségesnek látja. 7. Akiknek polgári becsülete 
fogyatékos. 

Szabály- A megyés püspöknek jogában áll minden szabálytalanság 
talanság alól felmentést adni, kivéve a szándékos emberölést és magzat-
megszü- elhajtást, vagy a bűnvádi útra terelődött bűntettet. A felmentést 

nése Írásban kell kérni s a kérvényben az ügynek mindazon részletét 
hiven előadni, melyek a kérdés megítélésére szükségesek. 

Képesség 101. Az ordót kiszolgáltatni egyedül csak püspök képes, ki e 
az ordót képességét ugyancsak ordója útján nyerte, de a négy kisebb rendet 

kiszolgál- kivételesen privilégium útján a presbiter is kiszolgáltathatja (szer-
tatni zetes apátok és presbiteri rendfokozattal biró bibornokok, de csak 

saját alattvalóiknak és csak saját templomaik falain belül). Miután 
a püspök a maga ordináló képességét rendfokozatának természe-
ténél fogva birja, azt mint rendi caractert soha el nem vesztheti 
semmi körülmények közt sem, tehát az excommunikált, hitehagyott, 
elszakadt, lemondott, hivatalától megfosztott püspöff sem, és ha 
„in forma catli. ecclesiae" ordinál, ordinálása érvényes. A püspökök 
közül egyedül csak a római pápa gyakorolhatja a magd képességét 
helyre és személyekre való tekintet nélkül, minden más püspök 
csak a maga egyházmegyéjének területén belül és csak azoknál, 
kikre illetékes. 

Illetékes- Az ordót mindenki csak saját püspökétől (episcopus proprias) 
ség veheti fel, vagy ha ez nem volna lehetséges, attól, akihez saját 

felettes hatósága őt utasítja elbocsátó levél (litterae dimissoriáles) 
által. „Saját püspöku-nek az tekintetik, akinek egyházmegyéje terü-
letén a felszentelendő született és lakik (domicilium), vagy ha csak 
ott lakik, de máshol született, esküt tesz arra, hogy az egyház-
megyében állandóan meg akar maradni. 

Nálunk Magyarországon minden magyar pöspök saját szemi-
náriumi növendékeit szenteli fel. 

" Az illetékes püspökön kivül még egy nem illetékes is jogosan 
adhatja fel az ordót, ha erre őt felhatalmazza vagy a római pápa, 
vagy annak oldalmellőli követe, a megyés püspök, annak helyet-
tese, vagy a szerzetesekre nézve azoknak rendfőnöke. 

Tonsura A papi rendbe lépők feje' tetején a hajat egy kis köralakban 
lenyírják. Ezt hivják tonsurának. A tonsura nem rendi fokozat, 
hanem csak előkészítő cselekmény a rendek felvételére, semmi 
lelki képességéTnem ad, de azért aki azt felvette, őt már a klérushoz 
számítják. Aki a tonsurát felvette, ez alapon bejegyeztetik (incar-
dinatur) a megyei klérus anyakönyvébe, részese lesz a klérust 
megillető rendi privilégiumoknak és képessé arra, hogy egyszerű 
benificiumot nyerhessen. 

Nevelés A papi nevelés és oktatás vezetése a püspöknek joga és 
kötelessége. A mai szemináriumok első mintáját a Loyola Ignác 
által Rómában és Pole Regináid által Angliában felállított intéze-
tekben találhatjuk, a tridenti zsinat kötelezővé tette, hogy minden 
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püspök székesegyháza mellett szemináriumot létesítsen s ilyenek 
ma már az egész kath. világban léteznek. A codex a papi szemi-
náriumokra nézve igen nagy gonddal intézkedik. Elrendeli, hogy 
minden megyének legyen ilyen intézete, s megjelöli a módozatokat, 
melyek azoknak fenntartását biztosítják. A püspöknek lelkére köti 
azoknak odaadó" igazgatását. A szemináriumok nagyobb és kisebb 
szemináriumok, a nagyobbakban már felnőtt ifjak (érettségi vizs-
gálat után), a kisebbekben 12 éves koruktól kezdve nyernek 
nevelést és különös szakoktatást. 

Hazánkban minden magyar püspöki megyének ktilön szemi-
n á r i u m a v a n . A görögkatholikusoknak Munkácson és Eperjesen. E z e k 
fenntartása vagy saját külön vagyonukból történik, vagy az országos 
vallásaiapból. Ezen külön megyei szemináriumokon kivül még a 
kath. magyar papság nevelésére szolgálnak: 1. A budapesti központi 
papnevelő intézet, hova minden egyházmegye küld növendékpapokat, 
kik a theologiai tanfolyamot a budapesti egyetem hittudományi 
karán hallgatják. 2. A bécsi Pázmáneum, melyet Pázmány Péter 
1623-ban alapitott és növendékei a bécsi egyetem hittudományi 
karát hallgatják. 3. A szt. Ágostonról nevezett bécsi intézet: 
Institutum sublimioris educationis presbiterorum ad S. Augustinum, 
ahová már„ presbiterek vétetnek fel nemcsak Magyarországból, 
hanem az ausztriai örökös tartományokból ís. hogy a hittudományi 
szigorlatokat letegyék. 4. Rómában- a Collegium Germamco Unga-
ricumjTTol a" német birodalom növendékei mellett még 12 magyar 
növendék számára van alapítványi hely. 

A felszentelés körülményeire nézve a tridenti zsinat azt ren-
deli, hogy minden püspök az ordót csak saját hatósága alá 
tartozó területen .adhatja fel s a felsőbb rendfokozatokat csak 
saját székesegyházában. 

A felszentelés címe alatt értjük azon jövedelmi forrást, melyből Az ordó 
a felszentelendő "élni Tog. Tirmm a"szigorú tilalom, hogy valakit felvételé-
a püspök cím nélkül felszenteljen, mit ha tilalom ellenére tenne, nek módja 
köteles az ordináltat saját jövedelméből eltartani. Ezen jövedelem-
forrás olyan legyen, mely az ellátást egész életre biztosítja és 
elegendő is legyen, mit a körülményekhez képest a püspök fog 
megállapítani. A jövedelem ezen forrásai a következők: Titulus 
beneficii a javadalom cime, a rendes cim, ami azt jelenti, hogy a 
törvény szándéka szerint minden felszenteltnek a maga eltartását 
rendszerint valami beneficiumból kell nyernie és csak renden 
kivül szolgálhat eltartására a Titulus patrimonii, ha a felszen-
teltnek saját vagyona van, vagy ilyet számára más rendel. Titulus 
pensionis, ha a felszentelendő számára valaki állandó évi jöve-
delmet, fizetést, járadékot biztosít. Titulus mensae, ha annak teljes 
ellátását valaki (állam, fejedelem, község, testület stb.) magára 
vállalja. Titulus religionis a vagyonos szerzetes rendek tagjainál, 
Titulus paupertatis a kolduló szerzeteseknél alkalmazható felszen-



106 

telési cimek. Titulus missionis pedig a hittérítőknél. Ha ezen címek: 
közül egy sem állana rendelkezésre, fel lehet szentelni rendkívüli 
körülmények közt és kisegitőleg az egyházmegye szolgálatának 
cimére (titulus servitii clioecesis). A magyar papok közül a világiák 
mind a püspökmegye cimé/e (titulus dioecesis), a szerzetesek pedig 
a szerzetesi szegénység és fogadalom cimére szenteltetnek fel, mi 
azt jelenti, hogy a felszentelt köteles mindaddig, inig szolgálat-
képes, az egyházmegyét (szerzetes pedig a rendet) szolgálni, az 
egyházmegye (szerzetes rend) pedig köteles a maga papját holta 
napjáig illendően ellátni az élet szükségleteivel. 

Az ordina- Az érvényesen kiszolgáltatott ordónak vallási eredménye 
tio követ- abban áll, hogy ez által nyeri meg az ordinált a természetfeletti 
kezményei lelki képességet arra, hogy az isteni kegyelmet közvetíthesse. Aki 

ezt a képességet egyszer elnyerte, az azt soha többé el nem 
veszítheti sem saját akaratából, sem pedig azt tőle semmiféle 
hatalom el nem veheti. Ez által ő kiválik a hivők közül és tagja 
lesz a hatalommal kizárólag felruházott klérusnak. Ezen klérus 
egy valóságos rend, mert annak sajátságos rendi szervezete és 

. testületi rendi jogai vannak. 
A rendi szervezet abban áll, hogy minden alacsonyabb 

rendfokozat alá van rendelve a felsőbb fokozatoknak és vala-
mennyi a püspöknek, kiben egyedül található fel a rendi hatalom 
teljessége. Azok között, kik a rendnek ugyanazon fokozatát birják, 
a felszentelés korábbi ideje elsőséget nyújt azok felett, kik ugyan-
azon fokozatot később vették fel. A világi papságnak pedig 
elsősége van a szerzetesekkel szemben s itt ismét azoknak,, kik 
ünnepélyes fogadalmat tettek az egyszerű fogadalmasok vagy 
éppen a novitiusok felett. Az összes klérus pedig a maga egé-
szében megelőzi a laikusokat. 

Rendijogán kivül a klérusnak külön privilégiumai vannak. 
Ezen különös rendi privilégiumok a következők: 

1. A privilégium canonis, mely a klérusnak különös jogi 
p . oltalmat biztosit, melynek erejénél fogva mindenki, aki a klérusnak 
rnvlle- v a j a m e j y tagján erőszakp.siíodik, ipso jure nagyobb egyházi kikö-

£ í u n } zösités alá esik, meíy alól feloldozást csak a római pápa adhat. 
canonis EgyS z erű klerikusok bántalmazása esetén a püspök. 

A személyes sérthetlenség megilleti egyaránt úgy a világi 
papokat, mint a szerzeteseket (clericum vei monachum), és pedig 
a világi papokat, mihelyt a tonzurát felvették és papi öltönyt 
viselnek, a szerzeteseket (férfi és nőszerzeteseket egyaránt), mihelyt 
beöltöztek, ha fogadalmat nem tettek volna is. A büntetendő 
cselekvényt mindenki elkövetheti, tehát nemcsak világiak, hanem 
klerikusok és monachusok is klerikus vagy monachus ellen. A 
büntetendő cselekvény erőszakos kézemelésben, vagyis minden-
nemű erőszakoskodásban áll, ha az tettlegességgé nem is fajult 
volna. Szóbeli sértések, rágalmazás tehát nem esik a büntetendő-
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cselekvény ezen fogalma alá. A cselekvény a büntetést csak akkor 
vonhatja maga után, ha az gonosz szándékból történik, ennél-
fogva aki azt jogos önvédelemből, a jogos felgerjedés hevében, 
véletlenül, jogos fenyítésképen, vagy nem komoly szándékból tette 
volna, a mondott büntetés nem éri. A törvényben kiszabott bün-
tetés a nagyobb egyházi kiközösítés, mely bírói ítélet nélkül maga 
a tett elkövetése által ipse jure beáll (excomunicatio latae senten- / 
tiae). Akit e privilégium megillet, azt akarata ellenére is megilleti j 
és arról le nem mondhat, mert a privilégium nem az ő személyes 
privilégiuma, hanem az egész egyházi renddé, mint testületé. 

A mi magyar büntetőjogunk a privilégium canonist ismeri, 
de kettős változással: először a büntetőjogi oltalmat nem szorítja 
csupán a római kath. egyházra, hanem kiterjeszti az állam által ) 
elismert valamennyi felekezetre. Másodszor a büntetőjogi oltalmat 
nem valamennyi papnak, hanem csupán a lelkeseknek és ezeknek 
is csak vallási szertartás teljesítése alkalmával biztosítja. (Az 1878: 
V. t.-c. 192. §.)" - ' 

2. Privilégium fori a bírói illetőségi kiváltság, mely szerint Privilegi-
a klérus összes tagjai személyes ügyeikben, úgy polgári, mint um fori. 
fenyitő ügyekben nem tartoznak a világi bíró illetékessége alá, ^ 
hanem mindennemű ügyeikben felettük csak saját egyházi bíráik 
ítélhetnek. Az egyházi rendnek ezen privilégiumához nemcsak a 
tridenti zsinat, hanem az új codex is ragaszkodik. 

Hazánk törvényei úgy polgári, mint büntető ügyben meg-
állapítják hazai bíróságaink illetékességét minden magyar állam-
polgárra nézve, a papirend kiváltságára való tekintet nélkül. 

3. Beneficium competentiae, melynél fogva az eladósodott Benefici-
klerikusnak minden jövedelmét nem lehet lefoglalni, hanem any- um compe-
nyit meg kell hagvni, amennyi állásához illő élelmezésére szük- tentiae' 
séges. Hazánkban az 1881 : 40. t.-c. 54. §. és 1907: 41. t.-c. 6. §. 
szerint a lelkészek (tehát nerli csak róm. kath.) fizetésének leg-
fölebb egyharmada és ez is csak ügy vehető végrehajtás alá, hogy 
a végrehajtást szenvedő részére évi 2000 korona a foglaláson túl 
is érintetlen maradjon. 

4. Privilégium immunitatis a közterhek alóli mentesség. Privilegi-
Amint a közteher viselése iránt a fogalmak megváltoztak, e ked- um immu-
vezmény is sokfélekép korlátozva lett. n itat is 

Hazánkban a törvényesen bevett felekezetek lelkészeire 
alkalmazható külön szabályok még mai nap is á követ-
kezők : ( \ 

Házadó alá nem tartoznak az isteni tiszteletre szánt épületek, 
lelkészi és tanítói lakások, kolduló szerzetek kolostorai, ameny- j 
nyiben mindezek a kérdéses célra kibérelve vagy más célokra 
bérbe adva nincsenek. 

Illeték egyenértéktől mentesek a szentegyházak s imaházaknak 
Isteni tiszteletre szánt ingóságai. 
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Papjelöltek és növendékek, ha a honvédség közé besoroz-
tatnak, hittudományi tanulmányaik folytathatása végett szabad-
ságra bocsáttatnak, háború esetén pedig a honvédségnél, mint 
tábori vagy kórházi lelkészek alkalmazhatók. 

A törvényhatósági bizottságok, legtöbb egyenes állami adót 
fizető tagjai (virilisták) sorrendjének megállapításánál a lelké-
szeknek összes egyenes állami adója kétszeresen számíttatik. 

Községi elöljáróvá lelkész nem választható. 
Községi adót nem fizetnek aleíEeszek azon javadalmaik után, 

melyeket kizárólag az illető egyházközségbe viselt lelkészi hiva-
talok után élveznek. Szenvedő -váltóképességgel birnak. Szerze-
tesek gyámságot és gondnokságot nem viselhetnek, világi papok 
pedig gyámságot és gondnokságot viselni nem tartoznak, illetve 
kérelmükre az alól felmentendők. 

Valamely egyházközségben alkalmazásban levő lelkészek és 
segédlelkészek, továbbá a szerzetesek békebiróvá ki nem nevez-
hetők. Katonabeszállásolásra igénybe nem 'vehetők: a nyilvános 
isteni tiszteletre szánt helyiségek, női és férfi zárdák. A törvé-
nyesen elismert vallásfelekezetek lelkészeinek lakószobái a hiva-
talos és lelkészi működésre szorosan megkívántató helyiségek. 
Közmunkák teljesítéséből mentesek mind személyükre, mind azon 
lovakra nézve, melyek papi tiszti szolgálatra használtatnak. Lelkész 
(rabbi) nem nevezhető ki anyakönyvvezetővé vagy helyettesé. 
EsküdszéJki-Siaigátettól mentességet élveznek. 

A papi Aki az ordo felvétele által a klérusnak tagjává lesz, nem-
rend köte- c s a k a klérus jogainak válik részesévé, hanem a klérus köteles-

lességei ségeinek is. Ezen kötelességek pedig nemcsak a nyert hatalom 
ö gyakorlására, hanem azon kivül még a pap egyéni életének olyan 

módjára is vonatkoznak, melyet a papi álláshoz a törvény 
megkövetel. 

Coelibatus A nőtlen életet az egyház papjainak eleinte csak ajánlotta, 
de már a IV. század partikuláris törvényei azt helyenkint köte-
lezővé is tették. VII. Gergely a már előtte is létezett, törvényeket 
csak felújította és végrehajtotta azon rendelete útján, mely a 
világiakat a nős papok miséjén való megjelenéstől excommuni-
catio terhe alatt eltiltotta s igy az ilyen papokat lehetetlenné 
tette. Az 1139-ben tartott II. laterani zsinat a felsőbb rendfoko-
zatokra ordinált papok házasságát semmisnek mondotta ki; a 
tridenti zsinat ezen törvényt inegerősitette. Az új codex a tilalmat 
fenntartja, s ez abban áll; a) aki a subdiaconi rendet felvette, 
érvényes házasságot nem köthet, b) a kisebb rendfokozattal 
birok által kötött házasság érvényes, de az ilyenek a kerus 
rendjéből kiesnek, c) törvényes házasságban élő férfi apostoli 
dispensatio mellett érvényesen ordinálható. Ilyen dispensatio 
hiányában ha bona fide ordináltatott volna is, a felvett rendek 
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gyakorlatától el van tiltva. A coelibatus nem a szüzességet teszi 
kötelezővé, hanem csak a jogi lehetőséget vonja meg, hogy egy 
subdiakonus érvényes házasságot köthessen, s e törvény nem 
jus divinum, hanem csak történetileg létrejött jus humánum, 
ennélfogva az alól nemcsak egyes esetekben adható felmentés, 
hanem maga a törvény is megszüntethető volna. 

A coelibatusi törvény áthágásának jogi következményei: a 
házasság érvénytelen, az áthágó pap, valamint az ilyennel tudva 
házasságra lépő nő a püspöknek fenntartott excommunicatio alá 
esik, hivatalát, javadalmát ipso facto elveszti s házasságából 
származó gyermekek törvénytelenek. 

Hazánkban a nyugati zsinatok határozatai sokáig . nem 
tudtak érvényre emelkedni. Csak a XV. században lép a canoni 
jog teljes uralomra, melyet a reformatio csak megszakít, de a 
tridenti zsinat újra helyre állit. Az 1868: 53. t.-c. 8. §. az egy-
házak kötelékéből kilépettekre kimondván, hogy az elhagyott 
egyház törvényei reájuk nézve semmiben nem kötelezők, a róm. 
kath. egyház kötelékéből kilépett papok házasságát azon egyház 
szabályai szerint itéli meg, melybe beléptek. Az 1894: 31. t.-c. 
25. §. pedig azt mondja: Tilos az egyházi felsöség engedélye 
nélkül házasságot kötni annak, aki azon egyház szabályai szerint, 
melyhez tartozik, egyházi rend vagy fogadalom okából házas-
ságot nem köthet. A róm. kath. pap tehát nincs feltétlenül meg-
fosztva azon képességtől, hogy magyar jogunk szerint érvényes 
házasságot köthessen. 

A püspöki ordó felvétele és jogi következményeire nézve a A püspöki 
törvény még különös szabályokat is állit fel. ordoról 

Á püspöki rend felvételéhez a törvény a következő kellékeket különösért 
kivánja meg: 1. Törvényes születés. 2. Betöltött 30 év. 3. Különös 
erkölcsi tisztaság. 4. Legalább öt év előtt felvett presbiteri rend. 
5. A tudományos képzettségnek magasabb foka, és pedig vala-
mely egyetemen nyert hit-, vagy kánoni jogtudori fokozat, vagy 
legalább valamely magasabb tanintézet hittudományi tanfolyamának 
sikeres bevégzése, ahol pedig ilyen intézet nem volna, ott legalább 
valamely elismert tekintélynek bizonyítványa. 6. Tekintettel a püspöki 
hivatalnak politikai jelentőségére s az egyház és az állam közötti 
jó viszony ápolására, még az is, hogy a leendő püspök ellen a 
politikai hatalomnak ne legyenek kifogásai, vagy mi több, kedvelt 
egyén legyen. 

Hazai jogunk még különösen azt is megkívánja, hogy 
püspökeink magyar honfiak legyenek, kik a magyar nyelvet töké-' 
letesen beszélik s mint leendő törvényhozók, a magyar jogban 
és törvényekben otthonosak, ezen kivül pedig különösen érdemes 
Jhazédfak legyeneE 

( Megvannak-e egy jelöltben a most mondott kellékek, azt 
megítelni egyedül az apostoli szék jogosult, és igy azt különös 
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nyomozás (processus informativus, processus definitivus) van 
hivatva kideríteni. A püspöki rend feladása a tridenti zsinat előtt 
a metropolita joga volt, de a Ponlificale Romanum s végül az 
új törvénykönyv ezt a pápának kizárólagosan reserválta, úgy, hogy 
többé egy püspöknek se legyen szabad püspököt szentelni a 
pápa mandátuma nélkül. A felszenteléshez három püspöknek kell 
küzremííködni, kik közül egyik a felszentelő (consecrator), a 
másik kettő a segéd és tanú (assistens) s ennek vagy a felszentelő, 
vagy a felszentelendő székesegyházában kell történni vasárnap, 
vagy valamelyik apostol napján. 

A püspökké szentelés eredménye: a felszenteléssel nyeri meg 
a püspök azon természetfeletti lelki képességet, hogy érvényesen 
bérmálhat, olajat szentelhet, templomokat, oltárokat szentelhet, 
személyeket, dolgokat megáldhat, különösen pedig, hogy az ordó 
képességét másokra átszállíthatja, azaz papokat szentelhet. 

Ez által lesz valaki az egységes püspöki kar tagjává és 
részesévé a kart, mint testületet megillető jurisdictiönak, különösen 
pedig annak, hogy a zsinatokon az egyház akarata általuk nyilat-
kozzék meg. Azon valóságos, vagy nem valóságos megye, melyre 
valaki felszenteltetett és püspöke közt olyan kapcsolat keletkezik, 
melyet csak a pápa oldhat fel. Egyházi censurák alá csak úgy 
kerül, ha a censurát kimondó constitutióban névszerint meg van 
ernlitve stb. A felszentelés soha sem történhet cim, azaz egy 
különös püspöki, hivatal nélkül. 

Egyház- 102. Az egyházhatalom teljességében benne foglaltatik a 
hivatalok hivatalok fölötti legfőbb hatalom is, mely nemcsak a hivataloknak 
betöltésé- szervezésében,. hanem azoknak betöltésében is áll. A codex 

nek joga a kimondja azt az elvet, hogy a római pápának joga van benefi-
pápa által ciumokat az egész egyházban betölteni, vagy azoknak betöltését 

magának fenntartani. Ez az elv azonban, valamint maga a primátus 
hatalmi köre csak a XII. században kezdett határozottabban kibon-
takozni. A világi hatalmak nem akarták a pápák beavatkozását 
elismerni s utóbb is concordatumok útján szabályozták e jogot, 
melyet maguk a pápák által adott prvilegiumok, ellenkező szokás 
és elévülés is többfélekép megszorítottak. A mai jog szerint azon 
beneficiumokat, melyeket a pápa közvetlenül maga tölt be, reservált 
beneficiiimoknak nevezik s a pápának idevonatkozó jogát pápai 
reservatio-nak. Pápai reservatio útján töltetnek be: 

1. A bíbornoki állomások, a római curia praelaturái, hatóságai. 
2. A pápai követségek. 3. Némely püspökségek (Olaszország, 
Anglia, lriand, Malta, Északamerika). 4. Azon beneficiumok, 
melyeknek beneficiariusai Rómában, vagy környékén haltak meg. 
5. Azon beneficiumok, melyek valamely kardinális, pápai követ, 
kúriai tisztviselőnek halála, lemondása, vagy áthelyezése követ-
keztében üresedtek meg. 6. A simonia mellett érvénytelenül ado-
mányozott beneficiumok. 7. Azon beneficiumok, melyek azáltal 
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jöttek üresedésbe, hogy eddigi birtokosuk egy összeférhetetlen 
beneficiumot elfogadott. 

Ha egy érsek, püspök (vicarius), vagy kaptalan hivatal- Devolutio 
betöltési jogát törvénytelen módon gyakorolta, vagy gyakorolni 
elmulasztotta volna, ha mindez saját hibájából történt s mentsé-
gére alapos okokat felhozni nem képes, hivatalbetöltési jogát ezen 
egy esetre elveszti s az a pápára háramlik át. Ezen átháramlás 
a devolutio. Az ilyen beneficiumokat is joga van a^ pápának 
betölteni. 

Magyarországon se pápai reservatio, se devolutio nincs. 
A püspöki hatalom magában foglalja azt is, hogy minden A püspökök 

megyés püspök a saját egyházmegyéje határain belül fekvő minden hivatal be-
egyházi javadalmat teljesen és szabadon adományoz (cpllatio plena, töltési joga 
libera). Ezen jog a püspöknek személyes joga oly -értelemben, 
hogy azt más (az ő helyettese) csak különös megbízás alapján 
gyakorolhatja s ha a püspöki szék üres, a káptalani helyettest e 
jog csak kivételesen illeti. A püspök a hivatal betöltése körül 
köteles szigorúan megtartani mindazt, mit az egyházi törvények a 
javadalmasokra általában s a betöltendő javadalomra különösen 
megkövetelnek. Nálunk Magyarországon kötelesek a plébániai 
hivatalokat hat hónap alatt annak adományozni, kit a zsinati 
vizsgálatot letett egyének közt legalkalmasabbnak és legméltóbbnak 
találnak. Nem esnek szabad adományozás alá azon javadalmak: 
1. melyek királyi adományozás alá tartoznak; 2. melyek kegy-
uraság alatt állanak; 3. melyeket különös jog alapján más egyház-
hatóság tölt be. 

A magyar király az ő legfőbb kegyúri jogánál fogva királyi A magyar 
adományozás útján tölti b e : a) A magyar primásságot, vala- király joga 
mennyi érsekséget és megyés püspökséget. E Jog gyakorlásában a benefici-
királyunk annyiban van kötve a kánoni törvényekhez, hogy ezen umokat 
javadalmakat csak alkalmas személyeknek adományozhatja, külön- adomá-
dén pedig e jogát csak a magyar törvények jrtelmében gyakorolhatja nyozni 
Királyunk az adományozásra nezve záros határidőhöz nincs kötve 
s ez okból devolutionak az ilyen javak adományozásánál nincs 
helye. Királyunknak joga van a javadalmast más javadalomba 
áthelyezni. Egy javadalmasnak több javadalmat a király se ado-
mányozhat, hacsak különös igazságos okok valamely javadal-
masnak felsegélését nem sürgetnék, b) Szerzetes apátságokat, 
Prépostságokat, u. m. a pannonhalmi főapátságot, a zirczi (pilis-
pásztol)7 zalavari apátságot, a csornai és jászói prépostságokat. 
Ezeknek megüresedése esetén az ideiglenes kormányzó elöljáró a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez jelentést tesz, ki 
egy püspököt biztosul küld ki, hogy a történendő választásnál 
elnököljön. A rend gyűlése három egyént választ, kiket azon sorban, 
Jmint őket a rend gyűlésé megválasztotta, a miniszter a királyhoz 
felterjeszt, a király pedig ezek közül egyet megadományoz, c) A 
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szt.-benedekrendi, tihanyi, bakonybéli, dömölki fiókapátságokat a 
király annak adományozza, kit a rend tagjainak meghallgatása 
után a pannonhalmi főapát kijelöl, d) A magyar szt.-korona terü-
letén levő káptalani, méltóságokat, tisztségeket és egyszerű .kajiQai 
noki- állomásokat^ O Felsége nevezi ki, a cimzetes kanonokát, 
főespereseket s ő lépteti elő fokozatosan a káptalani tagokat. 

Az állam- Azon nagy befolyásnál fogva, melyet a róm. kath. egyház 
fok joga mindenütt gyakorolt a népek politikai életére, Európa uralkodói 

mindig arra törekedtek, hogy viszont ők is befolyhassanak az 
egyházi hivatalok betöltésébe s ezen törekvésnek még különö-
sebb alapot is adott az a nagy és sok előny, miben a területükön 
levő egyházakat részesitették. A XV. század óta a pápák a feje-
delmekkel egyenkint kezdenek egyezségre lépni és különféle 
privilégiumok, concessiók, concordatumok útján a fejedelmeknek 
jogait hol szűkebb, hol tágasabb körben elismerni. A fejedelmek-
nek joga az egyházhivatalok betöltése körül távolról sincs egysé-
gesen megállapítva, hanem országonkint különböző, a szerint, 
amint az esetről-esetre a viszonyokhoz képest kifejlődött. 

Electio A választás az egyházhivatalok betöltésének ősi alakja, de 
canonica idő folytán sok változáson és átalakuláson ment keresztül, mi-

közben a választás joga mindig szűkebb körre szorult. Ma csak 
egyes egyházi testületek s ezek is csak saját elöljáróikat választják-
Ilyen egyházi testületek a székes és társas káptalanok, továbbá 
a szerzetes rendek. Ezen választásra a következő szabályok állanak-' 

Á választásnak három hónap leforgása alatt meg kell tör-
ténnie, különben a hivatalbetöltés joga ez egy esetben devolutio 
útján az egyházfelsőségre száll át. Választó a testületnek minden 
tagja, nevezetesen a káptalanoknál a valóságos kanonokok, (helyen-
kint kivételesen a címzetesek), a szerzetes rendeknél azok, kik 
ünnepélyes fogadalmat tettek, válasitó nem lehet az, aki excotn-] 
municatio, interdictum, suspensio, depositio hatálya alatt áll, vagy 
büntetéskép épen választó jogától van megfosztva. Távollevőkéi 
meg kell hivni, különben a mellőzöttnek joga van a választási 
megsemmisíttetni. A távollevő szavazatát a többség szavazatához 
kell hozzászámítani (vota absentium accrescunt praesentibus)-
A választás csak úgy történhet meg, ha a választóknak legalább 
egyharmadát meghívták. Válasz.tan.ak a jelenlevők. Választhatód 

- mindenki, aki a betöltendő beneficiumra megkívánt törvénye^ 
kellékekkel Jak..Nem választható: aki szabálytalanságba esett, ki 
valami egyházi büntetés alatt áll, ki maga részére szavazatok^ 
hajhász, ki magára szavaz, ki simonia útján törekszik a benefí; 
ciumot elnyerni, ki erőszakos választást elfogad. Nem választhat0 

egy megyés püspök sem, mert ő megyéjétöl önként meg nefl' 
válhat. Ha a választás nem választható egyénre esett volna, f 
választó testület ez esetre elveszti hivatalbetöltési jogát s devoluti0 

útján az egyházfelsőbbségre száll az. A szavazat csak úgy érve' 
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nyes, ha a választó azt szabadon adta, ha az titkos, határozott, 
és minden kikötéstől és feltételtőr ment. Választási feltételek ér-
vénytelenek. 

A választásnak két módja van: . ' 
a) Scrutinium, vagyis szavazás által, aminek titkos szavazás 

útján, Írásban, szavazójegyek által kell történni. A szavazásnak 
mindaddig folyni kell, mig valaki a szavazatok kétharmadát meg 
nem nyerte; b) Per compromissum, megbízás útján, tehát két fokú 
választással, de a választás ezen módjába minden választónak 
bele kell egyeznie. A megbizott lehet egy vagy több személy és 
a testülethez nem tartozó is, de világi nem lehet. A meg-
bizók feltételeket is köthetnek ki s a megbízást mindaddig, 
mig a bizottság működését meg nem kezdette, vissza is von-
hatják. 

Bármely módon történt a választás, azt visszavonni, meg-
változtatni vagy megismételni nem lehet. A választottat nyolc -nap 
alatt a választás eredményéről értesíteni kell, hogy nyilatkozzék, 
eifogadja-e a választást, vagy nem. Ha elfogadja, akkor a választás 
ténye befejezetté és teljessé válik. Ha nyolc nap leforgása alatt 
nem nyilatkozik, vagy a választást nem fogadja él, a választás 
érvénytelen s újból kell választani. » 

103 A kegyúri jognak eredete a frank birodalomból indul Kegyúri 
ki s a frank szokásjognak azon alapelvére vihető vissza, hogy jog 
„nincs terület hűbér úr nélkül" s a hűbér úrihatósága alá 
tartozik minden ingatlan, ami csak az illető területen van. Ezt 
alkalmazták a templomokra s a hozzátartozó épületekre is, me-
lyekről a terület gra rendelkezhetett, azokat eladományozhatta, sőt 
el is adhatta. Ezen magánjogi alapból fejlődött ki a kegyúri jog, mert 
a terület ura az öt megillető tulajdoni jog alapján, a templomokba 
lelkészeket is maga rendelt ki. A canoni jog csak a Xf. század 
folyamán volt képes érvényesülni. De a hűbérjogi és canonjogi 
felfogásnak még sokat kellett küzdeni egymással, mig megállapod-
hattak abban, hogy az alapitóiiajc ne legyen ugyan joga a bene-
ficiumot betölteni, hanem joga legyen a ra a kivont személyt elő-
terjeszteni. így alakult ki a kegyúri jog. melyet azontúl nem 
tekintettek többé dologi jognak, hanem a lelkiekkel kapcsolatosnak 
(jus spirituálé annexum). Az új codex a püsJKiki hatalmat minden 
befolyásolástól mentesítendő, kimondja, hogy "ezentúl semmi szin ; 
alatt patronusi jog nem adható. Sőt a püspökök Igyekezzenek 
rábirní az eddigi patronusokat is, hogy a kegyuraságról mond-
janak le. Ha ezek erre nem hajlandók, maradjon érvényben az 
eddigi jog: A kegyúri jogról itt közlendők tehát maradványai 
egy hajdan virágzó, ezentúl szüned ző jogintézménynek. 

A kegyúri jog azon kiváltságos iogi áilapot, mely valamely, 
egyházi hivatal ellenében különös jogokat és kötelességeket foglal 
magában, melyek nem az egyház rendes közigazgatási szervezetéből 

Kosutány: Egyházjog, II. kiad. 8 

•UH 
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(hierarchia jarisdictionis), hanem attól különböző okokból szár-
maznak. 

A kegyuraság vagy egyházi, vagy világi, vagy vegyes. 
Egyházi kegyuraság, ha annak alanya valamely egyházi j 

hivatal, intézet, vagy jogi személy ezen minőségüknél fogva. Világi 
kegyuraság, ha annak alanya laikus, vagy ha pap is, de" nem 
egyházi hivatali állásánál, hanem magánviszonyainál fogva (pl. 
örökség, szerzemény, hagyaték, egyezség stb. cimén). Vegyes 
kegyuraság, ha az vegyesen egyházi és világi javakból keletkezett, " 
vagy egyházi és világi személyt közösen illet meg .Személyhez 
kötött (personale), mely a kegyurat személyes szerzés alapján 
illeti meg. Dologhoz kötött (reale), mely valamely dologgal áll 
összefüggésben. Mivel pedig a személyes patronatus az első 
szerző halálával (hacsak az nem jus personalissimum) meg nem 
szűnik, sőt a szerző az ő alapitói minőségében jogosítva van a 
patronatus jövő sorsáról szabadon rendelkezni, ebből következik, 
hogy az lehet vagy öröklő kegyuraság (jus patronatus haere-
ditarium), ha az első szerző jogutódjaira és általában örököseire 
is átszáll, vagy családi kegyuraság (jus patronatus familiare) csak 
egy meghatározott családnak meghatározott tagjaira száll át s 
megszűnik ezeknek kihaltával. 

Állami Az államot pusztán szuverenitásánál fogva kegyúri jog meg 
kegy- nem illetheti, de miután az állam szuverenitása mellett még mint 

uraság magánjogi személy is szerepelhet, ilyen módon az állam ép úgy 
lehet kegyúr, mint más jogi személy, de a kegyuraság nem lesz 
a szuverenitásnak kifolyása. 

A király Különös körülmény gyanánt említendő azonban Magyar-
fökegyúri országon a magyar királynak királyi főkegyúri joga, melynél fogva: 

joga 1. Magyarországon a római pápa kir. beleegyezés nélkül 
kegyurasággal senkit fel nem ruházhat s királyaink kegyuraságot 
adományozhatnak. I 

2. Királyaink a püspök által egy méltatlan egyénnek conferált i 
beneficiumot ettől elvehetik s másnak adhatják, 3. ha a kegyúr a j| 
bemutatás jogával törvényes határidő alatt élni elmulasztotta, a ij 
rendelkezés joga devolutio útján a királyra száll, 4. kegyúri j[ 
pereknek bírája a király. 

A kegyúri 1. A kegyúri jognak alanya lehet mindenki, kinek egyházi 
jogalanya jogképességét a római kath. egyház elismeri, tehát: Minden római 

kath. hivő, nemre, korra való tekintet nélkül, mégis azon meg-
szorítással, hogy a) a hét éven alóli gyermekek lehetnek ugyan 
a kegyúri jog alanyai, de kijelölési jogukat csak gyámjuk által 
gyakorolhatják, hét éven felüliek már személyesen is, b) szerze-
tesek csak akkor lehetnek kegyurak, Ha azt a rend szabályai 
megengedik. Jogi személyek (intézetek, községek, társulatok, állam) 
akkor is szerezhetnek kegyuraságot, ha tagjaik közt nem keresz-
tények is lennének, szerezhet kegyuraságot egy felekezeti jellegű 
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nemkatholikus jogi személy is (pl. egy protestáns egyházközség, 
iskola), ha keresztény, csak a nemkeresztény felekezeti testület 
vagy jogi személy nem. 

A codex szerint személyes kegyúri jog nem szállhat át Kik nem 
azokra, akik nincsenek megkeresztelve, hitüket elhagyták, eret- lehetnek 
nekek, az egyháztól elszakadtak, az egyház által kárhoztatott kegyurak 
társaságoknak tagjai, s áz egyházból ki lettek közösítve. 

A dologi patronatus a földbirtokkal együtt száll az új 
tulajdonosra, de ha ez kegyűri jogra képtelen, a kegyúri jog 
függőben marad. 

A kegyúri jogképességnek ezen értelmezésén azonban a 
gyakorlati élet rést tört. Külföldön (Németországban, Ausztriában) 
több százra megy a protestáns kegyúr alatt álló templomok száma. 
Hazánkban még Pázmány Péter is elismerte, hogy nemkatholikus 
keresztények képesek a kegyúri jogokra. Újabban a zsidók kegy-
úri joga is aktuálissá vált s a római kúria lescriptumai a kérdést 
úgy oldották meg, hogy a zsidó földesurak, ha a kegyúri köteles-
ségeket csak a kegyúri kijelölési jog mellett volnának hajlandók 
teljesíteni, jelöljenek ki egy a megyés püspöknek tetsző róm. kath. 
férfiút, ki megbízója helyett a jelölést a maga nevében tegye meg. 

II. Kegyúri jognak tárgya lehetett mindennemű beneficium, Kegyúri 
de püspökségekre a kegyúri jogot szokás szerint-csak a fejed^- jog tárgya 
lem szerezhette meg, székes-, társas- és zárdaegyházakra pedig 
a kegyúr a kijelölési jogot csak különös pápai privilégium útján 
birhatta, anélkül csak azt köthette ki az alapításkor, hogy ő és 
utódai a praelatura betöltésére nézve utólagosan beleegyezésüket 
adhassák (jus assensum praestandi). 

I. Eredeti módon volt megszerezhető a kegyuraság jogszerző Kegyúri 
tények véghezvitele és rendelet útján. » jog &er-

A jogszerző fények, melyeknek véghezvitele által az, aki zésea régi 
egy kegyuraságot létre hozott, annak mindjárt alanyává is leszen, jogban 
a következők: a) Fundus, aedificatio, dos. „Fundus" vagy fun-
datio alatt érti a jog azt a jogi cselekvést, midőn valaki egy 
templomépitésre alkalmas telket ajándékoz a leendő beneficiumnak. 
Aedificatio, midőn a templomi épületeket valaki ingyen felépiti. 
Dos, midőn valaki a leendő beneficiumot állandó, kellő bizfos eredeti 
jövedelemmel látja el. Hogy kegyúri jog egyáltalában létrejöhessen, módon 
szükséges volt mind a három cselekmény. 

Ha e három cselekvényt valaki egymaga vitte végbe, a 
kegyúri jogot is egymaga bírta. Ha azokat külön alanyok külön 
végezték, kegyúri társaság jött létre, mely a ténykedő alanyok 
szerint két vagy három társból állt. Ha a mondott ténykedésedet, 
vagy a három közül valamelyiket ismét többen végezték volna, 
pl. többen adják a telket, töoben végzik az épitést, többen bizto-
sítják a jövedelmet, a főtársak mellett másodtársakká lettek a 
kegyúri jogokban, úgy, hogy a kegyuraság, mint osztatlan jog-

8» 
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közösség, valamennyit megilleti ugyan, de a kijelölési jog gyakor-
lásában már csak részesedésük arányában fognak (pl. szavazás 
útján) részt venni, úgy, hogy akik a telket adták, együttvéve egy, 
akik épitették, együttvéve egy, akik a jövedelmet biztosították, 
együttvéve egy szavazattal fognak rendelkezni. Aki csak alamizs-
nával, kézi- vagy igásnapszámmal, vagy egyéb módon csupán 
előmozditotta a beneficium gyarapodása^ az jóltevője a benefi-
ciumnak, de kegyúri jogot nem szerzett. 

Eredeti módon volt szerezhető kegyuraság még: Pápai 
privilégium útján, ha egy kegyuraság alá nem tartozó benéTictum 
felett a pápa valakinek kegyuraságöt adományoz.. Elévülés^ által, 
ha valaki egy kegyuraság alá nem tartozott beneficium felett 
emberi emlékezetet meghaladó idő óta jóhiszeműleg gyakorolja a 
kegyúri jogot s ez alatt legalább két izben eredményesen prae-
sentált. Magyarországon megszerezhető még a kegyuraság királyi 
adomány útján is. ~~ —-

származó- ——II.-Egy már létező kegyuraság megszerezhető származékos 
kos módon módon is. 

1. Örökösödés a kegyúri jog átszállásának legközönségesebb 
módja, mérf a kegyuraság szabályszerűit és törvényszerűit mindig 
örökletes jog (jus haereditarium), ez alól csak akkor van kivétel, 
ha az alapító -oklevél ezt határozottan tiltja (jus personalissimum). 
A kegyuraság átszáll az örökrész hányadára való tekintet nélkül 
valamennyi örökösre in solidum. 

° ^zenádQj útján is átszállhat a kegyuraság, de a kegyúri 
jog maga, mint",,jus temporale spirituali annexum" önmagában 
pénzértékben ki nem fejezhető s az egyezkedő felek egymaguk 
nem intézkedhetnek az iránt korlátlan szabadsággal az egyháznak, 
mint érdekelt harmadiknak meghallgatása nélkül. Személyes kegy-
uraság, mert pénzben nem értékesíthető, nem is lehet adás-
vételnek tárgya, csak a dologi, inikor is a dolog eladása átszáll 
a vevőre a dologhoz kötött kegyúri jog is, de ez esetben is csak 
úgy, h i annak se külön ára kiszabva, se a kegyúri jog miatt a 
vételár emelve nem lett, különben a simoniacus minden jogát 
elveszti. 

3. X^c/t útján a patronatus csak úgy száll át, ha patrona-
tusért patrmTaTtrs; vagy más jus spirituálé adatott volná." Ha a 
csere jószágok elcse'relése következtében megy véghez, a kegy-
uraság átszállása ipso jure bekövetkezik s felsőbb hatóság jóvá-
hagyására nem szorul. 

4. Ajándékozás utján, és pedig püspöki jóváhagyás nélkül is, 
ha *ázregryik kegyúri társ a másiknak, világi kegyúr egyházinak 
ajándékozná, vagy dologi patronatusnál a jószág ajandékoz-
tatnék eh 

- 5 l Elbirtoklás alíal megszerzi a személyes kegyúri jogot a 
jóhiszemű txírtokos egyházi kegyúr ellenében 40, világi ellenében 
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3D évi békés birtoklás által. A dologhoz kötött kegyuraságnál, 
ha a dolog elbirtoklásának feltételei bekövetkeztek, mi régi magyar 
jogunk szerint királyi javakra 100, egyháziakra 40, nemesiekre 
32 év alatt áll be. 

Ha a kegyúri templom romba dőlt s azt a kegyúr, bár 
vagyoni viszonyai megengednék, felszólitás dacára se építtetné 
fel, kegyúri jogot nyer az, ki az építést saját költségén teljesiti. 

A kegyúrnak, a kegyúri beneficium feletti jogai tekintetében A kegyúr 
irányt az alapító-levelek adnak. Ha ilyen alapító-levél van, nem jogai 
az egyház közönséges törvényei, hanem az alapító-levél határoz. 
A közönséges törvény érvényre csak akkor emelkedik, ha alapító-
levél nem volna. A most felsorolandó tartalom a közönséges tör-
vényből származik. 

A kegyúr tiszidgtj jogai a következők: az ünnepélyes alkal- Tiszteleti 
makkor templomba vonuló kegyurat a beneficiarius köteles fogadni jogok 
és a templomba kisérni (jus processionis), a kegyúr a templom 
falába akár címerét illesztheti be, akár nevét irathatja fel (jus 
listrae), őt a templomban külön hely illeti (sedes in choro), külön 
tömjénezés (honor thuris), szentelt vizzel való meghintés (honor 
aquae benedictae), a nép közt kiosztott megáldott kenyér, gyertya, 
barka stb.-ből kitűnő rész (honor panis). a feszületnek csókra 
nyújtása (osculum pacis), érette és családjáért különös imádsÉg 
(jus intercessionis), körmenetek alkalmával a legdiszesebb hely 
(mindjárt a szentség után), halála esetére egyházi gyász és halotti 
mise (luctus ecclesiasticus), s ha azt külön kikötötte volna, a 
templomban való eltemettetés (jus sepulturae). 

A kegyúrnak jogában áll igénybe venni segélyül az egyháznak Jus utile 
feles jövedelmét, ha önhibáján kivül szegénységbe jutott volna és 
nincs senkije, ki őt eltartani köteles volna, ha ped g több kegyúr 
szorulna ilyen segélyezésre, az egyház több kegyúrnak se tartozik 
többet adni, mint egynek adott volna. 

A kegyúrnak jogában áll a kegyurasága alatt álló benefici- Felügyelet 
umra felügyelni, de e felügyeleti jog nem foglal magában semmi 
hatósági felsőséget, vagy fegyelmi hatalmat a beneficiarius felett, 
mert ez a püspököt illeti, kihez a kegyúr szükség esetén jelen-
tést tehet. ~ ~ —~ 

Legnevezetesebb joga a kegyúrnak a kijelölés joga (jus Kijelölés 
praesentandi), vagyis, hogy a beneficium megüresedése esetén joga 
jogában áll egy alkalmas személyt a beneficium betöltésére jogo- ! 
sitott hatóságnak olyan jogi erővel ajánlani, hogy az köteles lesz / 
a beneficiumot az ajánlottnak és nem másnak adományozni. ( 

A kijelölendő személynek alkalmasnak kell lenni, ki már a 
beneficium megüresedése alkalmával nemcsak mindazon kellékekkel 
birjon, melyet a beneficium elnyerésére nézve a közönséges tör-
vények megkívánnak, hanem azon különös kellékekkel is, melyek 
az alapítólevélben ki vannak kötve. A kegyúr többet is jelölhet 



ki, akár egyszerre, akár egymásután, mindaddig, amig a püspöki 
megerősítés be nem következett. Ha a jelöltek többen volnának, 
közülök a püspök szabadon választhat. Ezen szabály figyelembe 
nem vételének következményei a következők: az egyházi kegyúr 
ez esetre elesik kijelölési jogától, a világi kegyúr pedig utasittatik, 
hogy más személyt mutasson be, aki alkalmas. A jelölésnek 4 
hónap alatt meg kell történnie. Ha ez idő alatt a kegyúr nem él 
jogával, a püspökre száll az át, ki ez esetben a berreficiumot 
szabadon adományozhatja, de az elmulasztott határidőt meg is 
hosszabbithatja. 

A jelölés A jelölés fnódja nincs törvényesen szabályozva, történhetik 
módja élőszóval, Írásban, személyesen, vagy meghatalmazott útján a 

jelölt jelenlétében, vagy távollétében. Nálunk az a szokás, hogy 
a jelölőlevelet a jelölt mutatja be a püspöknek. Ha a kegyúri 
társak többen lennének, szabadon egyezkedhetnek s e szerint 
jelölhetnek akár felváltva (per turnum), akár együtt szavazás útján 
szavazattöbbséggel. 

hatálya A törvény kívánalmainak mindenben megfelelő kijelölésnek 
a jogi ereje abban áll, hogy a püspöknek kötelessége a kegy-
uraság alatli beneficiamra nézve a *kánoni institutiót a kegyúr 
jelöltjének két hónapi záros határidő alatt megadni. 

/ Ha a püspök a törvénynek ezen követelményét nem teljesiti 
s íiz institutiót megadni vonakodik, a kegyúr panaszt tehet az 
egyházi felsőségnél, hogy ez a törvénynek érvényt szerezzen. Ha 
pedig a püspök a beneficiumot nem a kegyúr jelöltjének, hanem 
másnak adományozta volna, a kegyúrnak jogában áll az ellen 
kifogást tenni, minek az a következménye, hogy az adományozás 
ipso jure érvénytelenné válik. 

Különben a kegyuraság körül felmerülhető perek bírája 
hazánkban a magyar király. 

A kegyúr A kegyúrnak kötelességei túlnyomóan erkölcsi kötelességek. 
kötelessé- Az a védelem is, mely hajdan a beneficiumnak és beneficiarius-

gei nak hatósági védelmezesében állott, ma már erkölcsi, társadalmi 
oltalommá„váít, mely a beneticjum tekintélyének óvásában, jótékony 
működésének pártolásában és előmozditásában áll, főkép pedig 
a példaadásban, a beneficiuni megbecsülésében s valláserkölcsi 
előnyeinek kihasználásában. 

Az egyedüli kötelesség, a templom épületét és a beneficiarius 
lakóházát saját költségén karban tartani, esetleg újra építeni. De 
ilyen kötelezettség a kegyurat csak a köriilményekez képest Aerheli., 

Hazai törvényeink az építkezést a kegyúr kötelességének 
mondják. 

A kegyúri jog hazánkban községeket és városokat is megillet. 
A közönséges kánonjog erre azon elvvel válaszol, hogy a 

a kijelölési jog mást, mint a róm. kath. hivőt, meg nem illethet, 
mert a kegyúri jog lelki jog (jus spirituali annexum), a róm. kath. 

I 
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egyház által nyújtott jog, mely mást, mint a róm. kath. egyház 
tagját, meg nem illethet. A nemkatholikus állampolgárok tehát e 
jog gyakorlásából kizárandók, mert más, mint róm. katholikus hivő, 
a római kath. egyházban jogi képességgel nem birhat. A codex 
rendelete szerint a nép azon három klerikus közül válasszon, 
akiket a püspök megjelöl. 

A közönséges kánonjognak ezen szabályai a mi magyar Magyar 
partikuláris jogunk által módosulást szenvednek. Az 1886 : 21., városok je-
22. t.-c. ugyanis határozottan megállapítja, hogy a törvényhatósági ¡ölési joga 
joggal felruházott és rendezett tanácsú városokban vagy közsé-
gekben a törvényhatóság vagy község önkormányzati jogait a 
törvényhatósági bizottság, illetve a képviselőtestület útján gyako-
rolja. Más módon azt törvényesen nem is gyakorolhatja, mert 
ezen törvényhatósági bizottság, illetve képviselőtestület a város 
(község) jogi személyiségének egyedüli törvényes képviselete. A 
város, mint kegyúrnak, kijelölési jogát is tehát csak e törvényes 
képviselet gyakorolhatja. Ezen bizottságban (képviselőtestületben) v 
mint tag működni, a po'gároknak törvényes joga és kötelessége. 
E közreműködésből valakit kizárni vallása miatt nem lehet, mert 
az 1895:43. t - c . kimondja, hogy a „polgári és politikai jpgok 
gyakorlására való képesség a hitvallástól teljesen független"gIgaz, 
a kegyúri jog nem polgári és nem politikai jog, hanem jus 
spirituali annexum", de a képviselőtestületben való közreműködés 
már politikai és polgári jog és igy onnan valakit kizárni: nem 
a jus spirituáléból, hanem a polgári és politikai jogokból való 
kizárást eredményezné, mit a törvény határozottan tilt. Mert az 
1886 : 21. és 22. t.-c. szerint a községi jogok gyakorlására hivatott 
képviselet nem a hívőknek, hanem a politikai községnek kép-
viselete. Annak tagjai nem mint hivők, hanem mint politikai 
jogokkal felruházott állampolgárok ténykednek és máskép nem is 
jöhetnek tekintetbe. Mindaddig tehát, mig az autonomikus kath. 
hitközségek a város kegyúri jogát át nem veszik, a város a maga 
jogát másképpen, mint a törvényben megszabott módon, nem 
gyakorolhatja. 

Amint különböző módon jöhet létre és szerezhető meg a Kegyúri 
kegyuraság, amint kíiiönböző a kegyúri jog természete, úgy külön- jog meg-
böző annak megszűnése is. Megszűnik a kegyuraság: a személyesszünése 
kegyuraság a kegyúr halálával; a nemzetségi a család kihaltával; 
a birtokhoz kötőit a birtok elvesztésével; ha pigr~ személy a 
kegyúr, a jogi személy megszűnésével. Minden kegyuraság meg-
szűnik, ha maga az annak alapjául szolgáló beneficium megszűnik. 

Ha a beneficiumnak csupán jövedelme szűnik meg, vagy 
annyira csökken, hogy az többé nem elegendő, a kegyuraság 
sorsa a jövedelem sorsától függ. Ha a jövedelem végkép veszen-
dőbe megy, elvész a kegyuraság is, ha pedig az pótlásra talált, 
aki pótolja a jövedelmet, megszerzi a kegyuraságot. 
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Ha a püspök a kegyuraság alatt álló beneficiumot a kegyúr 
ellenmondása nélkül 30 vagy 40 éven át (a szerint, amint a 
kegyuraság világi vagy egyházi) szabadon adományozza, el-

évii/és cimén megszűnik a kegyúr kijelölési joga, de nem a 
kegyuraság. 

Megszűnik a kegyuraság, 1. ha a kegyúr arról lemond, ha 
a kegyúrnak erre vonatkozó akarata határozott kifejezésre jut. A 
lemondás csak úgy érvényes, ha a lemondó képes is, jogosult is 
lemondani s ha a püspök a lemondást elfogadja; 2. ha a szent 
Szék a kegyúri privilégiumot visszavonja, vagy a beneficiumot 
megszünteti; 3. ha elévül; 4. ha a kegyúr beleegyezik abba, 
hogy a javadalom egyesittessék egy szabadon adományozható 
javadalommal. Megszűnik a kegyuraság büntetésből is, ha a kegyúr 
kegyúri jogait simoniával elidegeníti, az egyház javait elfoglalja, 
ha jogaival visszaél, ha beneficiariusát bántalmazza vagy megöli, 
ha az egyháztól elszakad. 

A kegyúri jog nem szűnik meg, csupán csak annak gyakor-
lása függőben marad: 1. ha a kegyúr az egyház közösségéből 
kizáratik, mert ilyen esetben az egyházzal szemben jogai nincse-
nek; 2. ha a kegyúr elmebetegség, csecsemőkor miatt (hét éven 
alól) a maga jogával személyesen nem képes élni; 3. ha a kegyúr 
záros határidő alatt kijelölési jogával nem élt, vagy az egyházi 
kegyúr alkalmatlan személyt jelöjt, mert ez esetben a jog a 
püspökre háramlik. 

Egyházhi- 104. Törvényekben általánosan megállapított főelv az, hogy 
vatalok be- minden hivatal a legméltóbb személynek adassék, különben a hivatal 

töltésének betöltése érvénytelen. 
módja A hivatalbetöltésre jogosított személy van elsősorban hivatva 

és kötelezve arra, hogy a hivatalnokot jól megválassza. Ennek 
első és főfeltétele, hogy ő a hivatalnok megválasztása körül teljes 
szabadsággal járjon el. Ennélfogva a hivatal betöltésére jogosított-
nak minden megfélemlítése a hivatal betöltését érvénytelenné teszi. 

Érvényes- A hivatal betöltőjének legjobb tudomása és lelkiismerete szerint 
ségének kell határoznia, mert ha jutalom, ajándék, vagy bármi képzelhető 
kellékei önző és világi érdek szerint töltené be a hivatalt, simoniába esik. 

Köteles a hivatalt minden feltétel, kikötés és megszorítás néíkül 
adományozni. Az adományozás nem történhet se időre, se vissza-
vonhatóiag, hanem állandóan, véglegesen. Mindezen megkivántató-
ságokat a nyilvánoság van hivatva ellenőrizni, ennélfogva a hivatalt 
csak az előirt formaszerüségek mellett nyilvánosan lehet betölteni, 
nem pedig titkon. A betöltésnek záros határidő alatt kell meg-
történnie, nem pedig titkon. 

Hazánkban egyházi beneficiumot csak magyar állampolgár 
nyerhet s az egyház és állani közötti jóviszony tekinfétéből kívá-
natos, hogy beneficium csak annak adassék, ki ellen az állam 
semmi kifogást nem tesz. 
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Az egyházi törvények szigorúan megszabják azoft kellékeket, 
melyekkel a hivatalt elnyerni óhajtónak múlhatatlanul birni kell, 
különben a hivatalra való jelölés érvénytelen s a hivatali hatalom 
megadására jogosított felső hatóság az ilyen bemutatást vagy 
jelölést visszautasíthatja. Lehetnek mégis esetek, mikor valaki 
valami olyan kánoni defectusban szenved, melyet a törvény keve-
sebb szigorúsággal méltat s ha más oldalról az ö íuváTali alkal-
maztatása különösen ajánlatosnak látszanék, a törvény módot nyújt 
arra, hogy az ilyen mégis hivatalt nyerhessen, nem ugyan rendes Postulatio 
praesentatió útján (mert ez a defectus miatt nem volna érvényes), 
hanem csak kívánság, postulatio útján, melyre vonatkozólag a tan 
a következőkben állapodott meg: 

Mindenki, akinek a hivatalra alkalmas személyt kijelölni joga 
van, az e jogát postulatio alakjában is gyakorolhatja. Döntvények 
állapították meg az ilyen eseteket. Ugyancsak döntvények útján 
ismeretesek azon esetek is hol postulationak helye nincs. 

A postulatio két kérelmet foglal magában, az egyik: hogy a 
posiulált a törvényes kellék hiánya alól felmentessék, a másik: 
hogy a kivánt hivatalban mjgeiüsiÍtes&ék.^A postulatio tehát gyen-
gébb igényt ad a hivatalra, mint a jelölésnek egyéb módjai, mert 
az egyházfelsőség nem köteles a postuláltat megerősíteni, hanem 
kegyelmi tényt végez, ha a megerősitést megadja, melyet tőle 
senki se követelhet s mielőtt megnyerte volna, addig hivatalának 
hatóságát nem gyakorolhatja. 

A javadalom elnyerésének még egy különös módja az optio, Optio _ 
mely a testületeknél fordul elő és abban áll, hogy a testület (pl. 
bíbornoki collegium, káptalan stb.) kebelében megürült valamely 
állomást, cimet vagy egyéb előnyt, a sorozat szerint utóbb követ-
kező tag igényelheti, illetve a testület tagjai igényt tarthatnak a 
fokozatos előléptetésre. 

Hivatali alárendeltség (Obedientia canonica). Az egyházhatalom A benefici-
tagosulatának és egységének elve követeli, hogy minden hivatal- arius köte-
nok alá legyen rendelve közvetlenül saját hivatali felsőségének, lességei* 
közvetve pedig a hatalom magasabb tagozatainak s végre a 
főhataloinnak. Á róm. kaíh. egyház alkotmányának alapelve, hogy 
minden püspök a római pápanak es minden megyebeli pap a 
megyés püspöknek különös és a hivők engedelmességénél foko-
zottabb hivatali engedelmességre van kötelezve. 

Az ordinált annak, ki őt ordinálta, a szentség természeténél 
fogva fiúi engedelmességgel-tartozik. Ha pedig az ordinált bene-
ficiumot főkép ha olyat nyert volna, mely lelkészettel vagy juris-
dictióval van egybekötve, még különös esküt is kell tennie, a Hivatali 
hivatali engedelmesség esküjét, s ez-a mai nap is mindenütt eskü 
kötelező. 

A római pápa iránti engedelmességet a püspökök csak azon 
időtől fogva kezdték fogadni esküvéssel, mióta metropoliai szer-



122 

vezet helyébe a pápának való közvetlen alárendeltség lépett 
(X. század) és csak a tridenti zsinat tette a mai állapotot köte-
lezővé. Az eskünek mai mintáját XIV. Benedek állapította meg s 
IX. Pius 1877-ben abba a vatikáni zsinat határozataira, különösen 
pedig a pápa primatusára és tévedéstől ment tanítói tisztére 
vonatkozó passust iktatta be. 

Hitvallás Az engedelmességi esküvel kapcsolatosan, vagy azt megelő-
zőleg, még minden javadalmasnak ünnepélyes hitvallást is kell 
tennie. Az ünnepélyes hitvallás elmulasztása a beneficium jöve-
delmének elvesztését vonja maga után s a püspököt püspöktársai, 
a többi javadalmast a javadalmasok kerülni tartoznak. 

Helybenlakási kötelezettség. (Residentia). 
Helyben- A hivatal székhelyéről való távozás csak alapos okoknál 

lakás fogva engedhető meg minden hátrányos következmények nélkül, 
de ekkor is csak az egyházfelsöbbségek engedélyével. A tridenti 
zsinat négy ilyen alapos okot hoz fel : L Cbástiami-jdianías, ha 
a javadalmas a felebaráti 'szeretet művének gyakorlása, segélyre 
szorult hivatalnoktársa kisegítése érdekében volna távol. 2. Urgens 
necessltas^.ha a javadalmast legyőzhetetlen szükség kényszeríti a 

lávozásra, valami halálos veszély kikerülése céljából, de ez eset-
ben is csak akkor szabad távoznia, ha a veszedelem egyedül csak 
az ő személyét fenyegeti (pl. betegség esetén gyógyulás céljából), 
mert ha a veszély híveivel közös (pl. ellenséges ostrom, jáiványos 
betegségek, természeti csapások stb.), akkor a helybenlakási 
kötelezettség még szigorúbban nehezedik reá. 3. Debita obedientia, 
ha javadalmas az egyházfelsőség rendeletéből valami hivatalos 
meghagyás teljesítésére küldetik, mire azonban lelkipásztorok 
nem alkalmazhatók. 4. Evidens utilitas, ha a javadalmas az egy-
háznak, vagy az államnak kitűnő hasznát célzó míijjödésben van 
távol, milyen pl. a zsinaton, országgyűlésen,"vagy egyéb tisztsé-
gekben való működés. Ezen négy okhoz még egy ötödik is járul, 

; a jubilatio azon kanonokok részére, kik a chorusi szolgálatot 40 
éven át pontosan teljesítették, mert az ilyenek a helybenlakásra 
már nem kötelesek. Legszigorúbban fejlődött ki a praxis a lelké-
szekre nézve. 

Hazai törvényeinek, és pedig az 1823: 71. t.-c., az 1741: 
16. t.-c. a királyra ruházzák a legfelsőbb felügyelet és ellenőrzés 
jogát, ki a magyar benenficiariusokat a helybenlakásra szoríthatja 
és az az ellen cselekvőknek javadalmait zár alá vétetheti. 

A hivatali engedelmesség nem lehet feltétlen, vak engedel-
messég, mely a felelősséget a parancsadójára hárítja, magát pedig 
az egyszerű eszköz színvonalára sülyeszti. Az engedelmesség csak 
törvényes engedelmesség lehet, melv csak a hit és erkölcs keretén 
belül lehetséges. 

Fegyelmi Minden hivatalnok felelős hivatali működéséért, és pedig 
eljárás abban az irányban, hogy ha hivatali működése közben helytelen 
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magaviselete őt a hivek tiszteletére és bizalmára méltatlanná teszi, 
avagy hivatali kötelességét ámbár vétkesen, de nem rossz szán-
dékkal megszegi. A codex nem különíti el élesen az ilyen 
fegyelmi eljárást a hivatali bűntettek esetén bekövetkező bűnvádi 
eljárástól. De mégis módot ad a püspöknek, hogy az ilyen 
bűnvádi eljáráson kivül, a birói tormák és canoni intések mellő-
zésével, egyszerű decretum útján, saját lelkiismeretének helyeslését 
követve, a vétkes hivatalnokot hivatali működésétől egészen vagy 
részben felfüggessze, titokban maradt vétkesség okából (suspensio 
ex informata conscientia). A püspök pásztori gondossága, szere-
tete és bölcsessége meg fogja győzni a vétkes papot a javulás 
irányában. Ha a clericus a felfüggesztés ellen recursussal élne, a 
püspök köteles az apostoli szék előtt feltárni bizonyítékait az 
ilyen eljárás igazolására. 

Ami végül a javadalmasnak a javadalmi vagyonhoz való A hivatal 
viszonyát illeti, aziránt semmi kétség, hogy a javadalmas e jövedelmei 
vagyonnak nem tulajdonosa, csak kezelője, és haszonélvezője. 
Afelett tehát, mint tulajdonos, nem rendelkezhet, el nem idegenít-
heti, el nem tulajdoníthatja, az épületeket le nem ronthatja, a 
földeket el nem pusztíthatja, új épületeket (hacsak nem a maga 
költségére) nem emelhet, a vagyont el nem cserélheti, a művelési 
ágakat meg nem változtathatja, a tőkéket fel nem mondhatja. 
Javadalmi vagyonát azonban megengedett okszerű módon szaba-
don használhatja, élvezheti, gyümölcsöztetheti. Az okozott károkért 
kártérítést követelhet, visszatartott jövedelméért és illetményéért 
keresetet indíthat. De e tulajdoni kereset még mindig nem teszi 
őt a jövedelmek tulajdonosává sem. A tridenti zsinat ugyanis 
(Sess. XXV. c. 1. de reform.) a jövedelemnek csak azon részét 
engedi a javadalmasnak elfogyasztani, mi az ő tisztességes meg-
élhetéséhez szükséges. Ami a javadálmasnak állásához mért illő 
ellátásán felül marad, köteles felebaráti célokra, a szegénység és 
nyomor enyhítésére fordítani. Az új codex a régi jogot meg-
ismétli. 

105. A tridenti zsinat megtiltja, hogy valaki több beneficiumot Incompati-
adjon és elfogadjon (plurariias beneficii). Megengedi azonban, bilitás 
hogy valaki kivételesen még egy egyszerű beneficiumot elfogad-
hasson azon esetben: 1. ha előbbeni beneficiumának jövedelme 
oly csekély, hogy abból rangjához illendően el nem élhet; 2. ha 
egyik sem jár helybenlakási kötelezettséggel. Akár az előbbi, akár 
az utóbbi kötelez helyben lakásra, mindegy, de a második bene-
ficiumnak mindenesetre beneficium simplexnek kell lenni. Kettőnél 
több beneficiumot semmi esetre senki sem bírhat. Ezen törvényből, 
melyet az új codex megerősít, önként következik, hogy össze-
férhetetlen egymással minden olyan két beneficium: 1. .mely 
helybenlakásra kötelez; 2. melyek külön-külön is elég jövedelmet 
hajtanak. Ezen egyszerű következtetésnél azonban a tan meg nem 
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állapodott, hanem az összeférhetetlen beneficiumok közt (beneficia 
incompatibilia) különbségeket állított fel. 

1. Első rendben összeférhetlenek (incompatibilia priini generis) 
azon beneficiumok, melyeknél az előbbi beneficium a másodiknak 
elfogadása és birtokába vétele által ipso jnre üresedésbe jön. Ide 
számitnak két püspökséget, két kanonokságot, két méltóságot, 
személyrangot, lelkipásztorkodással járó beneficiumot. 

2. Másodrendben összeférhetlenek (incompatibilia secundi 
generis), hol az első beneficium jieiiLip&a jure, hanem csak birói 
ítélet következtében üresedik meg az esetben, ha a beneficiarius 
a másodiknak békés birtokába jutva, az egyikről le nem mon-
dana, vagy épen dispensatio nélkül mind a kettőt megtartani 
akarná. 

Hazánk törvényei tiltják, hogy az egyházi javadalmak egy 
kézbe összehalmoztassanak, kivéve, ha valakinek igaz és alapos 
oknál fogva bővebb ellátása és felsegitése szükségesnek mu-
tatkozik. 

106. A közigazgatási szervezet rendje azt követeli, hogy a 
közigazgatási hatóságoknak a maguk hatásköréhez tartozó ügyek-
ben mindenki alá legyen vetve s minden hivatal a törvényesen 
megállapított hivatali tagozatban a legközelebbi felső hatóságot 

, felsőségének ismerje el, mégis lehetséges, hogy ezen elvtől elté-
Exemtiok ^gg^ ¿ s kivételek is legyenek. Ezek az exemtiók. A tridenti zsinat 

az exemtiókat feltétlenül meg nem szüntette ugyan, de sokat 
mégis megszüntetett egészen s a'meghagyottakat a püspöki ható-
sággal összhangzásba hozta. A különös területeket (territórium 
separatum, territórium nullius dioeceseos) továbbra is külön köz-
igazgatási testeknek hagyta meg, de azon exemtiókat, melyeknek 
ilyen külön területük nem volt, a püspöki hatóság alá hozta, 

Az exemtus praelaturákat természetük szerint két főcsoportba 
oszthatjuk: 

Praelati nullius dioeceseos\ kik a rendes püspöki hatóság alól 
olyan módon vannak kiveve, hogy egy teljesen önálló közigaz-
gatási területük van s e terület s az azon lakó egyházi és világi 
híveket püspök módjára kormányozzák (jurisdictio quasi episco-
palis), habár ők maguk nem is püspökök, mert nincs püspöki 
ordójuk. 

Olyan praelatusok, kiknek nincs külön megyéjük, hanem 
jurisdictiójukat vagy csupán csak a nekik közvetlenül alárendelt 
személyek felett gyakorolják (pl. szerzetes főnökök, káptalani 
prépostok), vagy ha territoriális hatóságuk van is, de ezen terület 
a püspöki megye kötelékéből nincs kiemelve, hanem a püspök 
hatósága alatt áll. 

Praelatus nullius Magyarországon csak egy van: a szent-
mártoni pannonhalmi £őapát. 
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Midőn első szent királyunk a magyar nemzetet megtérítette A szent-
es hazánkba a róm. kath. egyházat befogadta, meghonosította itt mártoni 
a szerzetességet is. Az ő idejében nyugaton még csak egyetlen pannon-
egy szerzetesi rend létezett: Szt.-Benedek rendje. Ennek alapi- halmi fő-
totta a pannonhalmi apátságot s felruházta azt ugyanolyan jogokkal, apát 
milyenekkel a montecassinói apátság birt. A pannonhalmi főapát-
nak voltak alárendelve a magyar bencés-apátságok: a pécsváradi, 
tihanyi, zalavári, bakonybéli és a többiek. A pannonhalmi főapát-
ság még ma is a következő kitűnő jogállással bir : A magyar-
országi bencés-szerzeteseknek ő a főnöke és főapátja. Lelkiekben 
közvetlenül az apostoli széknek van alávetve. Van saját székes-
egyháza és saját külön megyéje, hová a bakonybéli apátság is 
tartozik. 

E területen úgy a papság, mint a világi hivek • felett 
rendes" jurusdictiója van: birói hatalma, saját szentszéke, megyei 
zsinatot hivhat össze, zsinati vizsgálatot rendelhet el. a maga 
megyéjében levő egyházakat canonszerüleg meglátogatja, mint a 
megyés püspökök, úgy ő is a közönséges, nemzeti és tartományi 
zsinatokra meghivatik, mint más püspököt, úgy őt is a római 
curia az ötéves felhatalmazással látja el, papjelöltjeinek a haj-
koronát és kisebb rendeket maga feladhatja, a nagyobb rendek 
felvétele és a szentelt olaj kikérése végett őket bármelyik katholikus 
püspökhöz utasíthatja, székes- és egyéb egyházainak felszente-
lésére bármelyik püspököt felkérheti, egyházai számára kelyheket, 
harangokat, oltárokat szentelhet, 1870. óta híveit meg is bérmál-
hatja. A magyar országgyűlés főrendiházában ülési és szavazati 
joga van. 

107. Az egyházhivatal megüresedése beállhat vagy azáltal, Egyházi 
hogy a hivatalnok, mint működő alany, olyan körülmények közé hivatalok 
jut, hogy a törvény őt keptejennek tekinti a hivatali működésre megiire-
s igy a javadalom ipso facto üresedésbe jut; sedéSe 

vagy azáltal, hogy a felettes egyházhatóság, tőle a meg-
hatalmazást megvonja, vagy az által, hogy a hivatalnok saját akarat-
elhatározasából megszűnik a hivatal alanya maradni. 

A hivatal ipso facto üresedésbe jut a következő események pso facto 
beálltával: 1. ha a javadalmas meghal, ha holttá nyilvanittatik; 
2. ha hivatalát a törvényes időn túl elhagyta s tartózkodásának 
helye ismeretlen ; 3. ha egy olyan javadalmat fogadott el, mely 
az előbb már birt javadalommal ö$sze nem egyeztethető; 4. ha 
azon rendfokozatot, mely beneficiumába mulhatlanul szükséges, 
egy év leforgása alatt lelvenni elmulasztotta; 5. ha egy a sub-
diaconatusnál alacsonyabb rendfokozattal biró beneficiarius meg-
házasodik; 6. ha egy világi pap szerzetesrendbe lép s ott foga-
dalmat tesz; 7. ha a javadalmas a püspöki rendet felveszi; 8. ha 
az egyháztól elszakad; 9. ha az egyház közösségéből kizáratik s 
egy évig makacskodik. 
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A felettes egyházhatóság is megvonhatja a hivatalnoktól a 
hivatali felhatalmazást, és pedig, ha a hivatal a felsőség belátá-
sától függő helyettesítés, visszavonhatja azt, mihelyt jónak látja. 
Ha a hivatal a törvény által kirendelt helyettesítés, azt nem a 
helyettesitett hatóság, hanem ennek felsősége vonhatja vissza. 
A felettes egyházhatóság még birói eljárás útján is kimondhatja 
valakinek a hivataltól, a javadalomtól, vagy mindkettőtől való 
felfüggesztését, vagy a javadalomtól való megfosztását is. Végül 
joga van a felettes hatóságnak egy hivatalnokot egy más hiva-
talba át is helyezni. 

Az áthelyezés megtörténhet a beneticiarius kérelmére, a 
felettes hatóság rendeletére, vagy büntetésből. 

Magyarországon a püspököket a király helyezi át a pápa 
hozzájárulásával, ki az áthelyezett püspököt előbbi megyéjéhez 
való lekötelezettségéből felmenti. 

Lemondás A) A hivatalnoknak saját akaratával jön üresedésbe az egy-
házi hivatal lemondás útján. A lemondás azon tény, midőn a 
hivatalnok kijelenti, miszerint a felsőség által reá ruházott hivatali 
feljogosítással többé élni nem akar s a felsőség e kijelentést elfo-
gadja. Hogy a lemondás következtében a lemondó és hivatala 
között a hivatali viszony megszűnjék, kívántatik: 1. A lemondás 
legyen feltétlen. Feltételes lemondás érvénytelen. Ilyen volna a 
lemondás egy harmadik javára (resignatio ín favorem tertii), évi 
járadék kikötése mellett (cum reservatione pensionis), a vissza-
lépés kikötése mellett (salvo regressu). 2. A lemondó bírjon képes-
séggel a jogi cselekvésre, tehát a lemondásra. Elmebajos ember, 
novitius szerzetes nem mondhat le (utóbbi csak a novitiatus két 
utolsó hónapjában). 

3. Legyen a beneficiutuhoz való viszonya olyan, hogy arról 
lemondani jogában álljon. Aki beneficiumát elvesztette ipso jure, 
vagy attól jogerejü birói Ítélettel megfosztatott, le nem mondhat. 
4. Legyen a lemondás szabad, azaz minden jogtalan befolyás, 
erőszak, megfélemlítés, tévesztéstől ment. 5. Legyen írásba fog-
lalva, vagy szóval, két tanú előtt. 6. Legyen az illetékes egyház-
felsöséghez intézve s általa elfogadva. Világi kézbe a lemondást 
hivatalfosztással bünteti a törvény. Mielőtt a lemondás elfogad-
tatott volna, visszavonható. A püspök a lemondást egy hónap 
alatt tartozik vagy elfogadni, vagy visszautasítani. A lemondott 
és hivatala közt megszűnik a jogi kapcsolat, de hivatalát új 
választás, vagy adományozás útján ismét megszerezheti, kivéve 

% a püspökit. 7. Legyen a lemondás észszerű és igazságos okon 
alapuló (pl. testi törődöttség). 

B) Javadalomcsere útján. A javadalomcsere (permutatio bene-
ficiorum) feltételes lemondás. A cserélő beneficiariusok lemon-
danak javadalmaikról oly feltétel alatt, hogy a felsőség az igy 
megürült beneficiumokat kölcsönösen a lemondó feleknek adomá-
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nyozza. A javadalom elcserélése csak akkor engedhető meg, ha 
nyomós okok és az egyháznak közjava ezt támogatják. 

108. Római curia alatt értenünk kell együttvéve valamennyi Római 
hatóságot, mely a közönséges egyház kpzponti kormányzatában kúria 
s közigazgatási és igazságszolgáltatási ügyeinek ellátásában 
tevékeny. 

A római curia Congregatiókból, Tribunálokból és hivata-
lokból áll. A római curia áttekintése kettős szempontból történ-
het : a curiához tartozó személyek és a hatóságok szerint. 

A római curiához tartozó személyeket három főcsoportba 
oszthatjuk: I. Kardinalisok. II. Praelatusok, III. Kurialistákra. 

I. Kardinalisok. A Róma környékbeli püspökök, valamint Kardina-
azon presbiterek és diaconok, kik állandó hivatalos működéssel lisok 
nyertek alkalmazást Róma templomainál, mint a pápáknak mind-
inkább állandósuló tanácsosai, mindig jobban növekvő jelentő-
ségre emelkedtek. 

Ezen római presbitériumból fejlődött ki a mai cardinális 
collegium, azon tanácstestület, mely a pápát választja s a pápa 
mellé, mint a rám. kath. hierarchia legmagasabb fokozata, az 
egyház kormányzásában mint a pápa segédorganuma van rendelve. 

A kardinálisok változó számát V. Sixtus (1586-ban) hetvenben 
állapította meg, és pedig 6-ot püspöki, 50-et presbiteri és 14-et 
diaconi címmel és határozott rangsorozattal úgy, hogyha egy hely 
megüresedik, a rangsorozatban utána következő kardinális azt 
elfoglalhatja (optio). Ennek következtében a collegium elnöke 
(dékánja) mindig a rangban legidősebb cardinalis és betöltés alá 
mindig a legutolsó diaconi cim kerül. A megürült cardinalisi 
címeket a pápa kinevezés „creatio" útján tölti be teljes és kor- Kinevezé-
látlan szabadsággal. Ezen creatiot a pápa úgy is cselekedheti, sük 
hogy a kinevezendőnek nevét tartalmazó iratot lepecsételve teszi 
a constitorium asztalára és fel nem olvastatja. Ez az „in petto" 
kinevezés (in pectore reservatio). Ez esetben a pápán kivüi senki, 
még maga az illető se tudja, ki az in petto cardinalis mind-
addig, mig a pápa a név kihirdetését el nem rendeli, mi esetleg 
a pápa halála utánra is (igy rendelkezett IX. Pius 1875. március 
15 én), sőt végkép is elmaradhat. Ez utóbbi esetben a creatio 
érvénytelenné lesz. 

A cardinalisi intézmény természete hozza magával, hogy 
oda a legkiválóbb tulajdonsagokkal birók jussanak be. 

A cardinalisok együttvéve testületet alkotnak: a cardinalisi 
collegiumot, melynek elnöke és képviselője a cardinális dékán, 
ki a legidősebb püspök kardinális (a mindenkori ostiai püspök), 
kit a subdékán (rendesen a portói püspök) helyettesit. Van azonban a 
collegiumnak egy évről-évre választott kamarása (camerlengo) és 
titkársága. A co'.Iegiumnak van saját testületi vagyona és jövedelme, Szerveze-
melyből az egyes tagokat megillető részt (rotulus candinalitius) a tük 



1 2 8 

kamarás szolgáltatja ki, melyet 4000 arany scudira (ez a kardinálisi 
congrua, az u. n. piatto cardinalizio) a pápa egészíti ki. A pápa 
elnöklete alatt tartják a kardinalisok gyűlését, a consistoriumot, mely 

Consisto- vagy rendes, vagy rendkiviili consistorium. A rendes titkos consis-
riumok tóriumban kizárólag csak kardinalisok vehetnek részt, kik az ott 

adott szavazatokat titokban tartani eskü alatt kötelesek. Évenként 
két-három consistoriumot tartanak, melyet a pápa belátása szerint 
hiv össze, a kardinalisoknak pedig csak tanácsadó véleményük 
és szavazatuk van, mert itt ma már ügyek el nem döntetnek, 
csak már a pápa által elébb eldöntött ügyek ünnepélyes formában 
befejezést nyernek. A consistoriumi ügyeket a congregatio consis-
torialis bizottság készíti elő. A rendkiviili nyilvános consistori-
umokon a bíborosokon kivül még más praelatusok, a pápai 
udvarnál accreditált követek, netán Rómában időző fejedelmek is 
megjelennek. Az ilyen consistoriumokat valami ünnepélyesség 
alkalmából tartják, mint a milyen: követek'fogadása, vagy ha az 
új bibornoknak méltósága jelvényét átadják, ha valakit szentté 
avatnak stb. 

Privilegi- A kardinálisokat nemcsak testületileg, hanem egyenkint is 
umaik különös jogállás illeti meg. Személyük nagyobb büntetőjogi olta-

lomban részesül, úgy, hogy minden sértés és bántalmazas, melyet 
valaki bibornokon követ el, a pápa személye irányában elkövetett 
felségsértés gyanánt jön megítélés alá. A közönséges zsinatokon 
szavazati joguk van még atckor is, ha a püspöki rendfokozatot fel 
nem vettek. Oldal mellől küldött nagykövetei a pápának csak 
ők lehetnek. Ki vannak véve minden biró hatósága alól, birájuk 
egyedül csak a pápa lehet. Szavuk hiteles bizonyság még a 
bíróságok előtt is. Kötelességük a pápát tanácscsal szolgálni, 
Rómában lakni (kivéve a vidéki püspököket) s mindazon egyház-
koimányzati ügyekben, melyekben a pápa megbizza, legjobb 
igyekezettel eljárni, a pápa körül mindenben az ő kívánsága 
szerint segédkezni. 

A kardinálisoknak birói immunitását ma már egy állam sem 
ismeri el; de őket magas rangjuknak megfelelő megtiszteltetésben 
részesítik. S 

Prae/a- IL,Jmaelatusok. A praelatura alatt a mai jog szerint azon 
tusok kiv-átS'sztott papokat értjük, kiket a pápa a maga hatalmának 

gyakorlásává biz meg. akár állandó hivatalra alkalmazván őket, 
asar egy bizonyos* ügynek ellátására. Ha a praelatura olyan, 
hogy az már magában véve is hatóságot ruház a praelatusra, 
valóságos praelaiurának mondják, ha pedig csak különös képes-
séget s előnyt ad arra, tiszteletbelinek. A tiszteletbeli praelatusokat 
ugyanazon tiszteleti előjog illeti meg, mint a valósá- ost s vagy 
különös alkalmazásban is vannak a curiánál, vagy ilyen nélkül. 

Curia- 111. Curialisták a római curiánál alkalmazott segédszemélyzet, 
listák ilyenek: 

/ 
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a) az advocatusok, jogi tanácsadók, kiket nemcsak az ügyes-
bajos felek, hanem a hatóságok is igénybe vesznek, tőlük véle-
ményt és tanácsot kérve; 

b) prokuratorok, kik zárt collegiumban, mint testület vannak 
szervezve s tiszteletdíj fejében a feleket a hatóságok előtt kép-
viselik; 

c) notariusok, kik jogi ügyleteknél megkívánt okmányokat 
állítanak ki. 

A kúriai praelaturákat és hivatalokat a pápa az állampolgári 
és politikai kötelékekre való tekintet nélkül a róm. kath. világ 
bármely tagjával betöltheti. 

A római kúria hatóságai hosszú történeti fejlődés eredménye Hatóságok 
aszerint, amint azok az idő folyamán szükségessé váltak, külön-
böző időben és különböző hatáskörrel indultak meg és nagyrészük 
(az úgynevezett régi hatóságok) meg is szűntek majd azon oknál 
fogva, mert a pápaság politikai helyzetének megváltozásával 
többé hatáskörre! nem birtak, részint mert az újabban és újabban 
felállított más hivatalok a régi hatóságoknak előbbi hatáskörét 
magukhoz vonták. 

JL Kormányhatóságok: congregatiok, Ez a pápa kormánya, 
mely a kormányzat nagy ügyágai szerint van megannyi congre-
gatióba beosztva. Mindeniknek elnöke a pápa, vagy az általa 
megbízott kardinalis prefektus, változó számú tagjai pedig kardiná-
lisokból és praelatusokból állanak. A congregatiok se nem függet-
lenek, se nem felelősek, mert minden határozatuk a pápa ha-
tározata. 

1. Congregatio sancti Officii a hit tanainak és az erköl-
csöknek fenntartására. 

2. Congregatio Consistorialis előkészíti a Consistoriumok 
elé veendő tárgyakat a tárgyalásra. 

3. Congregatio de disciplina Sacramentorum a szentségek, 
különösen pedig a házasság ügyeinek intézése. 

4. Congregatio Concilii a zsinati ügyek, a felmerülő jogi 
kételyek, az egész egyház fegyelme, és közigazgatására való 
felügyelet. 

5. Congregatio negotiis religiosorum sodalium praeposita a 
vallási egyesületek és társulatok ügyeinek igazgatására. 

6. Congregatio de propaganda fide a hitnek terjesztésére. 
7. Congregatio sacrorum Rituum az egyházi szertartásokra. 
8. Congregatio Caeremonialis a pápai udvar szertartásaira. 
9. Congregatio pro negotiis ecclesiae extraordinariis. Az 

egyházmegyék közigazgatási szabályozására. 
10. Congregatio de Seminariis et Universitatibus a főiskolai 

tanítás rendjére. 
11. Congregatio pro Ecclesia Orientali a keleti egyház és 

keleti rítusok kormányzására. 
Kosutány: Egyházjog, II. kiad. 0 
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II. Tribunálok: 
1. Sacra Poenitentiaria a lelkiismereti ügyekre, búcsúk és 

bünbocsátásokra. 
2. Sacra rota Romana legfőbb bírói ítélőszék. 
3. Signatura Apostolica legfőbb semmisítő szék. 
III. Hivatalok: (Oíficia) 
1. Cancellaria apostolica a pápai consistutiok, bullák, 

brevék kiadására. 
2. Dataria apostolica a nem consistorialis beneficiumok 

betöltését ellenőrzi. 
3. Camera Apostolica a pápai pénzügyi kormányzatot intézi. 
4. Secretaria Status a pápai külügy vezetésére. 
Secretaria Brevium a pápának levelezéseit irja az állam-

fő khöz-x-
A pápa 109. E képviseletnek a történelem folyamán felmerült számos 

képviselete és eltérő jelenségei mellett is két főalakzatját különböztethetjük 
meg: A pápa képviseletét külhatalmakkal szemben, ezek a szo-
rosabb értelemben vett pápai követek; és a pápa képviseletét 
saját alattvQloival szemben, ezek a pápai helyettesek. De ezen 
megkülönböztetés csak elméleti lehet, mert az évszázadok gyakorlati 
példái a követek és helyettesek hatáskörében e különbséget fel 
nem tüntetik, sőt követeket és helyetteseket mindkét minőségük-
ben tüntetik fel. 

I. Papai követek a pápát külső hatalmasságok előtt képviselik. 
Ilyenek voltak az apokrisiariusok. 

A középkornak még fejletlen állami életében ilyen követeket 
a pápa esetről-esetre küldött, s a pápai hatalom fénykorában a 

Legátusok legati missi, főkép ha a kiküldött cardinális volt, legati a latare 
(pontiíicis) inkább, mint nagy hatalommal felruházott pápai helyet-
tesek működtek, kik a rendes püspöki kormányzatot válságos 
helyzetbe juttatták s az e miatt emelt papaszok folytán a tridenti 
zsinat a legatusi intézményt nuntiaturává változtatta, amint azt az 
időközben kifejlett államélet és nemzetközi viszonyok megkívánták. 

Nuntiusok Ez idő óta a pápai nuntiusok szabályszerű kö/vetitők a római 
pápa udvara s azon államfő közt, hol acreditálva vannak, hol a 
nemzetközi érintkezést, mint e célra kiküldött megbízottak köz-
vetítik. Ha a nuntius a cardinalisi collegiumnak tagja, pronuntius 
nevet visel. A. nuntiusok az 1815. bécsi congresszus megállapo-
dása szerint az államfők nagyköveteivel egyenlő rangúak s azok 
jogaiban részesülnek. 

Internun- Az irternuntiusok, mint ugyancsak diplomatiai képviselők, a 
tiusok nuntiusoktól csak címben, rangban s az igényelhető tisztelet-

nyilvánításokban különböznek, rangban a nuntiusok után állanak 
s hatalmuk körét megbízólevelük allapitja meg. 

A pápa képviseltetheti magát a most felsoroltakon kivül még 
esetről-esetre küldött követek útján is. 
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II. A pápa helyettesei azon megbízottak, kik a pápát az egy-
házi kormányzatban ezen kormányzatnak alárendeltek irányában 
helyettesitik. A legelső ilyen helyetteseket apostoli vicariusnak 
nevezték. A vicarius a pápát helyettesitette széleskörű hatalommal, 
de nem a hatalom teljessségével, mert minden intézkedésétől 
felebbezni lehetett a római székhez, s ő maga is függésben volt 
attól; s ha hatalmuk korlátait átlépték (mert ez se példanélküli), 
Róma megfenyítette őket. Az ilyen vicarius máshol is keletkezett, 
de amint különböző viszonyok közt, úgy azoknak egyházjogi 
viszonyaik is esetről esetre változtak. 

Történt, hogy a pápák ilyen vicariatussal az illető ország 
püspökei közül egyet személyére nézve biztak meg (pl. Szent-
Bonifácot) s e megbízatás véget ért a megbízó vagy megbízott 
halálával. Történt, hogy ilyen megbízatás a püspöki hivatalban 
állandósult, úgy, hogy aki a püspökséget megnyerte, az azzal 
összekötött vicariusi hatóságot is külön felhatalmazás nélkül is 
gyakorolhatta. Az ilyeneket utóbb legátusoknak, és pedig miután Legati nati 
a legatio a püspökséggel együtt szállt reájuk, legati nati, azaz 
született követeknek nevezték. A legati nati jelentősége azonban 
hovatovább hanyatlani kezdett, amint a pápák helyettesítésükről 
nem a helyszínén lakó, hanem Rómából küldött legátusok által 
gondoskodtak. Utóbb hatáskörük is egészen elenyészett és csak 
mint cim és rangbéli elsőség maradt meg Köln, Gnesen, Salzburg 
és Prága érsekeinél. Az esztergomi primás azonban hajdani jogait, 
mivel azok a primátusból, ez pedig a magyar jogunkból nőtte ki 
magát, ma is birja. 

A XI. századtól kezdve a pápák kardinálisokkal képviseltették 
magukat, kiket legati a latere (pontificis) neveztek, lassankint a Legati a 
reájuk vonatkozó jog is kialakult. Valamennyi helyettes közt leg- latere 
szélesebb a hatalma az oldalmellöl küldött követnek. Az oldal-
mellöli követeknek adott rendkívüli hatalom ék gyanánt fúródott 
a rendes egyházi hatóságok szervezetéhe, sok panaszra és egye-
netlenségre szolgáltatott okot, miért is a tridenti zsinat azt sérelmes 
részeiben megszüntette, de nem szüntette meg a pápának azon 
jogát, hogy magát képviseltetheti, mi azóta túlnyomóan apostoli 
nuntiusok által történik. 

A pápa helyettesei újabb időben olyan helyeken működnek, 
hol a rendes püspöki kormányzat valami oknál fogva nem lehet-
séges. Ilyen okok, ha a megyés püspök a megye kormányzatát 
vinni képtelen, vagy.azt tűrhetetlenül viszi, ha politikai vagy egyéb 
okok miatt a rendes kormányzat nem működhet, ha valamely 
vidék a hittől elszakadt, de hivők még mindig találkoznak, ha 
valamely vidéknek a kath. hitre való téritése még csak folyamatban 
van (missio területek) stb. Ez esetben vagy püspöki ordóval 
birókat alkalmaznak helyettes gyanánt, vagy csak egyszerű pres-
bitereket. 

W 
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Apostoli 

de legát ii- y\z apostoli delegátusok. A reájuk bízott területen az egyház 
állapotára felügyelnek és arról a pápának jelentéseket küldenek. 

Vicariusok Az apostoli vicariusok rendszerint consecrált püspökök (in 
partibus infidelium), kik a megyés püspökökéhez hasonló jurisdic-
tioval (pl. a német birodalom több vidékén) rendelkeznek. 

Praefec- Apostoli praefectusok a missio területeken működő egyszerű 
fr/soAráldozárok (világi papok, szerzetesek). 

A pápának valamennyi képviselője, követe, helyettese csak 
átruházott hatósággal birhat. 

A püspöki 110. Az egyházi hatalom a püspöki megyékben alkotmány-
rnegye hi- szerűleg a megyés püspököt illeti. A püspöki megyék közigazga-

vataliszer- tási berendezkedése az idők folyamán történelmileg fejlődött ki, 
vezete de e változatos fejlődés közben is diadalmaskodott az egyhiva-

talnok rendszer s e megye közigazgatásának administrativ centrali-
satiója, mely a testületi szervezkedésnek, a részek önkormányza-
tának nem kedvez. 

A püspöki megyében három közigazgatási tagot különböz-
tethetünk meg : a központi hatóságot, az esperességeket és a 
plébániákat, melyek, valamint a püspöki megye összes hivatal-
nokai, az egyetlen püspöki hatalomnak nem önkormányzati, hanem 
hivatalnoki végrehajtó közegei. Ez az oka, hogy e hivatalok a 
püspöktől szigorú hivatali függésben vannak s a püspöknek köz-
ponti hivatali hatalma a megyei hivatalnokok felett erősebb, mint 
bármelyik más egyházban. 

Püspöki A központi hatóság (curia episcopalis, officium dioecesanum) 
hivatal berendezését a codex szabályozza. 

A püspöki kúriához tartoznak a vicarius generális, officialis, 
cancellarius és egyéb tisztségek és alkalmazottak, kik közül rövidség 
okáért csak kettőről legyen említés: 

a) Vicarius generális. A megyés püspök a maga megyéjében 
az egyházhatalomnak egyedüli alanya, sokoldalú teendőit egymaga 
el nem láthatja. Az ő helyettesítésére szolgál a vicarius, kit ugyanaz 
a joghatóság illet meg, mi a püspököt. Az ő hatósága tehát juris-
diciio ordinaria de nem propria, hanem csak vicaria, azaz helyet-
tesítő. Annyi és nem több, mint amennyit a püspök ráruház, ki 
ezen bizalmi férfiatól bármikor minden megokolás nélkül azt meg 
is vonhatja Hatósága a püspökével egy, olybá veendő, mintha 
azt a püspök maga tette volna. Ez az oka, hogy a felebbezés a 
vicariustól nem a püspökhöz, hanem a metropolitához történik. 

b) Cancellarius, ő a püspöki levéltár igazgatója, mely-
nek berendezését és őrzését a törvény részletesen szabá-
lyozza. 

A gyakorlati élet igényei még más alkalmazottakat is szük-
ségessé tettek azon esetben, ha a megyés püspöknek a megye 
kormányzásában segítségre volna szüksége. így alakult meg a 
helyettes püspökség intézménye kétféle alakban. 
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a) Felszentelt püspök (vicarius in pontificialibus), ha a püspöki Vicarius 
megye terjedelme olyan nagy, hogy a megyés püspök (érsek) a 
a rendi működéseket egymaga nem képes teljesíteni (pl. hazánk-
ban az esztergomi érsek mellett még rendesen két ilyen felszentelt 
püspök működik). 

b) Coadjutorok, ha a püspök annyira erőtlen, hogy még Coadjutor 
rendi teendőket sem képes végezni. Ilyen coadjutort a rászorult 
püspök hajdan ideiglenes alkalmazással is kaphatott, a mai egyház-
jog szerint azonban már ideiglenes coadjutor többé nem lehet, 
csak örökös coadjutor (coadjutor cum jure successionis), aki a 
kisegített püspök halálával ipso jure az elhunytnak helyébe lép s 
ünnepélyes inthronisatio által magát egyszerűen a püspöki székbe 
helyezheti. 

Mind e két segédpüspök valóságos püspök, mert püspökké 
van felszentelve. A felszentelt püspököt a segítségre szorult püspök 
kéri a pápától, a pápa határoz a kérelem teljesítése iránt, meg-
határozza azon névleges megyét, melyre az ilyen püspököt fel 
fogják szentelni (in partibus infidelium) és intézkedik a felszen-
telés iránt. 

A coadjutort, miután ő a kisegített püspök hivatalbeli utódja 
is, csak az rendelheti ki, ki a püspöki széket betölteni jogosítva 
van. Magyarországon tehát a coadjutort a magyar püspökök mellé 
a király nevezi ki s az eljárás úgy a kinevezés, mint a pápai 
praeconisatio körül ugyanaz, mint a megyés püspöki székek betöl-
tésénél láttuk. A coadjutor viszonyát a kinevezési okmány szabá-
lyozza tüzetesebben. 

111. A káptalartok hosszú történeti fejlődés eredményei. A Káptala-
káptalan a mai egyházjog szerint olyan önálló egyházi testület, nok 
melynek saját javadalma van s a püspöknek tanácsadó testülete 
gyanánt vannak az egyházmegye közigazgatási szervezetébe be-
illesztve. A testület tagjai kanonokoknak neveztetnek s a testületek 
szervezkedésében helyenkint nagy eltérések mutatkoznak. 

A káptalanok vagy székes, vagy társas káptalanok (capitula 
cathedralia és c. collegiata), a kettő közt azt a különbséget 
teszik, hogy a székes káptalanok a püspöki székes egyház mellett 
léteznek, a társas káptalanok azon kivül (pl. nálunk Pozsony, 
Nagyszombat, Sopron, Fiume, Császma). De e megkülönböztetés 
nem lényegből meritett, mert ha egy társas káptalant püspöki 
székhelyre tennének is át, abból mégse lenne székes káptalan. 
A kettő közötti különbséget inkább a mepyés püspökhöz való 
különböző viszonyban, különösen pedig abban a különbségben 
kell faltalálnunk, hogy a székes és társas káptalan különbözőkép 
vesz részt az egyházmegyei közigazgatásban. Mind a két káptalan 
megegyez abban, hogy mind a kettő a püspöknek tanácsa, de 
mig a társas káptalan csak véleményező testület, melynek véle-
ményét a püspök jogosítva van kikérni, de nem köteles azt se 
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kikérni, se követni, addig a székes káptalanok tanácsát a püspök 
nemcsak jogosítva van bármikor kikérni, hanem meghatározott 
esetekben köteles is arra, sőt adott esetekben köteles is a szerint 
eljárni. Továbbá a társas káptalan közvetlenül nem vesz részt a 
megyei közigazgatásban, holott a székes káptalan, mint látni 
fogjuk, annak tevékeny részese. 

A káptalanok tagjai között is megkülönböztetjük a valóságos 
kanonokokat (canonici actuales et residentes) és a címzetes kano-
nokokat (canonici titulares, non residentes), utóbbiak a káptalan 
jövedelmében nem osztoznak, helybenlakásra nincsenek kötelezve, 
szavazati joguk nincs, a chorusi szolgálatra nincsenek kötelezve, 
de igényük van a valóságos kanonokokat megillető cimre, öltöny 
darabokra s megtiszteltetésre. 

A káptalani tagok száma a káptalan sajátos viszonyai szerint 
különböző. A c<fdex szerint a káptalani méltóságok betöltése a 
pápának fenntartott jog, mig az egyszerű kanonokokat a püspök 
nevezi ki. Magyarországon a király kegyúri joga van érvényben. 

Belső szer- A káptalanok belső szervezete a szerzetes kolostori életből 
vezete fejlődött ki s országonkint eltéréseket tüntet fel. Hazánk káptala-

naiban négy káptalani méltóság van (oszlopos kanonokok = canonici 
columnares): 1. Nagyprépost, a testület főnöke, üléseinek elnöke, 
javainak főgondviselője. 2. Olvasó kanonok (lector, kisprépost), a 
nagyprépost helyettese, a káptalani ülések előadója, a határozatok 
fogalmazója, a levéltár és pecsét őre. 3. Éneklő kanonok (cantor), 
a külső istentisztelet és egyházi énekkar intézője. 4. Örkanonok 
(custos), a testület kincseinek és drágaságainak őre. A törvény 
rendeli, miszerint minden székeskáptalanban legyen egy theologus 
és egy poenitentiarius kanonok. Az elsőnek rendeltetése, hogy a 
székesegyházban a szentírást magyarázza és a hit tanításával a 
püspöktől nyert utasítás szerint különösen foglalkozzék. Az utóbbi 
a töredelmezés ügyeit vezeti, mindig készen kell lenni a hivek 
gyóntatására, és megadja a bünfeloldozást a püspöknek fenn-
tartott esetekben. v 

A káptalanok önkormányzati működése abban áll, hogy 
saját testüleíL.ügyeit testületi ülésein önmaga intézi. Ilyen testületi 
ügyek: saját káptalani vagyonuk igazgatása, kezelése, tisztek alkal-
mazása, különösen pedíg~azon jog, hogy rendszabályokat (statú-
tumokat) hozhatnak, mely statutumok által saját belső viszonyaikat 
kötelező módon szabályozhatják. A káptalannak, mint testületnek, 
saját pecsétje van s részese a tartományi és megyei zsinatnak. 
Ezenkívül a magyar káptalanok, mint hiteles helyek (loca credibilia), 
jelentékeny részt vettek az ország közigazgatásában és igazság-
szolgáltatásában, mint arról jogtörténelmünk bőségesen tanús-
kodik. 

Az egyes kanonokok kötelesek helyben lakni, a chorusi szol-
gálatot pontosan teljesiteni, a káptalan meghagyásaiban eljárni, 
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a püspök által reáiuk bizott teendőket legjobb igyekezettel 
végezni, s a püspöknek segítségére és rendelkezésére állani. 

A székes káptalanoknak rendeltetése, hogy a megye köz- Székes 
igazgatásában a püspököt tanácscsal szolgálják. A püspök köteles káptala-
némely esetekben csak egyes kanonokokat, máskor pedig a káp- nok 
talant, mint testületet, meghallgatni. 

A káptalan beleegyezése szükséges: a coadjutor kirendelé-
sénél, ha a püspökválasztás joga a káptalant illeti, egyházi bene-
ficiumok alapítása, megváltoztatása, megszüntetésénél, új kanonoki 
állomások szervezésénél, olyan javadalmak betöltésénél, hol az 
adományozás joga a püspököt és káptalant közösen illeti, ú j -adók 
kivetésénéi, egyházi javak elidegenítésénél, megterhelésénél, minden 
jogügyletnél, melyből valamely egyházi -intézetre vagy alapra hát-
rány származhat. A káptalan a maga határozatait szavazattöbb-
séggel hozza a püspök elnöklése alatt. 

A káptalanoknak legfontosabb rendeltetése az, hogy mikor 
a püspöki szék megüresedik (a püspök meghal, áttétetik, vagy 
hivatalát veszti), az ideiglenes kormányzatról a székes káptalan 
köteles gondoskodni a következőképen : Az első nyolc nap alatt 
a káptalan testületileg intézi a felmerült s halasztást nem tűrő 
közigazgatási ügyeket. E nyolc nap alatt a káptalan köteles egy 
helyettest — vicarius capitularis — választani. A káptalani vicarius Vicarius 
személyére nézve a törvény nem kívánja, hogy az káptalanbeli capitularis H 
tag legyen, de szokás szerint a káptalan mindig saját tagjai közül f L 
választ. A választandó legyen a kánonjog doktora (ha csak egy 
ilyen volna a káptalanban, azt kell megválasztani), vagy legalább 
annak licentiátusa, kánonjogi doktor hiányában hittudományi 
doktor választandó meg s csak mindezek hiányában választható 
más alkalmas személy. 

Mihelyt egyszer a vicarius kirendelése ax káptalan által jog-
érvényesen megtörtént, a káptalan azonnal elveszti a hatóságot, 
sőt még felügyelő, ellenőrző joga sincs saját vicariusa, felett. 
Ennek működését még előleges választási feltételekkel se szorít-
hatja meg, se utóbb neki utasítást nem adhat, felelősségre nem 
vonhatja, hatósagát vissza nem veheti. A vicariust, ha ok van rá, 
a congregatio Concihi mozdítja el hivatalától. 

Minthogy a káptalani helyettességnek az a célja, hogy a 
megyei közigazgatás ideiglenesen se szüneteljen, a vicariust meg-
illeti a püspök rendes joghatóságának egész ügyköre, de a vica-
rius oly ügyekben, melyekben még a püspök is a káptalan taná- . 
csához, vagy éppen beleegyezéséhez van kötve, a vicarius is kötve 
lesz. De nem szállhat a vicariusra a püspöknek rendi hatalma 
(potestas ordinis), úgy azon hatóság sem, melyet még a püspök 
is csak mint a pápa meghatalmazottja — delegátus sedis apos-
tolicae — birhat. Ha a helyettes lemond, meghal, vagy elmoz-
dittatik, a káptalan nyolc nap alatt ismét köteles más helyettest 
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választani. Ha a megürült püspöki széket betöltik, a vicarius 
hatósága véget ér s a közigazgatás rendes menete újból meg-
indul s az új püspök a vicariust utólag felelősségre vonhatja. 
Az olyan egyházmegyékben, hol nincsen székeskáptalan, a püs-
pöknek egyházmegyei konzultorokat (tanácsosokat) kell kinevezni. 
Ezek a káptalant helyettesitik s annak jogait bírják. 

Esperesi 112. A mai esperességek(archidiaconatus, vice archidiaconatus) 
kerületek a hajdani esperességeknek csak a nevét tartották meg, de nem 

az intézmény egykori munkakörét és hatóságát. A tridenti zsinat 
az archidiaconságtól a régi elnevezésen kivül minden hatóságot 
elvett. Hazánkban meglátogatják kerületeik plébániáit, ott cseké-
lyebb ügyekben rövid úton intézkedhetnek, de eljárásukról egy 
hónap alatt a püspökhöz jelentést tenni kötelesek. Ök kisérik a 
püspököt, ha megyéjét látogatja, megvizsgálják a templomi 
számadásokat. 

Valóságos közigazgatási intézmény a vice archidiakonság. 
A püspöki megye ugyanis kerületekre (districtus, vice archidiaco-
natus) van felosztva, minden ilyen kerület élén áll egy alesperes 
(vicearchidiaconus), kit a püspök nevez ki a kerület j^lébáausai 
közül. Az alesperesek összekötő kapcsai és közvetítői a plébániai 
helyi közigazgatásnak a központi püspöki hatósággal. Ök hirdetik 
ki a püspök rendeleteit s gondoskodnak azoknak végrehajtásáról, 
felügyelnek a kerületi papság hivatalos működésére és magán-
életére, meglátogatják a plébániákat; a plebánusokat hivatalba 
iktatják, a szükséghez képest a plebánus helyettesitéséről gondos-
kodnak, időszaki kimutatásokat és jelentéseket tesznek, az anya-
könyveknek és iskoláknak felügyelői. 

Plébániák 113. A plébániák nem őseredetü, annál kevésbé isteni jogon 
alapuló intézményei a róm. kath. egyháznak. A történeti fejlődés 
szüleményei azok. 

A plébániák a róm. kath. egyháznak ma is olyan sajátos 
intézményei, melyek merőben különböznek a magyar szt.-korona 
területén levő minden más egyház községi alakulásaitól. A róm. 

. kath. plébániák nem hitközségek a szónak közigazgatás jogi értel-
mében. Községgé ugyanis az embersokaságot a községi szervezet 
teszi, mely az egyének sokaságát egy magasabb egészbe egyesit-
vén, megszemélyesíti; az összességnek, mint egésznek, külön 
személyes létet s a község tagjainak pedig az igy megszemélye-
sített egész életében aktiv közreműködést biztosit. Ilyen szem-
pontból tekintve, a róm. kath. plébánia nem hitközség, hanem 
csak püspöki kirendelésen alapuló egyházhivatal. A kirendelt hiva-
talnok, a plebánus, mindmegannyi*" hívével külön-külön személy 
szerint hivatali viszonyban van ugyan, de a hivek együttvéve 
jogalanyisággal nem birnak s igy minden jognak, mert a 
jogképességnek is hiányában vannak. Ilyen körülmények 
közt a szó jogi értelmében vett községi élet a plébániában 
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nem létezik. A plébániai hivatalra erkölcsi jogi személy is 
alkalmas. 

Plébániát alapítani, avagy a más által alapitott beneficium-
nak hivatali jogokat adni, a püspöknek joga. (Hazánkban is elis-
meri ezt az 1868:53.) Ugyanő állapítja meg a plébánia területét és Terület 
határait. Ezen terület egy. közigazgatási egység, mely felett a hivatali 
hatalmat egyedül és kizárólag a plebanus gyakorolja s e hata-
lomnak elvileg alá van regdelve minden és mindenki, ki felett 
ilyen hatalom gyakorolható („Quidquid est in parochia, est eitam 
de parochia"). Minden róm. hath. hivő, ha csak véletlenül kerül 
ís egy plébánia területére (pl. utazás leözben megbetegedés, 
születés, halálozás), már igénybe veheti a hely plebánüsának papi 
működését, de a voltaképeni plébániai hivők mégis azok, kik 
valamely plébánia területén állandóan laknak (domicilium), vagy 
hosszabb ideig tartózkodnak (quasi domicilium) a letelepedés 
napjától kezdve, vagy ha valakinek állandó lakóhelye nem volna, 
ahol éppen tartózkodik. Akinek több lakóhelye van, ugyanannyi 
plebánusa is van. Ki vannak véve az aktiv fegyveres szolgálatban * 
álló katonák s azoknak családtagjai, kikre a katonai lelkészek 
illetékesek, de a szabadságosok, tartalékosok és honvédek az 
1868: 40. t.-c. 54. §. szerint már nincsenek kivéve. 

Minden plébániának egyházi központja egy meghatározott 
templom, még? ha a területén több templom is volna (ecclesia 
parochialis, baptizmalis), a plebánus minden papi működésének 
ez a hivatalos színhelye, ilyen parochialis templom nélkül plébánia 
nem létezhet. A parochia területén minden plébános kizárólag és Területi 
egyedül van jogosítva a papi működés teljesítésére, más pap csak hatóság 
a plebánus engedélyével, kivéve a püspököt, ki egész megyéjének 
főlelkipásztora. De parochiája területén kivüi a plebánusnak nincs 
semmi jogosultsága. A plébánia híveinek viszont a törvény értel-
mében tiltva van más papnak, mint saját plebánusuknak papi 
működését igénybe venni. A törvény ezen tilalmát azonbap az 
ellenkező szokás lerontotta s ma már különbséget tesznek olyan 
működés közt, melyet csak a plebánus, vagy az általa.^TÍeghatal-
mazott pap végezhet (jura mere parochialia), s olyan közt, melyet 
bármely pap, ki a megkívánt rendfokozatot felvette, egyaránt 
teljesíthet (jura mere sacerdotalia). 

Jura mere parochialia: az isteni ige hirdetése, az utolsó 
kenet- 1d szolgál tatása, a házasságkötés, temetés, anyakönyvek 
vitele síb. Ha ezeket más pap a plebánus felhatalmazása nélkül 
végezné, az vagy érvénytelen (házasságkötés), vagy súlyos 
büntetést von maga után. 

Jura mere sacerdotalia: a keresztelés, misemondás, gyóntatás. 
Azonkívül a plebánusok még kötelesek a hiveket a hitre 

tanitani, szenteléseket (hamu, gyertya, viz, gabona, barka, ház-
szentelés) végezni, a híveknek tudnivalóit (püspöki rendeletek, 
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ünnepek, búcsúk, böjtök, házasságok) kihirdetni, körmeneteket 
tartani, az ügyefogyottakról gondoskodni, alapítványokat, egyházi 
javakat kezelni, hivatalos jelentéseket tenni s a hivek vallásos 
életét mindenben előmozditni és vezetni. 

A plébániai hivatalnak s a plebánusnak, mint hivatalnoknak, 
hivatali viszonyaira nézve megjegyzendő, hogy jus divinum szerint 
az egyházmegyében hatalmat egyedül és kizárólag csak a püspök 
gyakorolhat Ugyancsak a püspöknek joga a plébániai hivatalt 
betölteni. 

Plebánus A plebánus a maga hatalmát, mely potestas ordinis és pro-
viszonya foro intétno, csak a püspök kirendelése folytán gyakorolja, de 

a püspök- hatalma még sem delegált, hanem rendes hatalom (potestas 
hoz ordinaria). Máskép van ez a jogi hatósággal (potestas jurisdic-

tionis), mert a hatalom ezen ága jus divinum szerint egyedül a 
püspököt illetheti meg, a plebánust pedig csak annyi, amennyit 
a codex felsorol, vagy a píispök a plebánusra ruházni jónak lat. 
Azt neki belátása szerint megadhatja, vagy az adottat vissza-
vonhatja, őt más plébániára átteheti, hivatali vétség esetén meg-
büntetheti, sőt hivatalától meg is foszthatja. E tekintetben különb-
séget tesz a törvény az állandó jelleggel, vagy anélkül kinevezett 
plebánus között (inamovibilis—amovibilis). A jurisdictio terén 
tehát a hivatali függés és alárendeltség teljes. 

Kellékek^ A törvény értelmében a plébániai hivatal elnyeréséhez meg-
kívánt képesítés a következő: Legyen presbiter, ne álljon egy-
házi fenyiték aiatt, ne legyen irreguláris, feddhetlen erkölcsű és 
tudományosan képzett legyen, melyről a lelkészi (zsinati vizsgálat,, 
examen synodale) alkalmával nyer képesítést. Az. 1850-ben tartott 
esztergomi püspöki értekezlet hazánkra nézve úgy határozott, 
hogy plebánus csak az lehet, ki a presbiteri rendfokozatot fel-
vette, három évi lelkészi vagy más egyházhivataLi gyakorlatot 
képes kimutatni és a zsinati vizsgálatot sikeresen letette. Ezen 
vizsgálat alól fel vannak mentve a hit- és kánonjog doctorai vagy 
licentiatusai, de az utóbbiak csak azon tárgyakra nézve, melyekbői, 
már szigorlatot tettek, a hittanárok s azok, kiket a püspök a 
zsinati vizsgálók meghallgatásával irodalmi működésűk, vagy 
alapos tudásról tanúskodó hatévi hivatalviselésük alapján leiment. 
A vizsgálat szóbeli és Írásbeli; és az általa nyert képesítés ereje 
csak hat évre terjed s a megvizsgált ez idő alatt plébániát nem 
kapott volna, a vizsgálatot meg kell ismételnie, ha csak már első 
izben is kitűnőnek nem minősittetett, vagy időközben a lel-
készkedésben valp jártasságának elismerésre méltó jelét nem 
adta volná. 

A plebá- A plebánusoknak vannak helyettesei is — quasi parochus, 
nusok he- vicarius — és segédei is. 

lyettesei A segédlelkészek — káplán, vicarius. cooperator — munka-
körét meghatározza az egyházmegyei szabályzat, a püspök rendel-
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kezése, a plebánustól nyert megbízás. Káplánokat a püspök 
disponál, ki azt a plebánus kérelmére, vagy legalább is meghall-
gatásával rendeli ki. 

114. A_.gürQgkel£ti egyházban„kolostorok szolgáltak, sőt ma is szol- Hivatali 
gálnak a papjelöltek nevelésére és kiképzésére. Ma~már-axonban a legtöbb a 
helyt különös- papnevelő intezetek (seminariumok) és theologiai intézetekéi? .. . . . . 
vannak, ha minden egyházmegyében nem, hát tőbb egyházmegyének közösen. gorogKeieil 
(Nálunk Karlócza, Nagyszeben, Arad ) " egyhazbatl 

A szerb metropoliában Karloviczon van egy hittudományi tanintézet. 
A hiitudományi tanárokat a szerb patriarcha nevezi ki a szerb püspökökkel. 
A hittudományi tanintézetbe c.̂ ak azok vétetnek fel, kik a főgymnasiumot 
végezték és az érettségi vizsgát jó sikerrel tették le. A hittudományi tanfolyam 
négy évből áll. 

Az ordo felvételének kellékei (incapacitas—irregu'aritas) a görögkeleti 
egyházban is kevés eltéréssel ugyanazok, melyek a római kath. eg* házban. 
A katonai vagy polgári szolgálatban álló csak 15 évi kolostori élet után szen-
telhető fel. A hazasság nem akadályozza az ordo felvételét, sőt szabály 
nálunk Magyarországon, hogy a subüiaconi rendet, felvenni akaró xagy. m e g ^ 
házasodjék, vagy szerzetbe lépjen. 

Az ordo rendes kiszolgáltatója ze-püspük+Js pedig a magasabb fokoza-
tokra kizárólag. Alacsonyabb fokozatokat és tonsu.át, mint nvugaton a szer-
zetes apátok, keleten is feladhatják az archimandritak Illetékes püspök az 
ordót felvevőnek megyés püspöke. A görögke eti egyház a róm. kath. vagy 
göiög kath. püspök altal történt ordinálást érvénytelennek tekinti. 

Az egyházhivatal fogalma- és lényegeben a görögkeleti egyház ugyan-
azon elveket tartja, melyeket a római katholikus, csakhogy a beneficiumok 
tana itt nincs annyira kifejlesztve, mint a római kath. egyház jogában. 

Egyházhivatalok, nevezetesen püspökségek alapítása, átalakítása és meg-
szüntetése régi törvények értelmében a patrhrchák -és metropoliták joga a 
patriarchai és metropolitai zsinatokon. Az egyházmegyei (eparchiai) hivatalok 
szervezésének joga a püspököt illeti. Az egész epart-hig egyetlen lelkészed, 
terület és hivatal volt eleinte, s lelkésze a püspök. Nem igy Magyarországon. 

A magyar görögkeleti egyházban a hiveTHrnkőrmányzata itt is érvényre 
jut. A görögkeleti román egyházban a plébánia alapítása a hívekből indul ki , 
s ha kimutatják, hogy képesek egy:j> le bánja, ̂ anyagi- é s erkölcsi fenntartására, 
az esperesi szék, mely az ilyén ügy első hatósága, meghallgatja az érdekelt 
plébániákat s az eparchiai consistorium elé terjeszti a kerelmet végső elha-
tározás végett. A magasabb egyházhivatalok szervezése az eparchiai zsinat 
és kongresszus joga, épen maradván királyunknak egyházfenségi és legfőbb 
kegyúri jogai. Hasonlókép a görögkeleti szerbeknél azzal a különbséggel, 
hogy itt esperesi szék hiányában az eparchiai consistorium közvetlenül 
hataroz, de ha a hivek képesek a törvény követelményeinek megfelelni, új, 
önálló egyházközségek megalakulásai nem lehet megakadályozni. 

Az egyházhivatalok betöltésének módja Magyarországon a választás és Egyház-
pedig nem egyedül a clerus, sem a világi előkelők által, hanem a clerus és h i v a f a lQtr 
valamennyi hivő által,- mert „aki valamennyiük lelki főnöke leend, azt mind- , ... , 
nyájuknak kell választani különbség nélkül". úetoltese 

A görögkeleti románoknál a metropolitát a kongresszus, a püspököket 
az eparchai zsinat, az esperest az esperesi zsinat, a plebánust a plébániai 
zsinat választja meg. 

A görögkeleti szerbeknél a patriarchát a kongresszus választja, a megyés 
püspököket a püspöki zsinat, az autonom hatoságok tagjait a megfelelő 
gyűlések. 

A görögkeleti szerbeknél, ha a rendszeresített lelkész vagy segédlelkészi 
állomás üresedésbe jön, az egyházmegyei consistorium a szerb hírlapok útján 
pályázatot hirdet. Pályázhatnak az egész szerb egyháztartományból azok, kik 



140 

szigorúan egyházias és vallásos életüket s ezenkívül azt is igazolni képesek, 
hogy az egyházmegyei consistorium előtt a lelkészi vizsgálatot letették. A 
vizsgáló bizottságot a püspök állitja össze az eparchiai consistorium tagjaiból, 
a hittani intézet tanárai és világi papokból. A vizsgálat szóbeli és írásbeli, 
melynek végeztével a jelöltnek ki kell adni a letett vizsgálat eredményéről 
szóló bizonyítványokat. Az egyszer jó sikerrel kiállott vizsgálat mindenkorra 
megadja a képesítést. A püspököket a patriarcha jelölésére a püspöki zsinat 
választja, a patriarchát külön választási rend szerint a kongresszus. 

Szerzete- A görögkeleti egyház közigazgatásában a szerzetes élet nincs olyan 
élesen elkülönítve a hivek közigazgatásától, mint a róm. kath. egyházban. A 
hierarchiában világi és szerzetes papok vegyesen fordulnak elő, sőt a szer-
zetesek a világi clerust meg is előzik, mert püspök is csak szerzetes lehet. 

A z archimandrita a presbiterek közt első a püspök után, első méltóság-
viselője az egyházmegyének. Választják a szerzetesek maguk közül, felszenteli 
a püspök. Hatásköre túlnyomóan a szerzetesek igazgatására terjed és ezért 
ott fogunk róla szólani 

Protosyngel rangban második a püspök után. Ő a püspöki iroda igaz-
gatója s a püspök által rábizott teendőkben az ő helyettese. 

Hegumen az archimandritának helyettese, a kolostor aligazgatója, a 
szerzetesek választják maguk közül. 

Protopresbiter esperes, az eparchaiai esperesi kerületben a hivek és 
plebánusok felügyelője. Hatásköre megegyez a róm. kath. esperesével. 

plebánus állása, hivatali hatásKöre a róm. kath. plebánusokéval 
-ugyanaz. 

Hivatali 115. A magyar protestáns egyházak papjelöltjeiket saját 
jog a pro- theologiai intézeteikben nevelik és oktatják. Ezeknek képzése 

testáns kizárólag egyházi ügy, miért is annak szervezése és szabályozása 
egyházban — a legfőbb felügyeleti jog épentartása mellett — egyedül a 

magyarországi ág. hitv. evang. egyház hatásköréhez tartozik. A 
theologiai főiskolák, ha a szakrendszer alapján teljesen szervezve 
vannak (Pozsony), theologiai fakultások, ha pedig ilyen szerve-
zetük nincsen, theologiai intézetek. A theol. főiskolák alapelve az 
egyház hitelveinek megtartása mellett a tanszabadság. 

Az ev. ref. egyházban theologiai főiskolát tarthatnak fenn az 
egyházközségek, megyék, kerületek és az egyetemes egyház. Több 
egyházkerület együtt és közösen is tarthat ilyent fenn. 

Az unitárius egyház kolozsvári papnevelő intézetét a magyar 
unitárius egyház tartja fenn, az intézet az egyházi Főtanács ható-
sága alatt áll. 

(Az erdélyi szász egyháznak saját papnevelő intézete nincs. 
Minden leendő papnak előbb tanárnak, vagyTanitónak kell lennie, 
tanulmányait valamelyik német egyetemen úgy berendezni, hogy 
a tanári képesítést is megszerezhesse. Az egyetemi tanfolyam 
bevégzése után a képesítő vizsgálatot az egyetemes Consistorium 
tartja meg a jelöltekkel Nagyszebenben. 

A magyar protestánsok, ha az ordinatióhoz nem is kötnek 
katholikus fogalmakat, még sem tartják azt egyedül csak külső 
jogi és közigazgatási ténykedésnek, hanem jelképes vallásos cse-
lekvénynek, melyet az apostoli egyház példájára kézfeltevés által 
hajt végre, végrehajtását csak egyszer tartja szükségesnek, s ha 
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a lelkész állomását változtatja is, az új beiktatásnál nem ismétli, 
A felszentelést a prot. egyház is bizonyos feltételekhez köti. melyek-
nek hiányát felszentelési akadályoknak tekinti. Ilyenek: 1. a kor-
hiány (betöltött 24 év), 2. testi épség hiánya, 3. lelki épség hiánya, 
4. tudományos képzettség: az érettségi vizsgálat letétele után négy 
évi theol. tanfolyam és lelkészi szigorlat, 5. feddhetlen erkölcsi 
előélet. A róm. kath. egyházban fennálló irregularitás több eseteit 
a prot. egyház nem fogadja el, ellenben a most előszámláltak 
alól dispensatiónak nincs helye. Felszentelési cimet a prot. egyház 
is ismer, s az alatt azt érti, hogy a felszentelendő már valamely 
gyülekezet által rendes lelkésszé, valamely főiskola által tanárrá 
megválasztva s a felsőbb egyházi hatóságok által megerősítve 
legyen. 

A felszentelést azLág^-ev, egyházban és annak nevében a 
j )üspök teljesiti, kinek ez kizárólagos joga és kötelessége. 0 
hatalmazza fel az arra alkalmasnak itélt és képesnek talált egyént 
meghatározott helyen papi, illetve lelkipásztori hivatal viselésére. 
Az ev. ref. egyházban püspök az esperesek karával együtt 
kerületi közgyűlésen avatja fel a lelkészeket és ő bocsátja ki őket 
állomásaikra. Az unitáriusoknál ez a zsinati főtanács szine előtt 
történik s a püspök hajija végre a zsinati főjegyző segédkezése 
mellett. 

A protestáns egyház az egyházhivatalt is hivei által létesítteti. 
Ezen hivatalok ismét vagy a szó szűkebb értelmében vett papi 
hivatalok (lelkészség, esperesség, püspökség), vagy önkormányzati 
tisztségek (gondnokság,, ügyészség, jegyzőség, tanácsbiróság stb.). 
Itt különösen a szűkebb értelemben vett papi hivatalokról lesz szó. 

A papi hivafalt úgy a régibb kánonok, mint az érvényes 
rendszabályok szerint senki sem veheti magának önkényűleg, 
hanem csak belső és külső hivatás (vocatio) alapján. A belső 
vocatio „istentől van a Szt.-Lélek által, ki az illetőnek szivét és 
akaratát a szent szolgálat elvállalására hatályosan hajtjaA külső 
vocatio alatt mindig valamely gyülekezet által a fennálló szabályok 
éríelmében történt megválasztást kell érteni. 

Mint minden hívafalTúgy a papi hivatalok is csak választás Hivatalok 
útján tölthetők be alkotmányszerűleg. A protestáns egyház alkot- betöltése 
mányának egyik sarkalatos elve, hogy minden protestáns hivő 
a hatalomban egyenlő. Egyenlők felett pedig hatóságot csak az 
egyenlők beleegyezésével lehet nyerni, s ez a választás. Válasz-
tásnak csak akkor van helye, ha vagy új hivatalt kell betölteni, 
vagy a már létező hivatal üresedésbe jött. Megüresednek az 
egyházhivatalok önkéntes változás, lemondás, nyugalomba lépés, 
egyházhatósági elmozdítás, elhalálozás által. A lelkészi választás 
történhet meghívás és pályázat útján. Meghívás útján csak akkor, Meghívás 
ha a választóknak legalább ^kétharmada egy jelöltben állapodik 
meg. Ha az egyházmegyei elnökség kiküldöttjei előtt a községi 
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közgyűlés kijelenti, hogy meghivás útján akarja a lelkészi állomást 
betölteni s a meghivás ellen senki se nyilatkozik, a megyei kül-
döttek az illetőt megválasztottnak jelentik ki, ellenkezőleg azonnal 

Pályázat intézkednek a pályázat iránt. A pályázatot a püspök hirdeti ki, 
a kérvények az espereshez intézendő"!?, ÍTTa kérvényekéf a község 
presbitériumának két küldöttével átvizsgálja, s a választásra bocsá-

tottak névsorát a gyülekezetben közhírré teszi. A pályázóknak 
tiltva van a választó egyházban, sőt a közelében is megjelenni 
és szónoklatot tartani. Maga a választás közfelkiáltással, vagy tiz 
választó kívánatára szavazással történik. A szavazás titkos. Aki a 
szavazatok általános többségét megnyeri, meg van választva. Ha 
két egyén egyenlő számú szavazatot nyert, sorshúzás dönt, ha a 
szavazatok többfelé oszlottak, a legtöbb szavazatot nyert két egyén 
közt történik az új választás. Szabalytalan választásokat az esperes 
egyházmegyei gondnok társával megsemmisíti, de 14 nap alatt 
panasz is adható be. 

Az ág. ev. egyházban a lelkészválasztás szabályrendeletek 
j&eSftt történik. Lelkésznek választható minden ági év. 24 éves, 
feddhetlen erkötesü magyar honpolgár, ki a szabályszerű hittani 
tanfolyamot elvégezte, s a megállapított vizsgálatokat megállotta. 
A lelkészi hivatal megüresedését a községi elöljáróság az esperes-
nek, ez pedig a püspöknek azonnal bejelenti, s az esperes a 
lelkészi teendők ideiglenes vezetéséről azonnal intézkedik. A lelkész-
választó egyházközségi közgyűlésen az esperes vagy ennek meg-
bízottja, és az egyházmegyei felügyelő vagy ennek helyettese 
elnököl. A lelkészt a közgyűlés szava/atainak általános többsé-
gével élethossziglan választják, s az esperes vagy ennek meg-
bízottja hivatalába beiktatja. Ha a község vonakodik lelkészt 
választani, a püspök kiiid helyettes lelkészt. 

Az unitáriusoknál lelkészválasztás esetén az egyházközségi 
kebli tanács (presbüerium) állit jelöltet, s a lelkészek rendelése 
az egyházi Főtanács határozata szerint történik. 

Lelkészek A protestáns egyházjog terén is a prot. lelkészi hivatalnak 
hatásköre és lelkészeknek olyan jogi állása fejlődött ki, mely a róm. kath. 

egyházi hivataloknál ismeretes. Nevezetesen a lelkész a gyüleke-
zetnek hatósági elnöke, a községi élet vezetője, az ev. ref. egy-
házban nélküle nincs presbiteri gyűlés, az ő hozzájárulása nélkül 
a presbitérium érvényes határozatot nem hozhat. A tanitói és 
lelkipásztori hivatalra, a sacramentumok kiszolgáltatására kizáró-
lagos felhatalmazása van, úgy, hogy a hivek minden vallásos 
szükségükben ő hozzá vannak utasítva s más pap az ő bele-
egyezése nélkül a gyülekezetben nem működhet. De viszont a 
prot. lelkész is, mint a róm. kath. plebánus, csak saját gyüleke-
zetében működhet kizárólagosan. Minden lelkésznek saját hivatalos 
pecsétje van, s hivatalosan kiállított okmányai közhitelességűek, 
hivatalos levelezése díjtalan. Joga van hivatalának jövedelmeit 
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csonkitaílanul élvezni, hivatalából őt sem a gyülekezet, sem felettes 
hatóság önkényesen el nem mozdíthatja, hanem csak birói Ítélet 
alapján. 

A mai egyházi törvények nem is emiitik a kegyuraságot, de Patrónus 
mivel e törvények a régi jognak csak a velők ellenkező részét ság 
szüntették meg, s a partikuláris helyi jogoknak helyet engednek, 
a helyi viszonyokhoz képest a patronusság is különbözik. 

• Legkevesebb nyomával találkozunk a patronusságnak az 
unitáriusoknál, hol a híveknek nem ritkán példás áldozatkészségét 
a Főtanács csupán jegyzőkönyvi elismeréssel, megtiszteltetésekkel, 
s a jóltevő emlékének kegyeletes őrzésével viszonozza. 

Az ágostai evangélikusoknál patronusok alatt az ugyanazon 
hitet valló földesurakat értik, kik jótékonyságuk fejében a pres-
bitériumnak választás alá nem eső állandó tagjai. 

Legtöbb nyomával találkozunk a patronatusnak az ev. ref. 
egyházban, és pedig annak erdélyi részében, hol az Approbata 
Constitutio minden birtokos nemest patronusnak tekintett. Az 
alapitó patronusnak és örököseinek joga van papot és mestert 
választani, de ha nem egyedül ő tartja fenn az egyházat, a nép 
is befoly a választásba, felügyeleti jog és választás alá nem eső 
presbiterség is megilletik a patronust. 

116 A zsidó hitközségeket nem állithatják tel önkormányzati jogukból Egyházi 
kifolyólag maguk a hivek. A község alakulasához itt a vallás- közoktatás- h%QfalQk 
ügvi minister engedélye kívántatik. De már a községi hivatalok felállítása, 
úgyszintén a kongresszusiaknál a magasabb közigazgatási testeké is (község, ZSldOKnai 
kerület, egyetem) a híveknek autonomikus jogkörehez tartozik. Ezek közt 
ismét vannak olyan hivatalok, melyeket a törvény értelmében múlhatlanul fel 
kell álli ani, pl. hitközségi elnök, pénztáros, községkerületi elnök, pénztáros, 
jegyző, de vannak olyanok is, melyeket a hivők saját elhatározásuk szerint 
felallitiiatnak, vagy elhagyhatnak. Az egyházi hivatalnokok ismét vagy olyanok, 
kik hivatali teendőiket díjtalanul látják el (pl. az elöljárók és elöljáróság) s 
ezek a tulajdonképeni értelemben vett önkormányzati orgánumok, vagy 
olyanok, kiket a hitközség fizetéssel alkalmaz. De az utóbbiakban a hivatalnak 
igazi fogalma már elmosódik/Mert a községekezen hivatalnokainak úgy 
alkalmaztatásuk tartamára, mint meghatározott fizetése és egyéb dijai és 
járandóságaira nézve szabadon szerződik, s igy ezek a hitközségeknek nem 
rend-zeresitett hivatali, mint inkább magánjogi szerződéssel kölcsönösen 
megállapított munkabér mellett dolgozó alkalmazottjai. 

Az egyháznak tulajdonképeni értelmében vett önkormányzati tisztségei: 
a községi kepviselet és elöljáróság, a kerületi képviselet és elöljáróság, az 
országos iroda elnöke, az egyetemes gyűlés Minde/en tisztségeket választás 
útján töltik be, és pedig a községi képviseletet és elöljáróságot a községi 
közgyűlés, mely még a kerületi képviselőket is választja. A kerületi elöljáró-
ságot a kerületi képviselet, az országos iroda elnökét az egybegyűlt kerületi 
elnökök saját Kebelükből választják. « 

Fizetéses hivatalnokok: 
Rabbi, kiről az 1895: 42. t.-c. azt rendili, hogy az csak magyar állam-

polgár lehet, ki képesítését Magyarországon nyerte. 
Segédrabbit a hitközség akkor alkalmaz, ha a rabbi a maga felsza-

porodott teendőit egymaga nem teljesítheti, vagy betegsége miatt arra 
nem képes. 
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Hitoktató, elöénekes, metsző, viszonyainak szabályozása a hitközség 
külön szabályzatának és a megfelelő eljárási utasításoknak van fenntartva. 

Orthodox izraelita bizottság Budapesten képviseli az autonom hitköz-
ségeket úgy a hatóságokkal, mit a kormánnyal szemben. 

Katonai 117. A katonai lelkészet a világháború és a trianoni béke 
lelkészet következtében régi berendezését elvesztette és most a m. kir. 

vallás- és közoktátásügyi minisztérium egyik osztálya igazgatja 
az ez idő szerint nagyon szűk keretek közt mozgó katonai 
lelkészetet. J ) 

Tanítói 118. A róm. kath. egyházban az egyházi tanítás hatalom, 
hatalom mely a vatikáni zsinat szerint a potestas jurisdictionishoz tartozik 

és abban benne foglaltatik. Mint hatalomnak hatalmi természete 
abban áll, hogy híveinek kötelességévé teszi, hogy az egyháznak 
tanítását hallgassák és azt igazság gyanánt feltétlenül elfogadják. 
Minthogy a jurisdictio hatalma az egyház alkotmánya szerint a 
pápát és a püspököket illeti meg mint rendes hatalom jus divi-

alanyai numnál fogva, tehát a tanítói hatalomnak alanyai is rendes hatal-
muknál fogva a pápa és a püspökök, rendkívüli hatalomnál 
fogva pedig egyedül azok, kiket ők erre felhatalmaznak. Kivülök 
senki mást e hatalom meg nem illet. 

a pápa A pápa birja az egyházi hatalomnak teljességét, ő birja 
tehát a tanítói hatalom teljességét is. Ha ő mint legfőbb tanitó 
(ex chatedra), személyesen és ünnepélyesen a hitnek valamely 
igazságát megállapítja, az ő hitbeli döntése nemcsak felebbez-
hetlen, hanem tévedéstől ment (infallibilis), vagyis nemcsak alaki, 
hanem anyagi igazság, mely feltétlen, meg nem támadható és 
vált07hatatlan. Ez azonban egyedül és kizárólag csak magára a 
hitre vonatkozik, nem pedig a dogmákkal bármikép összefüggés-
ben álló nyilatkozatokra és intézkedésekre. 

a püspök , A püspököt egyenkint és partikuláris zsinatokon együt-
tesen is szintén rendes jog gyanánt illeti meg a tanitói hata-
lom, de már csak a pápának és a közönséges zsinatnak alá-
rendelve. 

meghatal- Minden tanitói hivatal, melynek tárgya a hit, a maga hatalmát 
mazottak és jogosultságát csak a püspök missiójától (felhatalmazásától) 

nyerheti. A püspök ezen meghatalmazást bármikor megvonhatja 
minden alakszerű eljárás nélkül, minden ellentmondás kizárásával. 
A XII. századig püspöki felhatalmazás alapján laikusok is prédi-
káltak, azóta az igehirdetésre felhatalmazást egyedül csak 
klerikusok nyernek. A codex 1333. kánonja megengedi, hogy a 
plebánus a gyermekek tanítására nézve laikusok segítségét is 
igénybe vehesse. Világi tanárok és tanítók a vallástanitásra, tan-
felügyelők az a feletti felügyeletre a felhatalmazást szintén a 
püspöktől nyerik, még állami iskolákban is. A codex, kihirdetése 
után kelt encyklika (1917. junius 15.) az igehirdetés ügyét tüze-
tesen szabályozza. * 
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Igehirdetés 

Hitelemzés a hitnek elemeibe való bevezetés (különösen Hitelemzés 
kérdező modorban). A püspöknek kötelessége gondoskodni, hogy 
minden plébániában az ifjúság vasárnap és ünnepnapokon a hit 
elemeiben kellő oktatást nyerjen (cathechesis), de a nemlelkipász-
torkodó papok is kötelezhetők, hogy misemondás alkalmával 
kathechizáljanak. a felnőttek jogilag nem kötelezhetők arra, hogy 
a hitelemzésben részt vegyenek. 

Igehirdetés. Az igehirdetés csak a clerusnak van megengedve. 
A predikálónak legalább diaconnak kell lenni, s a predikálásra 
felsőbb hatósági engedéllyel birnia, melynek joga van a felhatal-
inazandót előleges vizsgalat alá vetni, s az engedélyt tőle bár-
mikor megvonni. Ki ezen szabály ellen vét, büntetendő. Hiva-
taluknál fogva kötelesek prédikálni: a plebánusok és a theologus 
kanonok. Minden más papnak külön felhatalmazást kell szereznie. 

Hitterjesztés missiók által történik. A belső vagy népmissiók 
egyes plébániákon a vallásos szellem felelevenítésére, terjesz-
tésére szolgálnak, s a püspök engedélye vagy rendeletéből szer-
zetesek tartják. A külső missiók a pogányok megtérítésére vannak 
rendelve. 

119. A görögkeleti egyház a tanitást szintén hatalom gyanánt fogja fel-
E hatalom azonban kivá ókep egyes embert nem illethet meg, hanem a közön-
séges zsinatot (dogmatikai zsinat), mely a Szent-Lélek erejénél fogva nem 
tévedhet az igazságban. A dogmatikai zsinat dönti el a hit körül támadt 
kételjeket. 

Hazánkban a görögkeleti román egyházban minden hitelvi, szentségi 
kérdéseket a püspöki zsinat targyal s tanacskozik a papság és a nép vailásos 
életét előmozdítani alkalmas intézkedések feiett, különösen a hittani in ézetek 
felett. Az eparchiai consistorium egyházi tanacsa e dönti a szentségekre és 
szertariásokra (typicon) vonatkozó ügyeket, az iskolai tanács pedig megteszi 
a szükségeseket, hogy a közös iskolákba, vagy más felekezetüekbe járó 
görögkeleti ifjúság a görögkeleti vallástant tanulja, a görögkeleti egyházat 
látogassa, vallástanitókat állit a tanulok számára bárminő Fk-nába jarjanak 
is. A görögkeleti szerb egyházban a hit tanítása a románokéval megegyez. 

A protestantizmus mindjárt keletkezésével éles ellentétbe Hittanitás 
helyezkedett a római kath. egyház felfogásával, midőn elvetette a protes-
azon tant, hogy a tanitás külön hatalom volna, mely csak az arra táns egy-
jogositottakat illeti meg. Ellenkezőleg hirdette a vallásbm is az házban 
egyéni véleményalkotás szabadságát, melyre nézve kiki csak saját 
íeikiTshieretének leliet felelős. 

A hit tételeit illetőleg a theologiai tudománynak feladata, 
hogy az igazságot felderítse, melyet mint legmagasabb fórum, 
egyedül csak a hivek egyetemes, illetőleg ezeknek törvényes kép-
v i se l j e a zsinat dönthetne, el. 

Az ev. ref. egyházban a lelkésznek kötelessége Isten igéjét az 
ó- és újszövetségi kanonikus könyvek alapján híven és buzgón 
hirdetni. Rendkívüli esetekben azonban oly tanítók is felbocsáthatók 
az egyházi szószékbe, kik theologiai tudományokat rendszeresen 
nem hallgattak; az ilyenek azonban a lelkész által kiválasztott 
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és jóváhagyott egyházi beszédet tartoznak előadni. Ünnepi követ-
ségbe bocsátott theologus, akadémiai, tanítóképző intézeti és 
főgymnasiumi ifjak kellő előkészítés után szintén szónokolhatnak. 
A lelkészek felelősséggel tartoznak azon egyénekért, kik helyettük 
az igét felhatalmazás nélkül hirdetik. A lelkésznek kötelessége 
híveinek, különösen pedig az ifjúságnak vallásos oktatását végezni. 

Az ágost. evang. egyházban a püspök ügyel fel, hogy az 
alsóbb és felsőbb iskolákban evangelikus keresztény vallás- és 
egyházellenes szellem lábra ne kapjon, azokban ilyen irányú 
elvek ne terjesztessenek, ilyen tartalmú könyvek ne használtassanak. 
Az egyházközségekben a lelkész hirdeti az Isten igéjét; az egy-
házmegyei közgyűlés őrködik az evang. tan tisztasága felett, s 
azon van, hogy a hittan a templomokban, iskolákban az egyház 
hitelvei szeiint hirdettessék. 

Az unitárius egyházban közönséges istentiszteleteken csak a 
—-rendes lelkész, segédlelkészek, a theologiai intézet rendes hallgatói, 

kivételesen a lelkész engedélye és felelőssége mellett a gymnasi-
umok VII. és VIII. oszt. tanulói tarthatnak egyházi beszédet; 
rendkívüli esetekben a sátoros ünnepek 2. és 3. napján a kántor-
tanítók és kántorok is, de ezen beszédnek az evangéliummal s 
ezen alapuló unitárius vallás hitelveivel ellenkezni nem szabad. 

Az állam 120. Az államnak se hatalma, se hivatása az emberi léleknek 
befolyása az Istenhez való viszonyába beleavatkozni, mi az egyéni szabad-
ít hitlani- ságnak, az emberi jogoknak leghozzáférhetlenebb szentélye. Ezen 

tásra álláspontra helyezkedik a magyar törvényhozás, midőn az 1895; 
43. t.-c.-ben kimondja, hogy mindenki szabadon vallhat és követ-
het bármely hitet vagy vallást és senkit sem szabad hitével nem 
egyező vallási cselekveny teljesítésére kényszeríteni. Mig ekképen a 
hitet az egyén és a felekezetek ügyének tekintve abba elvből be 
nem avatkozik, misrészt az állam részéről is felette fontosnak 
tartja, hogy polgárai hittanitásban részesüljenek, s ezt azzal fejezi 
ki, hogy kötelezőnek mondja ki, hogy minden gyermeknek 18 éves 
koráig valamdv bevett, vagy elismert vallásfelekezethez kell 
tartoznia, s annak vallásában neveltetni, miben a hittanitás köte-
lező volta is bennfoglaltatik. A magyar állam minden lehetőt 
megtesz, hogy po gárai ne maradjanak hittanitás nélkül, és e 
tanitás minél foganatosabb legyen, s e részben csarús köte ességét 
teljesiti. De még a hitt mitást e'őmozditani kötelessége az államnak, 
addig másrészről jogában kell. hogy álljon afel tt is őrködni, 
hogy a hittanitás hatalmával visszaélések ne történjenek, külö-
nösen pedig, hogy az egyházi szószékek politikai pártok céljaira 
fel ne használtassanak. Az 1917. június 15-iki encyklika szerint 
politikáról szónokolni feltetlenül tilos. 

az Isten „Mindenki szabadon követhet és vallhat bármely hitet vagy 
tiszteletre vallást és azt az ország törvényeinek, valamint a közerkölcsiség 

kívánalmainak korlátai között külsőképen is kifejezheti és gyakorol-

i 
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hatja". A törvény ezen szavai az állami beleavatkozást az isten-
tiszteletbe csak akkor engedik meg, ha az ország törvényeibe 
vagy a kőzerkölcsiség kívánalmaiba ütköznék. Ezt a törvény még 
különös tilalomban is kifejezi: „Senkit sem szabad törvényekbe 
vagy a közerkölcsiségbe nem ütköző vallási szertartás gyakor-
lásában akadályozni" (1895: 43.). Egyik vallásfelekezetnek tagjai 
sem kötelezhetők arra, hogy más vallásfelekezetbeliek egyházi 
szertartásait és ünnepeit megtartsák, vagy hogy ezen napokon 
bárminemű munkától is tartózkodjanak. Vasárnapokon azonban 
minden nyilvános és nem elkerülhetlenül szükséges munka felfüg-
gesztendő. Úgyszintén bármely vallásfelekezetnek ünnepén a temp-
lom közelében, s egyházi menetek alkalmával azon tereken és 
utcakon, melyeken az ilyen menet keresztül vonul, mindaz mellőzendő, 
ami az egyházi szertartást zavarhatná (1868: 53.). A hazában 
utazó vagy tartózkodó idegenek tarthatnak saját hitelveik szerint 
rendes nyilvános istentiszteletet, amennyiben az a fennálló törvé-
nyekbe, az állam érdekeibe és a közerkölcsiségbe nem ütközik és 
az illető rendőri hatóságnak eleve bejelentetik. Ha allandó termé-
szetű lelkészi állást tartanának fenn, az alkalmazott egyén a 
törvényhatóság első tisztviselőjének bejelentendő (1895. 43.). Aki 
az állam által elismert vallás szertartását erőszakkal megakadá-
lyozza vagy megzavarja, vétséget követ el és egy évig terjedhető 
fogházzal és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntet-
tetik. A kísérlet is büntetendő. 

121. Az egyházi temetkezés tüzetesen jcsak__j2L róm. kath. Egyházi 
egyházban van törvények és rendeletek által szabályozva, a többi temetkezés 
egyházakban csak általános elvek kimondásával találkozunk, a 
részletek az évszázados helyi és népszokások szerint irányulnak. 
Ez az oka, hogy amit most mondani fogunk, az róm. kath. 
egyház joga, melytől ha eltérések vannak, megemlítjük. 

A meghalt híveket eltemetni a plebánusnak joga (jus sepe-
liendi) és itt első sorban azon helynek illetékes plebánusa kell, 
hogy tekintetbe jöjjön, hol a holttest fekszik, hacsak annak tova-
szállitása és egyházi illetősége helyén való eltemetése iránt 
intézkedés nem történt. A protestánsoknál szükség esetén a tanitó 
is temethet, de a katliolikusoknál más, mint pap, nem. 

A róm. kath. plebánus köteles egyházi szertartás szerint 
eltemetni minden róm. kath. hivőt, nemkatholikus keresztényt csak 
akkor, ha az elhaltat saját lelkésze nem temethetné el. Egyházi 
temetésben nem részesülnek: akik nincsenek megkeresztelve, a 
hitehagyottak, eretnekek, kiközösítettek, tilozat alatt lévők. Meg-
tagadtatik az egyházi temetés a következőktől: a párviadalban 
meghaltak, öngyilkosok, közismeretü uzsorások, nyilvánosan 
ismeretes rrtegátalkodott bűnösök, a vagyont szerzett szerzetesek, 
akik halálos ágyon a halotti szentségeket makacsul visszautasítják, 
kik birói Ítélet alapján végrehajtott halálos büntetéssel lettek 
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kivégezve, s végül akik holttestük elégetését rendelték el. A. 
protestánsoknál régebben szintén voltak okok, midőn az egyház 
a temetést megtagadja, ma már a protestáns lelkész a tisztességes 
temetést senkitől meg nem tagadhatja. 

A temetkezésnek rendes helye a temető. A temetők vagy • 
közös temetők, vagy felekezeti temetők. A róm. kath. felekezeti 
temetkező helyek vagy rendesek (köztemető, coemeterium), vagy 
rendkívüliek, melyeket az illető maga választ, ezen helynek azon-
ban megáldottnak kell lennie. 

A lelkészek az eltemetettekről anyakönyvet tartoznak vezetni. 
A temetések után a plebánust dij illeti (stoladij), melynek 

mennyiségét a püspök a hívekkel egyezmény útján szokta meg-
állapítani s a megyelátogatási jegyzőkönyvbe venni, mely e tekin-
tetben irányadó. De éppen ez oknál fogva a stoladij helyenkint 
változó összegű is. Ezen megállapított összegnél magasabbat venni 
nem szabad akkor sem, ha a megholt idegen plebániabeli volna. 
Szegényeket ingyen és tisztességesen kell eltemetni. 

Állami A temetés ügye állami ügy is, azon sokféle rendészeti, köz-
törvények egészségügyi, igazságszolgáltatási, és más egyéb érdekeknél fogva,. 

melyek azzal kapcsolatosak. Az idevonatkozó állami szabályok 
közül felemlitendők különösen a következők: 

Minden község köteles egy, a helyi népesedési és egészség-
ügyi igényeknek megfelelő, kellőleg berendezett községi temető-
helyet fenntartani. E kötelesség alól csak az esetben engedtetik 
kivétel, ha a községben egy vagy több felekezeti temető létezik, 
melyekben a temetkezés szabadsága biztosítva van. Minden 
egészségrendőri intézkedések a temetők, temetőhelyek felállítása, 
nagyobbitása, vagy bezáratása, továbbá a temetőknek a lakott 
házaktól való távolsága, fekvése, körülkerítése, fával beültetése, 
végre a sirok nagysaga, melysége és egymástóli távolsága a 
különféle helyi viszonyok és a talaj minőségéhez képest a törvény 
keretén belül a községi, illetőleg köztörvényhatósági statutarius 
jog tárgyát képezik. Elhagyott temetők beépítése csak az utolsó 
temetkezéstől számítandó 30 év lefolyta után engedhető meg. 
Sirok, vagy sírboltok kinyitása, valamint hullák kiásatása csak 
hatósági engedély folytán történhetik. Sírboltok a temetőben 
csak hatósági engedély mellett állíthatók fel. A városok és hely-
ségek bel- és külterületén épülő új templomokba a temetkezés 
csak kellő egészségügyi óvó rendszabályok mellett engedhető 
meg.üVarosok belterületein épülő új templomok körül sírkertek 
nem áííithatók fel. A városok és helységekben már létező oly 
templomokban és azok körül levő sírkertekben, melyekben a temet-
kezés eddig tényleg szokástan volt, a temetkezés jövőre hatósági 
engedély mellett történhetik, mely csak az esetben adható meg, 
ha a temetkezés a közegészségügyi érdekek teljes megóvásával 
eszközölhető. Ugyanez áll oly családi temetők, vagy sírboltokra 
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nézve, melyeket a rendes temetőkön kivül magánbirtokon szán-
dékoznak felállítani, vagy már tényleg léteznek. (1867:14. t.-c.) 
Az 1868:53. t.-c. azt rendeli, hogy a temetőkben a különböző 
vallásfelekezetek tagjai vegyesen és akadálytalanul temetkezhetnek 
(a törvény ezen rendelkezését az 1895 : 42. t.-c. a zsidókra nem 
terjeszti ki). A temető helyén tehát, tekintet nélkül azoknak erede-
tére, felekezeti vagy községi természefére, a keresztény vallás-
felekezetek lelkészei egyaránt jogosítottak a temetést saját egyházuk 
szertartása szerint teljesíteni, és egy felekezetnek sem szabad a 
másik felekezetbeli lelkészt efféle tiszti eljárásában háborgatni. 
Az ez ellen vétkező kihágást követ el, mely az 1879:40. t.-c. 
54. §. értelmében 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel fenyí-
tendő. A magyar büntető törvénykönyv a temetőknek különös 
büntetőjogi oltalmat biztosit, a lopást, tekintet nélkül a lopott 
dolog értekére, bűntettnek minősiti és öt évig terjedhető börtönnel 
rendeli fenyíttetni, ha a temetőben a holtak emlékére rendelt, vagy 
holttesten levő tárgyon követné el valaki. 

122. A magyar szt.-korona területén- -rímes egyház, melynek Egyesülési 
keretén belül még vallásos egyesülétekkel és társaságokkal i s j o g a z e g y -
ne találkoznánk. Ezen társulások közt nagy a különbség először házakban 
azon szempontból, hogy a magyarországi törvényesen bevett egy-
házak nem ismerik el egyenlően a híveknek egyesületi jogát és azt 
majd többé-kevésbé a hatóságok beleegyezésétől teszik függővé, 
majd nem. Az engedélyezett egyesületeket azután is hol többé-
kevésbé szoros függésben tartják és alárendelik a hatóságoknak, 
hol nem. 

Kötelességet arra nézve, hogy a hivő valamely egyesület 
tagja legyen, egyik egyház sem ismer. A római katholikus egy-
házon kivül mind elismeri a híveknek szabad egyesülési jogát. A 
róni. katholikus azonban a jpüspök jóváhagyása és engedelme 
nélkül minden egyesülést eltilt híveinek. A már megalakult egyesü-
letek a zsidóknál autonom testületek, melyek a hitközségektől 
teljesen függetlenek. A magyarországi protestáns egyletek sem 
állanak az egyház hivatalos hatóságaival semmi szerves össze-
függésben, de ezekkel közreműködnek. A görögkeleti szerzetes 
rendek és minden róm. kath. egyesület már összefüggésben álla-
nak a hatóságokkal s azoknak vezetése és rendelkezése alatt 
állanak. Az egyesületek közül kiválnak, s egyedül csak a görög-
keleti és a római katholikus egyházban a szerzetes rendek, melyek 
tagjaik felett s az egyházi hatóságok a rend felett teljes hatalommal 
rendelkeznek. Szólani fogunk tehát az egyesülés e két főalakza-
táról külön, elébb az egyszerű egyesületekről, azután a szerzetes-
ségről. 

A róm. kath. egyház az egyesületnek elég szabad tért enged, Róm. kath. 
de felügyeleti jogát mindig erősen tartotta, s azokat a maga egyesületek 
közvetlen hatásköréből ki nem engedte. És ez az egyház állás-
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pontja ma is egyesületeivel szemben. A róm. kath. egyházi egyesü-
leteknek lényegéhez tartozik, hogy azok túlnyomóan és első 
sorban az istentiszteletnek tüzetesen megszabott irányban való 
előmozdítását tűzzék ki céljuk gyanánt. A püspök az engedélyt 
csak azon esetben adja meg, ha az egyesület egy templomhoz, 
mint egyesületi központhoz tagosul, magát a püspök felügyele-
tének (visitatio) és hatóságának még akkor is aláveti, ha a 
templom az alól mentességi jogot élvezne, s végül elismeri a 
püspöknek azt a jogát, hogy az egyesület költségvetésébe és 
vagyonkezelésébe beleavatkozhassék. Az alapszabályoknak minden 
megváltoztatása, nem ritkán még a társulati elöljárók megválasz-
tása is a püspök jóváhagyásától függ. Az egyesület elöljáróit, 
legyenek azok akár laikusok, akár maga a plebánus, semmi jog-
hatóság a tagok felett meg nem illeti, csak jog a működésre. 
A tagok az egyesülethez nincsenek fogadalommal kötve, bármikor 
kiléphetnek, mulasztásaik miatt reájuk egyházi büntetések nem 
alkalmazhatók, csak a megállapított fegyelmi fenyítések. 

A kán\ni jog az egyesületi szervezkedésnek többé-kevésbé 
előhaladott föka szerint három féle alakulatot ismer: 

a) pia aaio, jámbor egyesület, ha a hivek a keresztény 
jámborság, felebaráti szeretet gyakorlásán együtt munkál-
kodnak ; 

b) sodalitiumgtya ez az együttmunkálás állandó szabályok 
szerint történik; \ 

c) confraternitas, ha ezen munkálkodás már a külső isteni-
tisztelet emelését is feladata körébe vonja. 

Szerzetesi 123. Az egyszerű vaflási egyesületektől lényegesen külön-
rendek böznek a szerzetesi rendek, melyek azonban egyedül csak a róm. 

kath. és a görögkeleti egyházban fordulnak elő, a többi egyhá-
zakban nem. A lényeges különbség abban áll, hogy itt a társu-
láshoz, mint az egyesületalakitás psyhikai és jogi alapjához még 
egy új elem is ¡árul, a fogadalom. 

A fogadalom igéret, melyet ember Istennek tesz, hogy valami 
Istennek különösen tetsző olyan művet fog végezni, mire az 
ember különben nem volna köteles, a cél pedig az, hogy az 
ember az Isten áldását annál nagyobb mértékben megnyerhesse. 
A tett fogadalom, a hitnek túlvilági erejével kötelezi a fogadalom-
tevőt, és ez joggá alakul a szerzetességben, hol a fogadalomnak 
tárgya: szüzesség, a vagyoni jogképesség hiánya és a feltétlen 
engedelmesség. A szerzetesi fogadalom jogi érvényességéhez (tehát 
jogszerint is kötelező voltához) megkívántatik: 

-tríTögy a szerzetesi rend, melyben valaki fogadalmat tesz, 
az apostoli szék által jóváhagyott szerzetesi rend legyen; 

2. hogy a fogadalmat tevő képes legyen érvényes fogadalmat 
tenni, mi csakis érett megfontolás után szabad akarat és önren-
delkezési jog mellett lehetséges. Ez okból ki vannak zárva: az 
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őrültek, bárgyúak és a kellően nem oktatott siketnémák, azok, 
akiket a fogadalomra erőszakolnak stb.; 

3. e fogadalomtevő előbb egy próbaévet, mint újonc álljon 
ki, életének 16-ik, illetve 21-ik évét teljesen betöltötte légyen. 
Ekkor bocsátható az egyszerű fogadalomra, ezután három év 
elteltével az ünnepélyes fogadalomra; 

4. a fogadalomtevöt a szerzetes elöljáróság előbb megvizs-
gálja, van-e szerzeteséletre igazi hajlama és hivatása, hogy ennek 
alapján az engedélyt (adinissio) megadhassa; 

5. a fogadalom mind a három evangeliumi tanácsra (szü-
zesség, szegénység, engedelmesség) tétessék, és az az előirt alak-
szerűségekkel nyiitan élőszóval, Írásban az illető elöljáróság előtt 
menjen végbe. A hallgatag beleegyezés nem érvényes. 

A fogadalom lehet vagy egyszerű (votum simplex), vagy A fogada-
ünnepélyes (votum solemne), a szerint, amint azt a jog ilyennek, lom 
vagy olyannak ,ismeri el. Úgy az egyszerű, mint az ünnepélyes 
lehet életfogytig kötelező (votum perpetuum), vagy csak bizonyos 
időre szóló (votum temporaneum). 

Az egyszerű fogadalom a vele ellenkező tetteket csak tiltja, 
de érvénytelenné nem teszi, az ünnepélyes fogadalommal ellen-
köző cselekvények érvénytelenek és semmisek. További különb-
ségek közt itt csak a vagyoni képességnek fokozott korlátolását 
említjük fel, elhagyva a részletezést. 

A szerzetesi rend fogalmát úgy állapithatjuk meg, hogy szer-
zetesi rend alatt értjük azon egyesületet, melynek tagjai az 
apostoli szék által jóváhagyott szabályok szerint teljesitik 
a szegénység, szüzesség és engedelmesség iránt tett foga-
dalmat. 

A szerzetesi rendek nagy. száma s a köztük található különb-
ségek többé-kevésbé eltérő volta rqiatt azokat csoportosítani 
nehéz. A kódex itt is véget vetett a bizonytalanságnak, s a szer-
zetesi rendeket egységesen szabályozta. 

A szervezkedés szempontjából mi a szerzetesrendeket a 
szerzetesi kormányzat kiilönfélesége szerint csoportosítjuk. 

a) Vannak szerzetesi rendek, hol a szerzetes rendházak A kor-
mind megannyi különálló és egymástól független egészek (sui mányzat 
juris), a szerzetes pedig csak azon egy családnak válik tagjává, különféle-
mely a/on rendházban él és önmaga kormányozza magát. A szer- sége 
zetes más rendházzal nincs jogi összefüggésben, s oda át nem 
tehető. Ezek a szerzetesi szervezet első alakjai. Az ilyen kolostor 
főnöke a régi rendeknél az apát, mellette van a prior, ki külö-
nösen a lelki fegyelemről és a házi rendről gondoskodik, s e 
közben őt a dékánok segitik. Ilyen első alakulások a benedek-
rendűek, s a Benedek rendjéből kiágazó clunyiak, kamalduliak, 
karthausiak, ciszterciták, praemoníreiek stb., ha mindjárt külön 
szabályzataik is vannak; 
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b) vannak szerzetesi rendek, hol a rendházak tartományokká 
(provintia) vannak egyesítve. A közigazgatási egység voltakép a 
provintia, melynek mint egy családnak, az egyes rendházak csak 
tagjai gyanánt tűnnek fel. Valamennyi provintia együtt alkotja az 
egész rendet. A provintia élén áll a tartományfőnök, provinlialis, 
mellette a tartományi tanács. Ezek a szervezkedésnek másod-
alakjai, igy élnek a ferencrendüek, a dominikánusok, a szent 
Ágoston hátrahagyott irataiból készitetf szabályzatot tartó u. n. 
canonici regulares, a piaristák stb.; 

c) vannak végül olyan szerzetesi rendek, melyeknek összes 
rendházai egy egyetlen [egységes családotjalkotnak, s a szerzetes 
ennek válik tagjává és különbség nélkül bármelyik rendházhoz 
rendelhető. Az egész maga csak a célszerűbb kormányzás tekinte-
téből ismer provintiákat s egy központi kormányzó^generális és a 
mellé rendelt közponli tanács (definitorok, consultorok, assistensek, 
admonitorok) kormányzata alatt áll. Ezek a szervezkedésnek har-
mad alakjai. Így élnek a jezsuiták, lazaristák, redemptoristák stb. 

Hatósági A rendek belső szervezeté minden eltérés mellett is meg-
jogok egyez abban, hogy a tagok elöljáróknak vannak alárendelve, 

kiknek rendtársaik engedelmeskedni kötelesek. Az elöljárókat több-
nyire a rendtagok valasztják. A rendfőnök felsőségi jogai ható-
ságiak és fegyelmiek. Hatóságuknál fogva a rend tagjait gyűlésre 
hivják össze, s ott staturiTfnokat hozhatnak, a rend tagjai felett birói 
hatalmat gyakorolnak, őket megfenyíthetik, fenyítékeiket végre-
hajtják, vagy azoktól felmenthetnek; a rend tagjait a szabályok 
pontos végrehajtására bírhatják, például úgy, mint parancscsal 
és rendelkezéssel. Fegyelmi hatalmuknál fogva a házi fegyelmet 
kezelik, nehogy akár a közös élet, akár egyeseknek magánélete 
a fogadalomtól eltérő legyen. Valamennyi szerzetesnek legfőbb 
hatósaga a pápa. Azonkivül még a szerzetesi rendeknek Cardinalis 
Protectoraik is vannak Rómában. 

A szerzetes rendbe való felvételt szigorú vizsgálatnak kell 
megelőzni, hogy már eleve tájékozást lehessen szerezni az iránt, 
vájjon a jelentkező bir-e a szerzetesi életre hivatással. Aki a 
szerzetesi rendbe be akar lépni, teljes 6 hónapot mint postuláns 
tartozik a rendben eltölteni. Azután több-kevesebb i i n n ^ l y e s -
séggel beöltöztetik a jelöltet (induitio, susceptio habitus), mi a 
betöltött 15-ik életévnél korábban meg nem történhet, amidőn is 
kezdetét veszi a próbaév vagy úioncév (novitiatus). Az újoncév 
(inely a jezsuitáJríférTceT évig t a r t ) 1 gári évre terjed percről-
percre számítva úgy, hogy az újoncév azon a napon és órában 
telik le, a mely napon és órában egy év előtt valaki a szerzetes 
öltönyt felvette. Ezen év alatt az újonc az újoncmester vezetése 
és felügyelete alatt áll, s az évnek, hogy beszámittassék, minden 
megszakitás nélkül k.ell folyni. Ez idő alatt az újonc köteles meg-
próbáltatás okából a rend szabályait pontosan megtartani, de 
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bármikor szabadon is kiléphet, a nélkül, hogy a rá fordított költ-
ségeket a szerzetesnek köteles lenne megtéríteni. Az újoncév eltelte 
után következik a Jogadalom. Érvénytelen azoknak felvétele, kik 
nem katholikusok, a törvényes kort még el nem érték, házasok 
és a kik kényszerűségből tesznek fogadalmat. Tilos felvenni továbbá 
azokat, kik valami köztudomásra került büntettet követtek el, kik 
igen el vannak adósodva és fizetésre képtelenek, kik számadási 
kötelezettség alatt állanak, kiknek szülei, testvérei a felvétel követ-
keztében végső ínségre jutnának. A "felvétel joga az apátot, pré-
postot, tartományi főnököt illeti, a szerzetes convent, Kaptalan, a 
consultorok, a definitorok hozzájárulásával. 

Minden szerzetesnek, még a kolduló szerzetesnek is joga A szerzete-
van a szerzettől teljes és illendő ellátást kivánni, s a rend hata- sek joga 
rozatainak hozatalába jza^Lazatával úgy befolyni, amint az a sza-
bályokban meg van irva, végül van úgy cselekvő, mint szenvedő 
választási,joga. Minden szerzetes köteles fogadalmát pontosan 
teljesíteni. 

,A szerzetes és a rend közötti viszony meg is szűnhet. 
1. Ha a szerzetes egyik rendből egy másikba, vagy egyik 

„sui juris" kolostorból a másikba lép át, mi csak pápai engedély 
mellett történhet. 

2. Ha az időleges fogadalmat tett szerzetesnek ideje lejárt. 
3. Ha a szerzetes pápai engedélyt nyer arra, hogy a kolos-

toron kivül tartózkodjék (exclaustratio), vagy hogy azt végképen 
elhagyhassa (saecularisatio). A előbbi a fogadalomra még köte-
lezve marad, az utóbbi teljesen elszakad rendjétől, és se foga-
dalom, se szabály őt többé nem kötelezi. 

4. Ha a szerzetesi rend őt elbocsátja (dimissio). 
Úgy az elbocsátás körüli eljárást, mint annak következmé-

nyeit a kódex tüzetesen szabályozza. 
5. Ha a szerzetesi rendet a pápa eltörölte (suppressio et 

extinctio ordonis). 
A férfi és női szerzetekre nézve a görögkeleti egyházban ugyanazok a Szerzetesek 

szabályok állanak, mint a róm. kath. egyházban. Ugyanazon három tárgya Q pvörop--
van a fogadalomnak itt is, ugyanazon hatálylyal. Negyedik targya a fogadalom- , . 
nak az, hogy a szerzetesek állandóan megmaradnak a szerzetesi életben és ^¡eti egy-
ugyanazon kolostorban. A szegénységi fogadalom következtében a szerzetes házban 
itt is elveszti vagyonjogi képességét, de különösen a püspöki méltóságra 
jutott szerzetesnél ezt ma már alig tartják meg. 

Hazánkban a görögkeleti román egyházban levő zárdák azon egyházi 
egyének lakóhelyei, kik kanonilag azon ünnepélyes fogadással egyesültek, 
hogy teljes mérsékletben, szegénységben és engedelmességben töltsék el 
életüket. A zárda egyrészről az egyházközség kellékeit foglalja magában, 
másrészről pedig az esperességgel egyenjogú és mint olyan, csak az egyház-
megyei hatóságnak van alárendelve. Zárda csak az illető püspök beleegye-
zésével alapitható s letesithető, az alapító pedig köteles a zárda fenntartására 
megkívántató jövedelmi forrásokat biztosítani. A zárdák világi lakóhelyekké 
át nem változtathatók. A szerzetesek a zárda többi személyzetével egvütt 
közvetlenül a zárdai elöljárónak felügyelete, közvetve pedig a püspök, illetőleg 
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ersek hatósága alatt állanak. Aki szerzetes akar lenni, kánoni vizsgálatnak 
tartozik magát alávetni. Azután a zárdai zsinat által a szerzetesi rendbe való 
felvételre érdemesnek találtatván, a zárdafönök által a püspöknek, illetőleg 
érseknek bemutattatik és főpapi áldást nyer. A szerzet ügyeit a szerzetesi 
rend intézi. 

A zárda zsinat elnöke a főnök, ki köteles a tanácskozásokban a rendet 
fenntartani. 

Az állam 124. Az állam az egyházi egyesületekkel szemben azon állás-
és az egy- pontot foglalja el általában, mint ahogy a polgárok egyesülési 
házi egye- szabadságát elismeri vagy korlátozza, mi természeten azon poli-

sületek tikai alapelvektől függ, melyek egy-egy áílam alkotmányában, 
sajátos céljaiban és sajátszerű intézményeiben nyernek kifejezést. 
Eszerint a különböző rendek és rendházak jogi helyzete is az 
államok szerint nagyon különböző. Van állam, hol az egyházi 
egyesületek és szerzetesi rendek, mint ilyenek, nyjlyános l e s f ü -
letek gyanánt vannak elismerve, sőt kiváltságos jogi állásnak 
örvendenek. Van állam, hol jogképességüket és testületi minősé-
güket esetjjől-esetre, avagy külön törvény alapján nyerik meg. 
Van állam, afiól az egyházi egyesületek és szerzetesi rendekre 
nézve csupán csak az illető államban érvényes közönséges egye- — 
Süjeti jog irányadó. Van állam, mely az egyházi egyesületekre és 

, szerzetesi rendekre nézve külön törvényt (kolostortörvényt) hoz. 
Végül van állam, hol az ilyen egyesületek él vannak tiltva. Az 
egyház ezzel szemben az egyházi egyesületek és szerzetesi rendek 
szabályozásának jogát kizárólagosan magáénak tartja. A szabad-
elvüség követelménye: hogy a polgárok egyesülési szabadsága 
tiszteletben tarrassék, az elé az állam a maga felügyeleti jogának 
ürügye alatt korlátokat ne emeljen és a meglevőket bosszantó 
rendszabályokkal ne zaklassa. Ez azonban csak akkor áll, ha az 
ilyen egyesületek kizárólag a szabályaikban körvonalozott hitéletet 
élik s kegyes céljaik korlátait túl nem lépik, mert ha a bennük 
rejlő nagy társadalmi erőt világi célok elérésére forditják, s a 
jámbor külső alatt az állam politikai viszonyainak megváltozta-
tására adják magukat, sőt külföldi hatalom politikai ügynökévé 
válnak, akkor velük, mint nagyerejü politikai tényezőkkel kell 
számolni s ilyen tekintetek szerint megítélni. 

Magyar- Magyarországon szerzetes intézeteJcet-Öehozni és alapítani 
országi soha se lehetett máskép, mint királyi engedelemmel. Ezt ki is 

viszonyok mondotta az 1715: 102. t.-c. és ennek megfelelőleg cikkelyeztek 
be törvénybe szerzetes rendeket az 1723 : 96., 1729 : 50., 1742 : 65., 
1765: 43. és 45., mi a mellett bizonyít, hogy a szerzetesrendek 
behozatala nálunk csak a törvényhozás útján történhet. Az ide 
vonatkozó királyi rendeletek 1848:111. törvénycikk óta nem nél-
külözhetik a miniszteri ellenjegyzést, melyért az ellenjegyző 
miniszter felelős. 

A magyar szerzetesrendek főnökeit királyunk adományozza 
meg a rendfőnökséggel, a szerzeteseknek választási joga csak 
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azon három egyén kijelölésére szorítkozik, kik közül egyet a király 
megadományoz. 

A szerzetesi rendbe való belépésnél nálunk a betöltött 16 év 
csak az egyszerű fogadalomra elégséges, az ünnepélyes fogada-
lomra Mária Terézia a betöltött 24 évet, I. Ferenc az elért 21 
évet rendelte. Ha az újonc ez idő előtt fogadalomtételre bocsát-
tatnék, a fogadalom érvénytelen, a fogadalmat tevőt a szerzetesi 
rendből el kell bocsátani, s abba teljes kora előtt visszatérni nem 
szabad. Ha valamely rendben ez első izben történik, 3000 forint 
birsággal, ha pedig a rend koldulásból él, a legközelebbi ala-
mizsnaszedés elvesztésével büntetendő. Ha ilyen eset másodszor 
is megtörténik, az előljáró az országból száműzendő, a zárda 
pedig eltöröltetik. A szerzetbe felvett egyén, habár javaira nézve 
szabad rendelkezési joggal birna is. a világi hatóság engedélye 
nélkül a rend részére semmit érvényesen nem ajándékozhat, kivéve 
ha életjáradékot akar alapítani, melynél azonban a kamatok a 
2C0 forintot meg nem haladhatják. De ennek tőkéjét se lehet a 
szerzet sajat kezelése alá adni, hogy a szerzetes halála után 
rokonai azt megkaphassák. Továbbá mindaz, mit a szerzetbe 
lépve, magával hozott, vagy azután szülei vagy rokonaitól kapott, 
ha netán a rendből kilépne, neki, ha pedig a fogadalom letétele 
előtt meghalt volna, rokonainak kiadandó. 

Szerzetesek az 1877 : 20 t.-c. szerint sem gyámságot, sem 
gondnokságot nem viselhetnek. A végrendeletek irása és tanú-
képeni aláírására nézve ezelőtt fennállott tilalmat az 1876 : 16. 
t.-c. nem tartotta fenn. 

Az ingatlan vagyonnal biró szerzetesek az 1 8 7 2 : 8 . és 
1875 : 37. t.-c. értelmében gyárakat állithatnak és árúszerzési 
kötéseket is köthetnek. 

Hazai törvényeink szerint a szerzetes rendek eltörlésére való 
jog Magyarországon az apostoli királyt illeti. Hogy amint a szer-
zetes rendek behozatala, úgy eltörlése is a magyar törvényhozás 
közreműködésével történhet, ez újabb alkotmányunk szellemé-
ből folyt. Az eltörölt szerzetes rendek javai iránt a Korona 
intézkedik. 

125. Az egyházak nem nélkülözhetik végtelen céljuk eléré- Egyházak 
sében az anyagi eszközöket. Magának már az Istentiszteletnek is háztartása 
anyagi eszközökre van szüksége, az egyházak pedig a maguk 
tevékenységében nem szorítkoznak csupán csak erre, hanem a 
felebaráti szeretet és az emberi művelődés terén is nevezetes 
munkásságot fejtenek ki, sőt azon felül még saját hatósági szer-
vezetüket is fenn kell tartani és működtetni. Ezekből áll általá-
nosságban az egyházak szükséglete. Mindez nem maradhat fedezet 
nélkül s midőn az egyházak abban tevékenyek, hogy anyagi szük-
ségleteiket minél megfelelőbben fedezzék, ezen tevékenységük: 
gazdálkodás, annak eszközei: gazdaság. 
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Az egyházak háztartása alatt kell értenünk az egyházak azon 
tevékenységét, mely szerint anyagi szükségleteik fedezésére vonat-
kozó módokat megállapítják, s az erre szükséges anyagi eszkö-
zökről gondoskodnak. 

Az egyháznak a maguk anyagi szükségleteinek fedezése köz-
ben épen olyan gazdálkodó alanyokká válnak, mint az egyes 
ember, avagy az embereknek egyéb szervezkedése, vagy akár 
maga az állam. Bármilyen nagy legyen is a különbség az egyház 
és más ember, társulás, vagy az állam között máskülönben, de a 
gazdasági élet tekintetében nincs különbség, mert a gazdasági élet 
törvényei nem ismernek kivételes szabályokat, bárki legyen is a 
gazdálkodó alany. 

Mégis különbséget kell tenni az egyház mint természet-
fölötti alany, és az egyház mint gazdálkodó alany között, továbbá 
a javak min t . az isteni kegyelem eszközei, és a 'javak mint 
gazdasági javak közt. 

Az egyháznak szükségletei körébe mindaz beletartozik, mit 
az egyházhatalom a maga céljai elérése végett szükségesnek tart. 
Ezen szükségletek természetük szerint mégis a maguk általános-
ságában csoportosíthatók : 

Az egyhá- 1. A szentségek kiszolgáltatásának anyagi szükségletei, mihez 
zak anyagi mindazok az anyagi javak tartoznak, melyek a szentségeknek 

szükség- anyagát, azok kiszolgáltatásának szertartásos eszközeit s a szer-
letei tartásokra megkívánt helyiségeket s azoknak kellő felszerelését 

alkotják. 2. Az istentisztelet szükségletei, hová tartoznak ugyancsak 
az erre szolgáló épületek, azok felszerelései. 3. A tanítás szükség-
letei, úgy az egyház papjainak különös kiképezésére, mint a 
híveknek a hit igazságaival való megismertetésére. 4. A kormányzás i 
és közigazgatás szükségletei a kormányzás és közigazgatás külön-
böző ágainak költségeire és hivatalainak fenntartására. A szükség-
leteknek ilyen csoportosítása azonban csak elméleti, mert a 
gyakorlati élet kevéssé veszi azt figyelembe és a szükségletekben 
és azok fedezésében nem mindig találkozunk tervszerüleg előre 
meghatározott módozatokkal. 

Egyházi 126. Az egyházi vagyon az egyház magánjogi úton érvé-
vagy on nyesithetö és pénzérték szerint értékelhető jogainak összessége. 

Ezen vagyonnak legnevezetesebb alkotórészei áz egyházi 
javak. 

Egyházi Egyházi javak alatt kell értenünk az egyháznak mint gazdái- j 
javak kodó alanynak azon gazdasági javait, melyeknek tulajdonosa az 

egyháznak valamely hivatala, vagy intézete. 
Ezen javaknak magánjogi viszonyaitól különbözik azoknak 

közigazgatási joga, nevezetesen: kit illet meg ezen javaknak 
vagyonjogi képviselete, és mikép kell azokat az- egyház szükség-
leteinek fedezésére felhasználni. 
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A codex juris canonici a róm. kath. egyház vagyonjogára 
nézve a következő tételeket állapítja meg: 

1. A róm. kath. egyháznak joga van gazdasági javakat 
(bona temporalia) szerezni, birni és azokkal rendelkezni. Ezen 
jog az egyházat saját természeténél fogva illeti meg, függetlenül 
az állami hatalomtól (Can. 1495.). Ugyanezen jog megilleti 
nemcsak az egyetemes egyházat, hanem külön-külön minden 
egyes egyházat, és az egyház által elismert jogi személyt. (Can. 
1495., 1498.) 

2. Javakat az egyház szerezhet minden igazságos módon, 
amint mások szerezhetnek (1499.) [tehát a polgári jogban a 
tulajdon szerzésére megállapított módok szerint]. 

3. Az egyházi javak tulajdonjogának alanya azon erkölcsi 
személy, ki azokat megszerezte (1499. §. 2.). 

4. Az egyháznak joga van igénybe venni híveinek hozzá-
járulását az egyház szükségletei céljából (1496). 

5. Az egyházi javak fölötti tulajdonjog és az egyháznak 
hatósági felsősege nem ugyanegy (1499: 2. §.). 

6. Valamely „res sacra" vagy res consecrata tulajdon-
jogának alanyai magánosok is lehetnek (1510: §. 1.). -

127. A római katholikus egyház vagyona igen különböző"" 
természetű javakból és vagyontárgyakból áll, melyeket mind 
egyazon elvek szerint megítélni a legnagyobb zavarra vezetne. 
Meg kell tehát tenni azok közt a megkülönböztetést ket irányban 
is, először azon szempontból, milyen szükségleteket elégítenek 
ki azok magában az egyhazoan, másodszor a javaknak polgárjogi 
természete szerint. 

A kánonjog szempontjából különbség van a javak közt, és Egyházi 
pedig: vagyon a 

1. Azon javak, melyeket az isteni tiszteletre, vagy a kegye- kánoni jog 
lem osztásnál közvetlenül használnak, melyek ismét vagy szerint 

a) res consecratae, melyeket a püspök szentelt oiajial való 
kenés által megszentelt, mint a minők: a templomok, oltárok, 
kelyhek és tányérkák (patena); 

b) res benedictae, melyeket egyszerűen csak megáldanak, 
ilyen: kisebb templomok, kápolnák, imaházak és szent edények. 

c) res pretiosae, melyek jelentékeny értékűek a művészet, 
vagy a történelem, vagy az anyag tekintetéből. 

2. Azon javak (res ecclesiasticae), melynek gazdasági 
gyümölcsei (jövedelmei) szolgálnak az egyház szükségleteinek 
fedezésére: tőkék, ingatlanok, jövedelmező jogok és szolgaitatások. 

A templomok nyilvános és közös istentiszteletre szánt épületek. A templom 
Ilyen épületet emelni csak a megyés püspök engedélyével szabad, 
ki a kérelmet minden irányban alapos megfontolással intézi el s 
mielőtt abban isteni tisztelet tartatnék, a római szertartásos könyv-
ben előirt módon felszenteli. A felszentelt templom szent jellegét 
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elveszítheti (execratió), ha összedől, vagy nagyobb rongálást szen-
ved, s ilyen esetben újra fel kell szentelni. 

Oltár Oltár a templom belsejében levő emeltebb hely, hol a misét 
mondják. Főrésze az oltárkő, melyben ereklye van, mit maga a 
püspök helyez el és lepecsétel. Az oltárt ugyancsak a püspök 
szenteli fel, új oltárt emelni (még felszentelt templomban is), vagy 
a meglevőt áthelyezni, lerombolni csak püspöki engedéllyel szabad. 
Az oltár is elvesztheti szent jellegét és megfertőzhető, mikor is 
azt, mint a templomot, ki kell engesztelni. 

Kehely Kehely (calix) tányérka (patena). Az elsőbe a miseáldozat 
borát öntik, a másikra a kovásztalan kenyeret teszik, offerálás és 

Tányérka átlényegités végett. A kelyhet és tányérkát is szentelt olajjal kenve, 
a püspök felszenteli. A felszentelés ereje megszűnik, amint törés, 
repedés által hasznavehetetlenné válnak. 

Nem részesülnek szent Olajjal való megkenés útján felszen-
telésben, csak áldásban (res benedictae): 

Kisebb templomok, kápolnák (nyilvános és magánkápolnák), 
melyeket a püspök, vagy az ő általa meghatalmazott áldozár áld 
meg, s ezekben misézni lehet úgy, hogy az a plébániai mise 
látogatottságának kárára ne essék. Oratoriumok, melyekben oltár 
nincs, tehát ott nem miséznek, hanem csak imádkoznak. Ezeket 
bárki külön engedély nélkül is felá'lithatja, s r i smét világi haszná-
latra fordithaija. Szent edények, milyen az Úr testének megőrzé-
sére és kiszolgáltatására szolgáló nagyobb kehely (ciborium), & 
szentségmutató (monstiantia), a szelence (pixis), melyben az Úr 
tes ét a betegekhez viszik, az olajtartó edénykék (keresztelendők 
olaja, betegek olaja és a szentelt chrisma), a misebor és viztartó 
ámpolnák, a füstölő tömjéntartó. Az egyházi öltözékek, keresztelő 
k it, harangok, temetők. 

A közönséges egyházjog a szentelt dolgokat különös oltalom-
ban részesiti. s azoknak profanacióját tiltja. Ilyen profanacio azokat 
világi célokra ha>ználni, bemocskolni, vagy azokkal szemben 
botránkoztatóan viselkedni. Az ilyen helyeken vagy dolgokon 
elkövetett lopás, vagy bárminő erőszakos durvaság különös szigorral 
torlandó meg. A temp omi ruhákat és felszereléseket senki világi 
célokra nem használhatja. Templomok, kápolnák hajdan menekülő 
helyek (asylum) gyanánt voltak elismerve. 

A közönséges egyházi vagyon (res ecclesiasticae) rendeltetése, 
hogy annak haszonelvezete és jövedelmei az egyházi szükségletek 
fedezésére szolgáljanak. 

Ezek is lehetnek tőkék (értékpapírok), ingatlanok, mint: 
épületek, gazdasági célokra szolgáló fekvőségek, azoknak gazda-
sági felszerelese, jövedelmező jogok, különösen a hajdani tizedjog, 
földesúri haszonhajtó jogok és tartozások. 

Magyar A mi magyar polgári jogunk a vallásgyakorlat szabadságából 
jogunk és polgárai vallásos érzületének sérthetetlenségéből, sőt ápolásából 
szerint 
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indulván ki, a róm. kath. egyház vagyonában polgárjogilag is 
megteszi azon megkülönböztetéseket, melyeket ezen egyház hite 
tanit és joga felállít. 1. A szentségek anyagául szolgáló javak, 
milyenek a faolaj és balzsam keverékéből a püspök által szer-
tartás szerint készitett krizma, az oltáriszentség kenyere, bora, az 
utolsó kenetben használt betegek olaja (oleum infirmorum) termé-
szetüknél fogva a jog körén kivül esnek, tehát se jognak, se 
forgalomnak tárgyai nem lehetnek. Ezekre nézve a polgári jog 
nem nyerhet alkalmazást. 2. Az egyházi vagyonnak egy második 
csoportjába sorozható eleme a res sacrae, res benedictae és res 
pretiosae. Ezeknek jogi állapotát és minőségét általános elvre 
visszavezetni és kifejezni nem lehet, mert magyar törvényeink ilyen 
általános elveket ki nem fejtettek, jogi viszonyaikat csak ritkán 
érintik s többnyire privilégiumok és a szokás rájuk nézve irányt adó. 

Ezen javakat büntetőtörvényünk még különös oltalomban is 
részesiti, mert aki a vallás szertartási gyakorlatára rendelt helyi-
ségben nyilvánosan botrányt követ el, vagy a vallási tiszteletnek 
tárgyát, vagy oly tárgyakat, melyek a szertartások végzésére 
vannak rendelve, a szertartásra rendelt helyiségben, vagy bár azon 
kivül, de a vallásos szertartás alkalmával tettel vagy botrányos 
szavakkal meggyaláz, vétséget követ el és hat hónapig terjedhető 
fogházzal és kétszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 
(1878: V. 191. §.) Továbbá tekintet nélkül a lopott dolog érté-
kére, bűntettet képez a lopás, ha valamely, az állam által elismert 
vallás szertartásaira rendelt helyiségben a vallás szertartásaihoz 
tartozó, vagy kegyes, vagy jótékony célra szánt tárgyon követtetik 
el és öt évig terjedhető börtönnel büntetendő. 

128. A róm. kath. magyar egyház szükségleteinek fedezése A róm. 
különféle forrásokból történik s már egymaga ez is különbséget kath. egy-
okoz a vagyon alkotórészeiben, de e különbség még élesebb a ház va-
vagyon elemeinek különböző jogi természeténél fogva. Ezen szem- gyona 
pontból különbséget kell tennünk a vagyon következő elemei Magyar-
Jközött: országon 

I. Egyházi javak, melyek közt ismét: 
a) királyi adományból származó javak, 
b) kegyes célú adományok és alapítványok, 
c) az egyházak saját gazdasági tevékenysége által 

szerzett javak. ' 
II. Jövedelmező jogok. 
III. A hivek szolgálmányai, hivatali dijak és illetékek. 
IV. Az államtól és hatóságtól nyert segély. 
Az egyházi vagyonnak ezen elemeit külön-külön vesszük 

vizsgálat alá. 
129. I. A róm. kath. egyháznak első ellátása kir. adomá- Kir. 

nyozás útján történt, s a kir. adomány maradt az egyházi vagyon- adomány 
szerzésnek legbővebb forrása mind e mai napig. A kir. ado-
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mányból származó magyar egyházi birtokra vonatkozó jognak 
ősforrása a magyar szent Korona. A pápa pedig a megüresedett 
egyházi javadalmak adományozása tekintetében semmi jogható-
ságot nem gyakorol a megerősítés hatalmán kivül. Werbőczy I. 13. 

Egyházi vagyon és nemesi vagyon egy közös forrásból fakadó 
joggal bir és közös jogi alapokon nyugszik. Ezen javak körül 
támadható perek bírája az alkotmányos magyar bíróság. Ezen 
javaknak jogi rendezője a magyar országos törvényhozás. 

Egyházi és nemesi birtok közt azonban mindig megmarad 
a jogi különbség, mely azoknak történeti múltjából származik. 

A nemesi javak magánjogi jellegével szemben az egyházi 
birtokok túlnyomóan közjogi jellegűek. 

Kegyes 130. A kegyes célú adomány és alapítványoknak az a külö-
célú ado- nös sajátságuk, hogy olyan ellenszolgáltatás mellett adatnak, 

mányok és melyek e javakat különös jogi természetűekké teszik. Ezen javak 
alapitvá- lehetnek ugyanis olyanok, melyek olyan ellenszolgáltatás mellett 

nyok adattak, mely gazdaságilag, jogilag nem értékelhető, mint amilyen 
a mise, imádságok stb. 

Hogy az ellenszolgáltatás, melyre azok elfogadása által az 
egyház magát lekötelezi, teljesithetők-e az egyház tanai és tör-
vényei szerint? ezt megvizsgálja a felsőbb hatóság. Az egyházak 
tehát ilyen alapítványok felett tulajdoni jogot csak ilyen közigaz-
gatási jóváhagyás után szerezhetnek. 

Vallás és A vallás és tanulmányi alap kezelését az 1880. május 21-én 
tanulmányi kelt királyi leirat ideiglenesen úgy szabályozta, hogy egy részben 

alap egyházi, részben világiakból álló 15 tagú felügyelő- és ellenőrző-
bizottságot rendelt ki egyelőre 3 évre, mely rendesen minden 
évnegyed első havában, rendkivülileg az elnök meghívása folytán, 
a szükséghez lépest bármikor tartandó ülésekben teljesiti műkö-
dését. A bizottságnak rendeltetése a két alap tulajdonahoz tartozó 
törzsvagyon épségben tartására felügyelni és ez irányban taná-
csával a vallás- és közoktatásügyi minisztert támogatni. A mi-
niszter nincs ugyan kötve a bizottság határozataihoz, de ha azoktól 
eltérő intézkedést lát szükségesnek, köteles úgy a bizottságnak, 
mint saját véleményét Ő felségéhez felterjeszteni legfőbb elhatá-
rozás vegett. 

Szerzett 131. Az egyházat, mint jogi személyt a személyiség termé-
javak szelénél fogva megilleti a vagyonszerzés joga, mert e jog a 

személyiség természetéből önként következik. Itt már az egyház inint 
gazda:kodó alany jön tekintetbe, s reá nézve a szerzés módjai 
ugyanazok, melyeket magyar polgári jogunk mindenki számára 
ehsmer és biztosit. 

Mindazon javak, melyeket az egyháznak valamely intézete, 
mint jogi személy, saját gazdasági tevekenysége által szerez, az ö 
teljes tulajdonába mennek át, melyek felett a szabad rendelkezés-



161 

nek e jogát egyedül csak a közigazgatási ellenőrzés és felügyelet 
korlátozhatja. 

132. Az egyházi tized (decima), mely mint mindenütt, úgy Tized 
hazánkban is a kereszténység felvétele óta mindig megillette az 
egyházat 1848-ig, amidőn az egyházi rend arról minden kár-
pótlás nélkül lemondott. 

A plebánusoknak joga van stola-illetményekre. A stola-illet- Stóla 
mény a plebánust tiszti működése fejében illeti meg, ilyenek 
a keresztelés, gyermekágyas nőnek a templomba bevezetése, 
kihirdetés, esketés, temetés és ezekre vonatkozó anyakönyvi 
kivonatok és okmányok kiállítása. A stola-illetmény a hivatalnak 
egyik jövedelemforrása, de semmi esetre se szabad azt a plebánus 
munkabére gyanánt tekinteni, mert az ő lelki működésének nincs 
pénzértékben kifejezhető ára s lelki előnyöket anyagi előnyök 
fejében adni, simonia volna. Ezt a bünt az egyház büntetőjoga 
nagy szigorral bünfeti. Ez az oka, hogy a plebanusnak tiltva van 
valamely lelki működését anyagi ellenszolgáltatástól (a stóla meg-
fizetésétől) tenni függővé, vagy ha azt valaki nem fizetné, meg-
tagadni. De viszont, mert a stóla hivatali jövedelem, joga van 
azt a plebánusnak esetleg per útján is követelni és behajtani. 
Ez az oka annak, hogy a stoladij mennyisége hatóságilag van 
szabályozva, vagy legalább szokás útján megállapítva és még ott 
is, hol ez hiányzik és „szabad stóla" van, a plebánusok többet, 
mint a rendesen szokásos stóla kétszeresét, nem követelhetnek. 

A párbér a stolától abban különbözik, hogy az nem esetről- Párbér 
esetre, teljesített tiszti működések fejében illeti meg a plebánust, 
hanem az ő hivatali ellátására állandóan (időnkint visszatérőleg) 
fizetett egyházi adó. Ezen adófizetes arra van rendelve, hogy a 
hivek a plebániahivatal fenntartásához saját erejükkel hozzájárul-
janak, miből következik : hogy ahhoz minden hívőnek hozzá kellene 
járulni, ki az illető plébánia kötelékébe tartozik. A párbér jogi 
természete körül még mai nap is foly a vita. 

A kath. kánoni jog mindenkit a róm. kath. egyház kötelé-
kébe tartozónak állit, aki érvényesen meg van keresztelve, s ennél-
fogva minden megkeresztelt embert adóalanynak tart, ki párbért 
fizetni köteles. 

A nem katholikusok tiltakoznak a keresztség felvételének 
ilyen értelmezése ellen. Az 1790/1. 26. t.-c. kimondotta, hogy a 
protestánsok a róm. kath. lelkésznek semmi járandóságot fizetni 
nem tartoznak. Ezzel ezt a kérdést magyar jogunk szempontjából 
eldöntötte. Ugyanezen törvény azt is kimondja, hogy párbért nem 
minden római kath. hivő, hanem csak a házasok és özvegyek 
tartoznak fizetni. 

A párbér állhat pénzbeli fizetésben, kézi- vagy igásmunkában 
és természetben szolgáltatandó javakban, a szerint, amint azt a 
helyi viszonyok szerint a helyi szokás megállapította. 

Kosutány: Egyházjog, II. kiad. 11 
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Egyházi 133. Az egyházi vagyon nem idegeníthető el üzleti haszon 
javak el- céljából, mert az egyház nem vagyonszerző intézet, vagyonát 

idegem- csupán céljának eszköze gyanánt birja, ezen cél pedig minden 
lése időkre fennáll, s ugyanaz marad, miből következik, hogy vagyo-

nának is fenn kell maradnia. A kánonjog az elidegenítés tilalmát 
kiterjeszti az ingóságokra is és az egyház összes javait forgal-
mon kivül helyezi (res extra commerciuin positae). 

Elidegeníthető azonban az egyházi vagyon, ha azt az egyház 
magasabb célja követeli a canonjog szerint is, mint amilyen 1. a 
keresztény szeretet müvei, mint inség, köznyomorúság enyhítése, 
a jótékonyság gyakorlása, 2. az egyház szüksége (necessitas), 

.vagy jelentékeny haszna (evidens utilitas), amidőn már tisztán 
gazdasági tekintetek is döntők lehetnek. 

Időközi Időközi jövedelmek (proventus intercalares) az egyházi java-
jövedelmek dalmaknak azon jövedelmei, melyek azoknak megüresedésétől 

kezdve az új javadalmasnak institutiójáig folynak. A királyi ado-
mányból származott javakra nézve az időközi jövedelemnek a kir. 
kincstárba kellene folyni, de I. Ferenc József az időközi jövede-
lemről lemondott és az a vallásalapba folyt. 

A megürült káptalanbeli állomások jövedelme az 1808. április 
22-én kelt intézmény alapján egy harmadrészben a püspök-
megyei alapba folyt, a többi a káptalanbeliek közt oszlható fel. 
A megürült plébániák jövedelme egészen az időközi helyettest illeti. 

Egyházi A székes- és társasegyházaknál az építkezés terhe első-
épitkezés sorban a püspököt és káptalant éri. Az 1715 : 60. és 1723 : 71. 

terhe t.-c. alapján a király a főpapokat ezen kötelességük teljesítésére 
szoríthatja annyival inkább, mert a magyar főpapi beneficiumok 
elég dúsan vannak ellátva, hogy e kötelesség terhét megbirják. 

A lelkipásztorkodással járó egyházi beneficiumokra nézve 
a tridenti zsinat azt rendelte, hogy a szükséges építkezésre az 
egyházvagyon feles jövedelme fordittassék, ha pedig ez elegendő 
nem volna, ezen célra a templom törzsvagyonát kell fordítani. 
A kegyúrnak építkezési kötelezettsége iránt a kánonisták nézete 
szétágazó, mert mig némelyek a kegyurat feltétlenül kötelezhető-
nek tartják, mások csak abban az esetben, ha ő a javadalomból 
jövedelmet húz. 

A görög- 134. A görögkeleti egyház vagyonjogának alapjára és az egyház vagyon-
kpleti ePV- s z e r z ^ s i képességére nézve mindaz áll, mit a róm. kath. egyháznál már 

, elmondottunk, azzal a különbséggel, hogy a görögkeleti egyház nem vonja 
riaz Va- kétségbe és elismeri, miszerint az egyházi vagyon szerzésének és elidegeni-

gyonjoga tésének, bírásának és kezelésének polgárjogi vonatkozásai a polgári törvények 
szerint itélendök el. 

A magyarországi gör. kel. egyházban a vagyonnak ugyanolyan elemeivel 
találkozunk, mint aminővel a róm. kath. egyhazban már megismerkedtünk. 
Itt is vannak olyan egyházi javak, melyek királyi adománybol származnak és 
ezekre nézve a magyar szent korona joga ugyanolyan erőben és hatályban 
áll fennt, mint azt a rom. kath, egyháznál kifejtettük, ezen egyházaknak szerzett 
javaira, úgyszintén alapitványaira nézve a mi magyar polgári jogunk és tör-
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vényeink éppen úgy érvényesek, mint a róm. kath egyházra nézve. A hivatali 
bevetelek, egyházi adók es a hivek szolgálmányai mind a két egyházban, 
részint azoknak szervezési szabályzatában, részint congressusi határozatokban 
részint az autonom testek statútumaiban vannak szabályozva. 

Az egyházi vagyon tulajdonjogának alanyául ezen egyház az egyház 
egyetemét tartja, melynek a helyi egyházak, intézetek, alapok csak elágazásai 
és képviselői, de nem önálló, különös alanyai. 

135. A protestáns egyház vagyoni joga. sok tekintetben A protes-
különbözik a róm. kath. és görögkeleti egyházak vagyoni jögafől. táns egy-
Ezen egyházban a javaknak azon osztályozása (res consecratae — ház vagyo-
res benedictae) nem nyerhet alkalmazást. De azért az egyház- ni joga 
javaknak egy részét — templom, templomi felszerelés — még 
sem tartja egészen közönséges gazdasági javaknak, mert pl. 
templomot csak a felsőbb hatóság engedélyével szabad építeni. 
Az egyházi vagyon jogi szabályozójául mindenütt az államok 
polgári jogát ismeri el. Az egyházi vagyon tulajdonjogának ala-
nyául itt is az egyházat, mint jogi személyt kell tekintenünk, 
azzal a különbséggel, hogy a protestáns egyház a híveknek „szer-
vezett testülete", ennélfogva az egyház, mint jogi személy, vagyo-
nának tulajdoni joga is ezen szervezett testülettel, mint alannyal 
hozandó "összefüggésbe. Ezen jogi személynek vagyonjogi képvi-
seletét az egyházi törvények állapítják meg. Ilyen „testületek" az 
egyházközségek, megyék, kerületek, az egyház egyeteme, mint 
mindmegannyi külön jogi személy a maga külön vagyonával. De 
ezeken kivül vannak még különös „alapok" és főiskolák, melyek 
ugyancsak külön jogi személyek és saját tulajdonul bírt vagyo-
nukat önállólag kezelik. 

A protestáns egyház vagyonát két főforrásból nyerte a) a 
híveknek kisebb-nagyobb önkéntes adományából, b) a tömeges 
áttérés következtében az elhagyott felekezetek vagyonának át-
szállásából. 

Királyi adományból származó ingatlanokkal nem találkozunk, 
s így itt mindaz elesik, mit ezekre nézve a r. kath. egyház vagyon-
jogában elmondottunk. 

Már II. József 1781. okt. 20-iki „türelmi rendelete" alapján 
mindenütt, hol csak protestáns egyház keletkezett, a templomnak, 
parochiának és iskolának szolgáló belső telket s ezen kivül a 
parochiának egy egész külső telket (mansus integer), a templom-
nak és iskolának szintén egy egész telket kellett kihasítani. 
A telekhez járultak a telek után járó jogok (szabad fa, legeltetés, 
őrletés stb.). 

Az 1871 : 55. t.-c. lelkészeknek s az iskolatanitóknak a közös 
birtokok rendezése alkalmával erdő és legelő illetőségüket az 
egész közös birtokból kiadatni rendeli. 

A magyar állam tőle telhetőleg érezteti az egyházakkal a Állami 
maga támogatását, midőn a tanitói fizetéseket kiegészíti, a tanítók- segély 
nak korpótlékot ád, őket nyugdíjban részesiti (1894 :27 . t.-c.), a 

< • íi* 



164 

felekezeti középiskoláknak állami segélyt ád, az egyházkerületnek 
évenkint bizonyos összegeket bocsát rendelkezésére, az egyházi 
közalapokat évről-évre segiti. 

Ezek közül különösen kiemelendő az 1898 : 14. t.-c. a lelkészi 
jövedelem (cotigrua) kiegészítéséről. 

Ezen törvény a latin, görög és örmény szertartású kath. 
lelkészek kivételével a többi törvényesen bevett vallásfelekezet 
azon lelkészeire nézve, kiknek állása 1898. január l-ig már rend-
szeresittetett, kimondja, hogy azoknak jövedelme az állampénztár 
terhére 1600, illetve 800 koronára egészíttetik ki, és pedig 1600 
koronára azoké, kik a hazai középiskola nyolc osztályának elvég-
zése után legalább három évig a hittudományt nyilvánosan vagy 
magánúton tanulták, valamely hittani intézeten vizsgálatot tettek 
és szabályszerű lelkészi képesítést nyertek. Különben csak 800 
koronáig fog jövedelmük kiegészíttetni. De ilyen kiegészítésben 
csak olyan lelkész részesülhet, ki magyar állampolgárságát iga-
zolja. A törvény maga állapítja meg a felszámitható jövedelmeket 
és a levonandó kiadásokat, melyet a vallás- és közokt. miniszter 
közigazgatási közegek által ellenőrizhet, felülvizsgálhat. 

A congruát elveszti az olyan lelkész, aki jogercfe büntető 
bírósági Ítélettel hivatalvesztésre szóló mellékbüntetéssel sújtatott, 
aki állásához nem méltó súlyos erkölcsi vétséget követ el, fegyelmi 
úton államellenes magatartás miatt el lett marasztalva. A lelkészek 
illetményeiről folytatólag rendelkezik az 1909. évi XIII. t.-c. és 
az 1913. évi XXVIII. t.-c. 

Baldácsy Baldácsy alapítvány. Báró Baldácsy Antal, római kath. főúr, 
alapítvány országgyűlési képviselő, a magyarotszági protestáns egyházaknak 

örökös tulajdonul hagyott több mint 8000 holdnyi földbirtokot, 
mindennemű járulékaival együtt. Ez alapítvány csakugyan a hazai 
protestáns egyházakra szállott. A felügyeletet egy 22 tagú bizott-
ság v'szi, melyben mind az öt ág. ev. és mind az Öt ev. ref. 
egyházkerület, úgyszintén az unitárius egyház közönsége egy 
egyházi és egy világi tagot választ. 

A magyar 136. A magyar országos ev. ref. egyház a maga egyházi 
országos szükségleteit kétféle forrásból meriti, úgymint: a) egyházi köz-

év. ref. alapokból, b) a hivek szolgálmányaiból. 
egyház A magyar országos református egyházi közalap úgy jött létre, 

közalapja hogy minden családfő köteles arra bizonyos évi járulékot fizetni, 
melynek legkisebb mennyisége 10 krajcar, maximuma pedig 50 frt. 

A közalapot kezeli az allandó végrehajtó bizottság, az egye-
temes konvent szabályzata és utasításai értelmében a szabályzatot 
az egyetemes zsinat hagyja jóvá. 

A közalap célja: olyan szegény egyházközségeket felsegélni, 
melyek önerejükből fenn nem állhatnak, és se az egyházmegye, 
se a kerület segélyezése nem elegendő, de különös viszonyok 
azok fenntartását szükségessé teszik; új egyházközségek alakulását,. 
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templomok, iskolák építését előmozdítani; csekély díjazású lelké-
szeket, tanítókat felsegiteni; hazánk hátárain belül vagy kivül 
elszórva élő hitfeleket gyámolítani és őket az elenyészéstől meg-
mentve, az idegenek között az egyháznak és a magyar nemzetnek 
megtartani; hivatalviselésre képtelen lelkészeket, lelkészi özvegyeket, 
árvákat segélyezni. 

137. Az egyházi adó kétféle természetű: a) a helybeli egyház Egyházi 
és a hozzákapcsolt felekezeti iskola fenntartására szolgáló adó; h) adók 
a központi, és pedig egyházmegyei és kerületi kormányzat, továbbá 
a convent és zsinat költségeinek fedezésére szolgáló adó. 

A helybeli adó ismét v^gy rendes, vagy rendkivüli adó. 
a) A rendes helybeli adót köteles fizetni minden adóképes 

egyház tag, és pedig vagy községi illetősége, vagy rendes lakás 
ciinén. Az adó kivetése a presbitériumok által történik. 

b) A rendkivüli adónak akkor van helye, ha valamely célba 
vett építkezés okvetlenül szükséges és sürgősen végrehajtandó. 

A központi adó magasságát lélekszám szerint kivetve, az 
egyházmegye, illetőleg az egyházkerület határozza meg és közli 
az egyes egyházközségekkel a reájuk eső összeget. Ezt aztán a 
presbitérium beilleszti a költségvetési előirányzatba. 

Az egyházközségi háztartásnak legmunkásabb intézője a Egyház-
presbiterium. Köteles minden év első felében a jövő évi költség- községi 
vetési előirányzatot elkészíteni. Ezen költségvetési előirányzat két háztartás 
rovatot foglal magában: a szükségletet, mely ismét vagy rendes, 
azaz az egyháznak változás alá nem eső, évenkint feltétlenül 
teljesítendő kiadásai, vagy rendkivüli, mely bár szintén évenkint 
előfordul, de a körülmények szerint módosítható, b) a fedezet 
magában foglalja a vagyon jövedelméből, perselypénzekből, 
adományokból várható összegeket és a hívekre kirótt évi szemé-
lyes járandóságokat és adókat. 

A községi közgyűlés határoz a javaslatok felett. 
Az egyházközségi gondnokok kezelik a fekvő birtokokat. 
Az egyházközségi háztartásra felügyel az egyházmegyei gond-

nok és az esperes, mi legkülönösebben az esperesi látogatások 
alkalmával történik. 

Az egyházmegyék, mint magasabb közigazgatási testeknek Egyház-
évi költségvetési előirányzatát az egyházmegyei közgyűlés tár- megyék 
gyalja és állapítja meg s határoz az egyházmegyei pénztár, iskolák 
és alapok kezelése és hovaforditása felett. Meghatározza a megyei 
adó magasságát, s közli a községekkel a reájuk kivetett összeget. 
Az esperes és a megyei gondnok ügyelnek fel az egyházmegye 
pénztárára. 

Az egyházkerület háztartásának vezetői a püspök és a e. k. E. kerület 
főgóndnok, kik az egyházkerület pénztárára és vagyonára fel-
ügyelnek, s az e. k. közgyűléshez a kerület vagyoni állapotáról 
jelentéseket tesznek. Az egyházkerületi közgyűlés intézkedik, hogy 
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az e. kerület pénzalapjai és alapitványai hiven kezeltessenek és 
rendeltetésük szerint felhasználtassanak. 

E. egye- Az egyház egyetemének háztartását intézi az egyetemes kon-
teme vent, mely gondoskodik az egyházi közalap (domestika) fenntar-

tásáról, gyarapításáról és kezeléséről és őrködik azon közpénz-
tárak és alapítványok felett, melyek az egyetemes ref. egyház 
tulajdonai. A zsinat fejleszti az egyházi közalapokat, megállapítja 
az egyházi közteherviselés rendszerét. 

Az ágostai Az ágostai evang. egyház háztartása ugyanolyan elvi alapo-
ev. egyház k o n nyugszik, mint az ev. ref. egyházé. Az eltérések lényeges 
háztartása különbségeket nem tüntetnek fel. 
Az unitá- ŐÍZ unitárius egyház háztartásának legfőbb intéző hatósága 
riusegyházaz egyházi Főtanács részint mint az egyetemes egyház háztar-
háztartása fásának legfőbb intézője, részint mint valamennyi közigazgatási 

közeg legfőbb felügyelője és ellenőrzője. 
Az egyetemes egyháznak saját mező- és erdőgazdasági bir-

tokai vannak, vannak ezeken kivül alapítványi birtokai: ingat-
lanai és tőkéi. 

Az egyházi Főtanács állapítja meg az évi költségvetéseket. 
Az egyházi képviselőtanács intézi az ingatlanok vételét, eladását. 
Bizottságai közül a pénzügyi-bizottság, számvevő-bizottság, pénztár-
vizsgáló-bizottság és a gazdasági-bizottság végezik az ügyek szak-
szerű vitelét és a véleményadást. A jószág felügyelőség gyakorolja 
a közvetlen felügyeletet és ellenőrzést az összes mező- és 
erdőgazdasági birtokokra s hatáskörébe utalt más birtokokra 
nézve. 

Az egyházközségi háztartás nem a községi közgyűlés, hanem 
a kebli tanács által történik. A község;i háztartásban a gondnok 
a lelkészszel együtt gondoskodik a fekvő birtokok házi kezelé-
séről, a haszonbérbe adni valók kiadásáról, a vagyonszerzésről, 
az adófizetésről stb. A pénztárnok kezeli a község pénzeit, értékeit 
és pénzértékü papírjait, a hozzá befolyt pénzeket köteles a 
lelkész lakásán levő vasszekrénybe 24 óra alatt elhelyezni. 

Az egyházkör költségeinek fedezéséről az egyházköri köz-
gyűlés intézkedik. 

Zsidó hit- A congressusi zsidó hitközségek háztartásának is két föalapja: 
községek a. hitközség ingó és ingatlan vagyona és a .község i tagoknak 

háztartása járulékai. A congressusi hitközségek pedig vagy önállóak, vagy 
más községekkel járásközséggé egyesültek, vagy egy anyaköz-
séghez csatlakozók. A községi közgyűlés határoz a községi vagyon-
állapot változtatására, ingatlan szerzésére, eladására nézve, a tőkék 
kamatoztatása ingatlanok és egyéb haszonhajtó jogok (húskrajcár) 
bérbeadása felett. Az elöljáróság képviseli a hitközség vagyon-
jogi személyiségét, aláírja a község nevében az okiratokat, végre-
hajtja a képviselet határozatait, őrködik a vagyon felett, ellenőrzi 
a pénztár kezelését és kifizetéseket utalványoz. 
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A község évi szükségletei és azoknak fedezete iránt az 
elöljáróság költségvetési előirányzatot terjeszt a közgyűlés elé, 
mely ezt letárgyalja. 

Minden hitközség szükségleteinek fedezése végett adóképes 
tagjaira közvetlen és közvetett illetékeket róhat. A ' hitközségnek 
minden tagja köteles a közvetlen illetékeket fizetni, kivéve a hit-
községi hivatalnokokat s azokat, kiket -a hitközségi képviselet az 
alól felment. 

A községkerület szükségleteit, nevezetesen a kerület közös 
tanitó- és jótékony intézetek, irodai szükséglet, képviselők úti 
átalánya stb.-re vonatkozólag a költségvetést a kerületi képviselet 
állapítja meg, s ennek egy bizottsága kiveti a járulékokat a kerület 
községeire. 

A magyarországi zsidókra a vijágosi fegyverletétel után Izraelita 
Haynau képtelen hadisarcot vetett ki. Ö felsége 1850. szeptember országos 
26-án kelt elhatározásával ezen hadisarcot egy országos izraelita iskola alap 
iskola alap létesítésére forditandó 1 millió forintra változtatta át, ' 
úgy, hogy az mint osztatlan alap kezeltessék, és jövedelme a 
kormány határozatai szerint használtassák fel: a) egy rabbiképző 
intézet, b) mintafőiskolák, c) siketnéma alapítványi helyek létesí-
tésére. így nyilt meg Budapesten 1857-ben a mintafőiskola és 
két évvel utóbb az „Országos izraelita tanítóképző intézet" és a 
haladó és maradó pártiak eikeseredett harca után 1877. október 
4-én az „Országos rabbiképző intézet 



Sajtóhibák helyesbítése. 

A hetedik oldalon alulról a 22-ik sorban „bizalmával" helyett 
„hatalmával" olvasandó. 

A kilencvennegyedik oldalon felülről az utolsó sorban „eus 
juridicum" helyett „ens juridicum" olvasandó. 
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