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B EV EZETÉS.

Ezt a könyvet, melyhez a bevezetés megírására fel
kérettem, s melyben a törvényesen bevett, vagy a Szabad 
gyakorlat által egyenjogosított különböző vallásu hitfeleke- 
zetek közigazgatását tárgyaző intézmények soroltatnak fel, 
olyannak tekintem, mint egy rendezett park erdőségét, mely
nek egyes fái természetök s alakjokban különböznek ugyan 
egymástól, de együttes összeségükben a rendszer összhangu 
szépségét képezik.

E bevezetés lehetett volna egy önálló mű. is, például 
egyházjogi vagy egyházpolitikai czikk, melyek az eszmék 
rokonságánál fogva magának a bevezetett munkának szel
lemével összhangzásban lehettek volna. Én azonban úgy 
gondoltam, hogy helyesebb s a munka főirányának megfele
lőbb leszen egyfelől az állam és egyház közti viszonyról s 
másfelől arról értekeznem, mennyire szükséges a különböző 
bitfelekezeti egyházi intézményekre vonatkozó törvények 
pontos s lelkiismeretes adminisztratív végrehajtása, hogy a 
különböző egyházak közötti béke, a törvény által kimondott 
s az állam hatalma által megóvandó egyenlőség s lelki- 
ismeretes szabadság alapján teljesen biztosítva legyen.

Az állami feladatok egyik legnehezebbike, a szabadság 
s a minden jogot egyenlő mértékkel bíráló igazság alapján 
meghatározni azt a viszonyt, melynek az állam és egyház 
közt egymás sérelme nélkül kell fennállani.
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Az állam politikai hatalom, mely törvényei által alkotó 
s végrehajtó befolyással bír az egyéni jogok s kötelességek 
egyensúlyban tartása mellett a társadalom szabadságára, 
rendjére s mindazon viszonyokra is, melyek a társadalomijai] 
élő egyének közmívelődésére vonatkoznak. Ezek a befolyások 
és jogok azonban messze túlhaladják az egyház hatáskörét, 
mely csak a lelkiekre s azon dolgok és viszonyokra terjed 
ki, melyek a vallást s azokat a kulturális irányokat érintik, 
melyeket az egyház a maga szellemében való nevelés által 
kíván fejleszteni. És ezen irányzat különbség nélkül minden 
egyes hitfelekezetnek annyira hagyományos, történelmi s 
vallása autonómiájához tartozó sajátja, hogy kész annak 
megóvásáért minden megengedhető fegyverrel küzdeni.

És épen ebben rejlik ama féltékenység, melyet az egy
ház -— hitfelekezeti különbség nélkül — az állam politikai 
s így nagyobb súlyú hatalmával szemben táplál. A veszély 
pedig, mely ezt a féltékenységet előidézi, annál nagyobbnak 
látszik, mennél elfogultabbak az egyház fogalmai arról a 
hatáskörről, melylyel rendelkezik, melynek kiterjesztése azon
ban az állam hatalmával való egyenlősítéséig épp az állam 
érdekében lehetetlen.

Azoknak az eredeti viszonyoknak meghatározására, 
melyek az állam és egyház alakulásakor keletkeztek, nagy 
befolyással voltak ama tényleges közreműködések és segélyek 
melyek az egyház gazdasági szervezkedését az állam részéről 
anyagi tekintetben támogatták. Ennek a körülménynek kisebb 
vagy nagyobb mértéke határozta meg az állam befolyását 
az egyházra, melynek függetlensége e miatt nem egyszer 
szenvedett rövidséget. Ott, hol valamely egyház állami javakkal 
gazdagíttatott s e gazdagodás révén még nevezetes politikai 
jogokkal is felruháztatott s az uralkodó vallás jellegét öl
tötte fel, az egyház absolut függetlenségéről az államtól sző 
sem lehetett. De az a kitüntető helyzet, melyben valamely 
egyház uralkodó vallása részesült, s a különféle kedvez
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mények és kiváltságok, melyek az egyház helyzetét kényel
messé s majdnem hatalmassá is tették, az államtól való 
függetlenség hiányát nagyban könnyítették.

Szemben azonban az uralkodó vallással, bármily hit- 
l'elekezetü egyházé lett legyen is az, más hitfelekezetü egy
ház, szigorúbb figyelemmel s szívósabb erélvlyel követelte 
függetlenségét az államtól, s abban a mértékben, a milyen
ben létezett valamely egyház fentartásánál. az önsegélyezés 
eszméje és alapja, fejlődött s erősödött a függetlenség érzete 
is. melynek lelke az úgynevezett autonómia volt.

Az alkotmányos rendszerű államokban azonban, hol a 
politikai jogok egyenlősége érvényesült, s a lelkiismeret s 
vallásgyakorlat szabadsága Lörvénvnyé vált, az uralkodó vallás 
gyakorlati eszméjének értelme megszűnvén, minden egyház 
különbség nélkül kezdett tért foglalni az államtól való füg
getlenség kérdésében.

A felügyeleti jogot, mely Magyarországon alkotmányunk 
közjoga szerint különben is a fejedelmet illeti, s melyet ez 
alkotmányos ministeriuma útján gyakorol, nem szívesen lát
ták az egyházak' az államhatalom növekedése érdekében 
terjesztetni. És e pontnál merülnek fel a külegyházi ügyekre 
vonatkozó felségjog kérdései szemben a belegyházi ügyekre 
vonatkozó aulonomikus egyházjog kérdéseivel. Mind régibb, 
mind újabb törvényeink ezen kérdésekre nézve bőven és 
határozottan rendelkeznek. De az 1848-diki törvények alapján 
változtak a viszonyok, melyek a vallásegyenlőség követel
ményei szerint alakultak, de változott az alak is, mely nem 
a hajdani s felelősséggel nem tartozott kormányszékek, hanem 
az államnak is felelős alkotmányos ministerium képében nyer 
kifejezést.

Az alkotmányos és felelős ministeriumok pedig nem csak 
a felügyeleti jog alkalmazásának egyes eseteiben, de az állam 
erkölcsi erejének fejlesztésére irányzott kérdésekben is, úgy 
joguk mint kötelességök fokozott arányában s felelősségüknek
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is súlyos érzetében nagyobb erkölcsi bátorsággal kezdetlek 
eljárni mindama kulturális ügyek körül, melyeknek iránvo- 
zása s fejlesztése az állam jogai s kötelességei közé tartozik. 
Egyike ezeknek többi közt s legeminensebb is a közoktatás 
ügye, melynek országos rendezése, áz állam erkölcsi feladatai
nak megfelelő arányokban való terjesztése és egyesítése 
ritka mozgalmat, s csaknem az ellentállásra kész elkeseredést 
szült az egyházak belügyi életében.

Nevezetes s feljegyzésre méltó példa erre az a nagy 
hullámokat vert mozgalom, mely az 1868-diki 38-dik törvény- 
czikkre s különösen az annak végrehajtása tekintetében kell 
ministeri rendeletre indult meg a tiszántúli ev. ref. egyház- 
kerület 1869-dik évi augustusban tartott közgyűlésében.

Az a határozat, melyet a közgyűlés a jelzett népiskolai 
közoktatási törvény s ministeri rendelet folytán alkotott, 
kiemelte többi közt, hogy a magyar protestáns egyház saját 
iskoláira vonatkozólag a teljes autonómiát, a legújabb időkig 
a szabad vallásgyakorlat egyik elengedhetetlen feltételének 
és oly egyházi belügynek tekintette, a melyre vonatkozólag 
az egyház körén kivűl álló, és az egyház által törvényesen 
nem választott egyénnek, hatóságnak, testületnek, tehát az 
ország törvényes fejedelmének és törvényhozó testületének 
is, törvényhozási, kormányzási, rendelkezési s a legfőbb fel
ügyelet. természetes és törvényes gyakorlat szerinti körén 
túlterjeszkedő, s az egyes lelkészekkel és gyülekezeti ható
ságokkal az egyházi főhatóság kikerülésével közvetlenül 
érintkező rendszeresített és folytonos felügvelési jogot soha 
el nem ismerte, sőt az ellen folyvást tiltakozott stb. stb. S 
mindezek alapján őszintén, határozottan s ünnepélyesen ki
jelenti a közgyűlés, hogy az említett törvényt s különösen 
az annak végrehajtása iránt intézkedő ministeri rendeleteket 
a prot. egyházra nézve sérelmeseknek, s iskoláinak nem csak 
szabadságát, hanem léteiét is végpusztulással fenyegetőknek 
tartja és tekinti.

v m
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Ez a határozat viszhangot keltett nem csak a prot, 
egyház egyéh kerületeiben is, de még a kath. egyház saj
tója is támogatta azt, s épen a prot. és kath. egyház han
gulatának ezen találkozása indokolja azt a véleményt, hogy 
az egyházak felekezeti különbség nélkül perhorreskálják az 
állam beavatkozását úgy az egyházi, mint az iskolai ügyekbe 
egyaránt. t

A múlt századokban elkövetett sérelmek emlékezete 
lelfoghatóvá teszi ugyan a prot. egyház féltékenységét, s az 
ennek befolyásával keletkezett fentebbi határozatot, s külö
nösen az a hagyományos s törvények által is támogatott 
fogalom, mely különben a prot. egyházi alkotmány egyik 
sarkelve, hogy tudniillik a prot. egyház és iskolája az auto
nómia megbonthatatlan egységét képezi; azonban tekintettel 
arra a számot tévő nevezetes körülményre, hogy megvál
toztak azok a közjogi viszonyok, melyek a rendi alkotmány 
értelmében fennállott hajdani törvényhozás idejében léteztek, 
míg ellenben a mai törvényhozás az összes nép közvetett 
befolyása alatt áll: nem lehet elzárkózni amaz eminens jog 
elöl. mely a. népképviselet alapján, tehát a mindnyájunk 
által elfoglalt közalapon álló törvényhozás törvényeiben mű
ködő államot megilleti ama kérdésekben, melyek az ország 
szellemi jóllétét, erejét s nagyságát előmozdító közoktatás 
fejlesztésére, általánosítására s egységesítésére vonatkoznak 
a nélkül, hogy egyes egyházaknak törvény által biztosított 
közjogi s autonomikus hatáskörét sértenék.

És épen ez okból nem lehetett súlyt fektetni az egy
házak kebelében akkor hangoztatott s csaknem közjogi 
sérelemnek tekintett panaszra, hogy az állam törvényhozása 
az egyház megh allgatása nélkül intézkedett olyan ü gyben, melyet, 
mint a fen forgó népiskolai szervezkedés ügyét, a prot. egyház 
saját hitfelekezeti viszonyain belül, az autonómia értelmében 
önmaga rendezhet csak, vagy melyet az állam legalább is 
az ő meghallgattatásával rendezhet. Ez a felfogás azután



X BEVEZETÉS.

minden egyházat hasonló gondolkodásra s követelésre jogo
sítana, mi ha minden hitfelekezeti egyházra nézve érvé
nyesülne, úgy a népképviselet alapjára fektetett törvény- 
hozás souverain működése s függetlensége könnyen illuso- 
riussá válhatnék; holott figyelemre méltó tanulságul helyesen 
mondotta Robespierre, hogy a szabadság abban áll, hogy 
engedelmeskedjünk azon törvényeknek, melyeket magunk 
alkottunk; az aristokráczia pedig az az állapot, melyben a 
polgárok egy része felség! jogokat gyakorol s a másik enge
delmeskedik.

Ezekből látható, hogy különbözők a viszonyok, melyek 
valamely államot a maga jogainak az egyházzal szemben 
való gyakorlásában szabályozzák azon közjogi helyzethez 
képest, mely az állam alkotmányában létezik. Szoros érte
lemben vett alkotmány szerint pedig, melynek törvényhozása 
s kormánya a nép akaratából fejlődött, s az által is tartatik 
fenn, minden egyház, bármelyik hitfelekezetet képviselje is az, 
az állam beavatkozása nélkül szabadon kell hogy intézze 
belügyeit.; s jogosult csak egy esetben lehetne az állam 
beavatkozása, ha valamely egyház belügyel kormányzatában 
oly intézkedéseket tenne, melyek az állam létérdekeivel 
jöhetnének összeütközésbe. Ellenben kötelessége másfelől az 
államnak nem tűrni s nem engedni meg oly dolgokat, 
melyek akármelyik egyház jogait, szabadságát s független
ségét sértenék. S ezt joga is van minden egyháznak a tör
vény értelmében követelni. De míg egyfelől az állam nem 
érintheti az egyháznak belügyi intézkedésekben törvény 
szerint gyakorolt szabadságát, vonatkozzanak azok akár a 
vallás, akár a vallásoktatás gyakorlására, addig másfelől 
jogosult, sőt köteles az állam törvény útján is felügyelni 
arra. hogy úgy az állami, mint a hitfelekezeti iskolákban, 
ezek egyházi hatóságaik s alapítványaik érintetlen hagyásával, 
úgy legyen szervezve s vezetve a közoktatás, hogy ez az 
állam kulturális s állami érdekeinek teljesen megfeleljen.
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Hangsúlyoztam bevezető czikkem kezdetén, hogy az 
egyenlőség, méltányosság és közbéke érdekében mennyire 
szükséges az állam részéről szigorúan gondoskodni a külön
böző vallásfelekezetek egymás közti viszonyaira vonatkozó 
törvények végrehajtásáról. Az 1868:48. és 1868:53-dik 
törvényczikkek beható intézkedéseket tesznek azokat a tár
sadalmi viszonyokat illetőleg, melyek a polgári együttélés 
kölcsönös jogait érintik. Λ társadalmi élet legfontosabb 
viszonyaira terjednek ki ezek az intézkedések. Az ellenszenv 
és féltékenység, habár alaptalanul s nem minden elfogultság 
nélkül, de mégis lappanganak a hitfelekezetek tagjainak kedé
lyében, s jogtalan befolyásolás által, melynek forrása most 
nem kérdés tárgya, nem ritkán a családok békéjét is képesek 
megzavarni. A törvények, melyeket idéztem, szabályozzák 
egyfelől a. vegyes házasságok váló pereinek lebonyolítását, 
másfelől azon eljárásokat, melyek az áttérésnek gyakorlati 
keresztül vitelére, a különböző hitfelekezetüek házassági 
egybekelésének szabályaira, s a különböző hitfelekezetüek 
házasságából származott gyermekek vallása s nevelésére stb. 
vonatkoznak. Mindezek a viszonyok, melyek az idézett tör
vények által rendeztetnek, a társadalmi és családi élet leg
kényesebb mozzanatait képezik, s azok megóvása, kell, 
hogy az állam leggondosabb figyelmének tárgyát alkossa.

Az 1848:20-dik törvényczikk 2-dik szakasza határo
zottan kimondja, hogy a. hazában törvényesen bevett minden 
vallásfelekezetekre nézve különbség nélkül tökéletes egyen
lőség és viszonosság állapíttatok meg. Ennek a törvénynek 
a közélet minden viszonyaira kiható gyakorlati részletezése 
azonban még máig sincs végrehajtva. És ez, ki tagadhatná, 
Magyarország közjogi életének nevezetes hézagát képezi. 
Azonban e közjogi hézag társadalmi s politikai súlyát nagy 
mértékben enyhíthetné az 1848 : 20-dik t.-czikk szellemében 
alkotott. 1868 : 48. és 53-dik törvényczikkek rendelkezéseinek 
szigorú és pontos végrehajtása. Mert vannak ott jogok je-
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lezve, melyek idegen beavatkozások vagy visszaélések által 
megsérthetők; s vannak kötelességek, melyek megszegése 
vagy közigazgatási vagy büntető hatósági megtorlás alá tar
tozik. Jogokat csak törvény értelmében s annak korlátái 
között lehet gyakorolni, s minden túlkapás, mely a törvényen 
kivűl terjeszkedik, különbség nélkül büntetendő. Ez esetben 
pedig a büntetésnek annál kevésbbé szabad elmaradni, 
mert a büntetés elmaradása csak a visszaélések ismétlésére 
bátorít, s megzavarja a jogrendet és egyenlőséget a jogok 
s kötelességek gyakorlásában. A visszaélések s jogsértések 
eseteiből, melyek gyakoriak s az állam és törvény tekin
télyét csökkentik, nem akarok egyes példákat télsorolni, de 
azok orvoslása annak a végrehajtó hatalomnak körébe tar
tozik, melyet az állam minden vallásfelekezettel szemben 
különbség nélkül képvisel. S bizonyára a törvénynek min
den konkrét esetben eszközölt pártatlan végrehajtása által 
azok a súrlódások, melyek elfogultságból s alaptalan gyűlö
letből keletkeznek, s melyek a kedélyeket a családok szen
télyében is izgalomban tartják, lassankint megszűnnének s 
a kölcsönös jogok kölcsönös tisztelete csakhamar előidézné 
azt a békét, melynek, létesülésével a társadalmi erők össz- 
hangzatos s a haza jóllétét elősegítő munkálkodása nyer
hetne áldásos gyarapodási,

Kelt R-Komáromban, 1888. deezember 7.

Beöthy Zsigmond,
IVii'einliliii/.i In μ;.



EGYHÁZI KÖZIGAZGATÁS.

ELSŐ KÖNYV,

H a t ó s á g o k.

KLSŐ HÚSZ. 

Egyház és állam.

A vallás maga isteni intézmény, de eyyhás-kormányscita emberi, 
társadalmi, állami alkotás, így a társadalmi, állami kormányidomhoz 
keli simúlnia. Ezt az igazságot hirdeti minden ország egyházi szerve
zeteinél feltűnőbb bizonyítékokkal hazánk egyházainak kormányalkata, 
úgy történeti fejlődésében, mint mai érvényében. A vallás iránt fogé
konyabb népek szokása azonosítani, vagy legalább benső viszonyba 
hozni az állami és egyházi intézményeket.. A magyar kiválóan vallá
sos : innét ama szinte egyedül álló törekvés, hogy az egyházi institu- 
liokat az államiakhoz csatolja, vagy legalább idomítsa. És mert vallásos 
jellege mellett kiválóan alkotmányos is nemzetünk ősidőktől fogva: 
az alkotmány keretébe vonla be egyházi intézményeit.

Minden adat arra mutat, hogy az ősmagyarok nomád társadal
mának is a politikai és vallási intézmények közösen adták meg 
irányát; de legnyiltabban bizonyítja ezt szt. István király azon állam- 
férfiúi eljárása, melylyel kétségkívül a pusztaszeri alkotmányt és népe 
egyházkormányzási hagyományait méltányolva: az újonnan alapított 
magyar egyház igazgatásában döntő befolyást biztosított az államnak 
s a híveknek. A circa sacra határozást nem az általa is nyugat 
mintája szerint hatalmasan szervezett hierarchiára, hanem egy külön 
állami testületre ruházta. A regale concilium (II. könyv 27. fejezet) 
regalis senatus (II. k. 14. és 29. f.), conventus primatum (II. k. 23. f.)

1KíiYIÍAZI k o z ic a k o a t Ah. 1.
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nevezetek alatt törvénybe iktatott egyházi hatóság a király 'elnöklete 
alatt összeülő egyházi és világi főurak vegyes testületének adatott. 
Ez egyházi törvényhozási és kormányzási szervezet már László és 
Kálmán királyok alatt s utánuk mint sancta synodus, tehát egyháziak 
és világiakból alkotott zsinat működik, a pusztaszeri alkotmányt adó 
vezérek és nemzetségek utódainak az egyházi kormányzásba közvet
len befolyását, s ezzel az autonom egyháznak az állammal solidari- 
tását biztosítva. A zsinat elnöke maga az államfő, a király volt: 
világosan ki van ez fejezve László első törvénykönyvének bevezeté
sében, hol ez áll: «A megtestesülés 1092-ik esztendejében, .limius 
13-ik napján Szabolcs városában szent synodus tartatott, a magyarok 
legkeresztyénebb királyának Lászlónak elnöklete alatt, országának összes 
püspökeivel, apátjaival, valamint az összes főórákká], az egész (derűs 
és a nép jelenlétében. A mely zsinaton kánonszerüleg és dicséretesen 
a következők határoztattak» stb. Az államhatalom ily közvetlen be
folyása az egyházkormányzásba sokai mondőlag nyilvánul Kálmán 
király zsinata végzéseinek e szavakkal bevezetéséből «Tetszeti a király
nak és a zsinatnak» stb. De viszont a főpapok szintén jelentékeny 
befolyást nyertek az állam törvényhozásába s kormányzásába, és 
gyakorolják azt jó részben ina is. (Példa a legújabban restaurált fő
rendiház, melyben minden vallás főpapjai helyet foglalnak.)

A magyar állam és egyháznak ily egybeforrása nemcsak a magyar 
egyházjognak közjogunkba olvadását, hanem az anionom egyház
kormányzásnak tiszta magyar jellegűvé fejlődtél, és a nemzet vérébe, 
öntudatába annyira beoltását eredményezte a századok folyamában, 
hogy attól megválnia lehetetlenné lön. K tény a kulcsa a reformalió 
gyors behatolásának is hazánkba. Ha a tridenti zsinat nem helyezi 
az egyházat az államon kívül, ha ezzel nem semmisíti meg a hívek 
befolyását az egyházkormányzásba, ha nem fosztja így meg a magyar 
katholikus egyházat autonom jellegétől: a hitkétely és a megújított 
vallás szeretető nem támasztott volna a magyar társadalomban oly 
nagy mérvű forradalmat, mely a magyar katholikus egyházat elsöp
réssel fenyegette.

A reformált vallás mint «magyar vallás» hódított leginkább, vagyis 
kormányzási idoma nyerte meg a nemzetet és államférfiad, kik az 
egyháznak az államban és állam által létét őseiktől örökölt egyedül 
helyes tannak ismerték. Az állami létet fenyegető bel- és kiilbáboruk 
közepeit a protestánsok által fentartott «magyar egyház» mentette 
meg az önkormányzás azon alakját, mely az egyházat az államot 
egygvé teszi. Ez az oka, kogy a vallásszabadság és az állami döggel-
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lenség harczai közös zászló alatt vivattak meg, és a békekötések a 
szabad vallásgyakorlat s egyházkormányzásnak épúgy szolgáltak biz
tosításául. mint nemzeti és állami létünknek Ez az oka annak is, hogy 
a vallás- és nemzet-szabadság zászlóját mindenkor az erdélyi feje
delmek emelték föl Magyarországban; mert Erdély volt classicus földe 
az állam ölén fejlődő egyházi autonómiának. Elannyira, hogy Erdély 
már nem is államegyházat alakított s támogatott, de minden egyházat 
egybeolvasztania sikerült az állammal; ez által vált a vallásszabadság 
hazájává, és ez által nyerte meg a legviharosabb századokban elvi
iá zhatlan létjogosultságát az európai államok családjában, hol az úgy 
respectáltaték, mint. akármelyik birodalomé.

Az erdélyi unió áldásául átszállt az anyaországra is az egyhá
zaknak már uralkodó köztudata, hogy minden hazai egyháznak nem
zeti kormányzattal, az államtól nyert és biztosított autonómiával kell 
bírnia. Az újabb egyházi szervezetek mind e köztudatnak kifolyásai; 
a róni. kath. autonómia mozgalmai szintén e forrásból, és az erdélyi 
knth. stains példájából táplálkoznak.

Királyi jogok.

Az. egyházkormányzat korlátáit az állami törvényhozás számtalan 
rendelkezése mellett leginkább a «királyi jogok» vonták meg. Ezek 
biztosították az állam- majd uralkodó vallást képezett kath. egy
ház közigazgatásának specificus magyar jellegét az államhoz kapcsoló 
nemzeti egyházautonomia hiányában. Minélfogva a királyi jogok nem 
annyira a felség személyes kiváltságaiul, mint az állami befolyás 
biztosítékaiként rnéltánylandók, a mint hogy a királyok cancellár- 
jaik, később helytartó tanácsuk, legújabban minisztereik által gyako
rolják az egyházzal szemben fennálló fejedelmi jogaikat.

A magyar államfő által az egyházalapítás tényénél, és az egy
házi javadalmaknak állami közvagyonból adományozásánál fogva gya
korolt legfőbb kegyúri jog  legjelentékenyebb a királyi jogok közt. 
E jog folytán adományoz a koronás király a rém. és gör. kath egy
házban minden nagyobb javadalmakat: kinevezi a valóságos' és czfin- 
zetes érsekeket, püspököket, kanonokokat, világi és szerzetes apátokat, 
prépostokat. ■— a pápának az érsekekre és püspökökre nézve meg
erősítési joga lévén. E megerősítés nélkül is a király által kinevezett 
megyés püspökök (a püspökrendi hatósággal járó jogok kivételével) 
élhetnek mind egyházjavadalmak adományozása, mind egyéb püspöki 
hal alom tekintetében teljes főpapi hatósággal és jogokkal, melyek

l*
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állam.jognál fogva megilletik a magyar főpapokat, — és húzzák a püs
pökség jövedelmét is.

A legfőbb kegyúri jog gyakorlatában hazai törvényeink által 
szabott következő korlátolásoknak van a király alávetve: kánonszeríi 
kellékekkel bíró alkalmas és érdemes hazafiaknak, tehát nem külföl
dieknek adományozhat; — hosszan üresedés nem hagyható, de az 
adományozási jog használatának késedelme nem hárítja a jogot a 
pápára: — az adományozásnak ingyen kell történnie (1488: 21., 1489 : 
δ., 1486: 67., 1498: 67., 1526: 21., 1550: 18., 1509: 89., 1681: 27.. 
1791: 15. és 16. t.-cz.); a fogarasi gör. katli. érsek az érsekmegyei 
zsinat által kijelölt három egyén közül nevezhető k i : a magán-, egy
házi vagy világi kegyuraság alá tartozó javadalmakat a király az uni
versale jus patronatusnál fogva adományozhatja, ha természetük két
ségessé vált (1518: 15., 1558: 9., 1560: 18., 1565 : 86. és 1509: 86. 
t.-ez): a pannonhalmi főapát, a zirezi apát, a csornai és jászói pre
montrei rendű prépostok a király által neveztetnek ugyan ki, de a 
szerzet káptalanja által választottak közül, — a tihanyi, bakonyhéli és 
dömölki benczés apátságokra pedig a pannonhalmi főapát jelöli ki a 
király által kinevezendő apátokat: egynél több javadalmat nem adomá
nyozhat (1471: 18., 1498: 56, 1507 : 18., 1514: 59., 1728: 55. L.-cz.) 
kivételeket az ország törvényhozása leszen, különösen indokolt rend
kívüli esetekben (1500: 81., 1504: 27., 1507: 18. t.-ez.): a legfőbb 
kegyúri adományozási jog a király által felelős magyar minisztériumit 
útján gyakoroltatik (1848: III. t -ez. 8. £.)

Az adományozás joga kizárólag a királyt illeti a Verbőezy Hk. 
1. rész 11. ezím szerint következő négy okból: «Először az egyházak 
alapítását illetőleg, mivel Magyarország királyai, ez országban minden 
egyházak, püspökségek, apátságok, és prépostságok alapítói magok 
lévén, ezen alapítás altat minden pártfogói, kinevezési, választási és 
javadalom-adományozási hatalmat magok szereztek, és magoknak 
tulajdonítottak. Mely okból ugyanis továbbá a véduri jogot tekintve, 
az egyházi javak adományozása ez országban mindenkor királyunkat 
illeti. Harmadszor, törvényes elbirtoklást illetőleg, minthogy Magyar- 
ország királyai, szent István királyunk uralkodásának idejétől fogva, ki 
az úr megtestesülésének ezeregyedik évében felkenetett, s szerencsésen 
a magyar nemzet királyává koronáztatott, jelen időkig több mint 
ötszáz éven át. az ily egyházi javadalmak adományozásának mindig 
valódi s békés gyakorlatában s birtokában lévén, az egyházi, sőt az 
apostoli szentszéki jogok elévülési ideje is több ízben még túl halad
tatott. Negyedszer mivel az országnak e szabadsága a javadalmak
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adományozására nézve, hajdan Zsigmond császár s király urnák ide
jében, ezen ország többféle szabadságaival együtt, a konstanczi közön
séges és hires egyházi gyűlésen (hol több egyházi személyeken, és sok 
keresztény fejedelmeken kívül harminczkét tábornok volt jelen) eskü 
szentségével is megerősíttetetl. mint az ez iránti bullában nyilván 
tartalmaz tátik.»

E jog biztosítást nyer még számos törvényben, mint az 1715: 
102., 1723: 69., 1741: 65., 1765: 43. tczikk.

Az egyházi javadalmak adományozásának kizárólagos fejedelmi 
joga a többi felség-joggal együtt az alkotmány korlátái között. — 
tehát jelenleg csupán a felelős ministerium befolyásával, a ciiltus- 
minister ellenjegyzése mellett, gyakoroltatik. Ezt biztosítja többek közt 
az 1567. évi 31-ik t, ez., mely azt tartalmazza, hogy «a leleszi prépost- 
ságnak a kapomaki eonventnek, a jászói. az ó-budai prépostságoknak. 
rtgv a sz.-golhárdi, borsmonostori és bozóki apátságoknak birtokai ő 
Felsége kapitányainak vagy más világiaknak engedtetvén át, azok 
lölök visszavétessenek, érdemes és alkalmas egyháziaknak adománvoz- 
lassanak» : s e törvény végén beczikkely ez tetett a királynak azon 
kijelentése is, hogy jövőre «hű magyar tanácsosainak tanácsa és 
akarata hozzájárulásával akkép fog intézkedni, hogy az ország karai
nak s rendéinek jogos és törvényes okuk panaszra ne lehessen.»

Az egyházi javadalmak adományozásával együtt az állami, ille
tőleg királyi jogok közé tartozik az egyházi javak ózdijaikra fordítá
sának ellenőrzése, és pedig azon törvényben gyökerező sanctióval, 
(1723. évi 71-ik t. ez.), hogy «a mely főpapok vagy bármely egy
házi ja vadalmak birtokosai a reájok bízott egyházakkal vagy javadal
makkal keveset gondolnának, és az épületeket, beépített telkeket el
pusztulni hagynák, a romladozőkat pedig lel nem építenék, az ilv 
főpapoknak s bármely javadalmazottaknak jövedelmeik . ő sz.-Felsége 
által sár alá  vétethessenek, és az érintett egyházak vagy épületek 
igazítására és telkek visszaállítására használtathassanak».

II. Ulászló 1493. évi ITT. rendelete pedig (1.6. czikk 1 §-ban) így 
rendelkezik: «Mivel az ország régi szabadsága kivánata szerint tudva 
van, hogy az ország minden egyházaiban, bármely javadalmak adomá
nyozása, melyekben a királyi Felség véd ári joggal bírni vélelmezte- 
lik. Ó Felségéhez tartozik: a főpap urak. s egyházi férfiak magok 
egyházaikban, melyeknek a királyi Felség gondoskodásából fejévé 
lettek, a királyi Felség megegyezése és jóváhagyása nélkül semmi
nemű. időközben megüresiilt egyházi javadalmakat ne adományoz
hassanak.·»
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Külön fejedelmi jog a főpapoknak egyik javadalomról a másikra 
áthelyezése. Ulászló király Geréb László erdélyi püspököt a kalo
csai érseki székre áttevén, az áthelyezési okmányban e kifejezéssel 
élt: auctoritate juris patronatus nostri regalis duximus transferen
dum etc.

A király rendelkezik a megürült püspökségek jövedelmével. 
Továbbá az elárvult egyházi vagyont iskolai ezélokra fordíthatja, a 
mint az 1550: 19. t.-cz. rendeli. (Ebbe a rovatba sorozhatok az 
eltörölt szerzetrendek birtokai).

Szükségtől indokoltan jog formáltatott az egyházi javak secula- 
risálására  is, azon elvből kiindulva, hogy a királyok bőkezűségéből 
származott vagyon nincs kivéve az ő felsőségük alól (ab imperio «ivilil. 
így Kálmán király 1100 körül az egyház minden felesleges vagyonúi 
a fiscus számára lefoglalta (sacro Fisco addixit. Colom. Deer. 1. e. 
15, 16); III Béla király pedig mondja: mi és utódaink abból soha 
semmit se fogunk visszavenni, —- ha csak ellenség nem nyomul az 
országba, vagy valami más égető szükség nem kívánja. Károly 1889-ben 
a kalocsai érsekségtől több fekvő birtokot és várakat, melyek az 
érsekségre nézve nem voltak felette szükségesek, elfoglaltatott, s erö- 
dítvények építésére fordittatni rendelte.

Bármely kegyes alapítványok felügyeletét, és a számadások 
mellett annak megvizsgálását, váljon az alapítványoknak elég tétetett-e V 
«ő sz. Felsége legfőbb hatalma s apostoli tisztéhez képest, az 1715: 
74. t.-cz. erejénél fogva magának kegyelmesen fentartotta: fis a királyi 
helytartó tanács kebeléből némelyeket kirendelt, kik a fentebbiekre 
egyedüli és különös gondot fordítsanak.» (1728: 70. t.-cz. 1. §.) 
A helytartótanács jogkörébe az 1848: 11. t-cznél fogva a felelős 
minisztérium lépvén, a legfőbb kegyúri és felügyeleti jogokat ő felsége 
nevében most a vallási és közoktatási miniszter gyakorolja.

A felség-hatalom az államé, s illetőleg ennek koronás léjéé a 
külegyhdzi ügyekre nézve (jus circa sacra): a belegyházi ügyek 
intézése pedig (jura in sacris) az egyházat illeti meg. A jus reformandi 
belegyházi jog, s így hazánkban az egyház által gyakorol tál ik; az 
állam vallási törvényeket sem nem adhat, sem el nem törölhet: 
Canones circa religionem per synodos suarum confessionum suo modo 
conditi, . . . neque per dicasteralia mandata, nec per regias resolutiones 
possint alterari (1.790/1. XXVI. 4. §.); de meghatározhatja, hogy az 
egyház a vallásszabadságnak m ily mértékével élhet, s minő viszony
ban legyen az állammal és a felekezetekkel. Felségjog a felekezelek 
közt fölmerült vitás ügyek elintézése is: Questiones circa gravamina
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negotium religionis concernentes, vel ainicabili dominorum ·regnico
larum compositione sopiantur, vel authoritate Suae Majestatis linaliter 
complanentur. (1647. V. t.-ez. 8. $.)

A jus circa saera-nál fogva az egyház külső életviszonyainak 
meghatározásúra vonatkozólag az országos törvények döntő tekintély- 
ivei bírnak az egyházi törvények felelt. Az országos törvények közjogi 
rendelkezései pedig a király, illetőleg az ő végrehajtási jogát érvénye
sítő ministerium s az állam közigazgatási hatóságai által lévén foga- 
natosítandók: az egyház külső viszonyainak meghatározása köz
igazgatási beavatkozással történik. így döntötte el e királyi jogok 
szempontjából is fontos elvi kérdést egy concret eset alkalmából a 
óul tusmi misternek 1.886. jan. 7-én 1-9670/1885. sz. a. Toronlálmegye 
alispánjához intézet rendeleté.

Oly ügyekben, melyekben vallási érdekek forognak fenn és 
melyek azért egyházpolitikai szempontból is megbirálást igényelnek, 
hazai törvényeink értelmében az intézkedés végső fokon a királyt, mint 
az összes egyházak legtöbb kegvurát és védnökét illeti: és miután e 
jogoL mint a közjogban gyökerezőt nem a rendes. bíróságok. hanem a 
közigazgatási hatóságok által gyakorolja, annálfogva az ily íígyekbeli 
intézkedés első sorban a közigazgatási hatóságokat illeti, és minthogy 
ezen ügyekben épen az említett fejedelmi kegyúri jog  megszoríthat
ta nsúga miatt a. végeldöntés minden körülmény közt ő felségének van 
fentarfva, azért a közigazgatasi hatóságok bármely fokú határozata 
ellen a ministeriumig való fellebbezés joga az illető felek részére 
mindenkor épségben fen tartandó. A mi pedig a követendő eljárást 
illeti, ez azonos amaz eljárással, mely a közigazgatási útra tartozó 
más közönséges vitás ügyekre nézve fennáll: az ügy mibenléte az 
illető szolgabiró által mint első fokú közigazgatási hatóság által, az 
érdekelt felett meghallgatásával alaposan kinyomoztassék, és ennek 
lolvláii ,általa elsőfokúkig hozandó érdemleges határozattal is ellát- 
lassék. mely ha a felek vele meg nem elégednének — az alispán
hoz, onnan a, közigazgatási bizottsághoz és ettől a minisztériumhoz 
is fellebezhető: és pedig a fellebbezés a fönt jelzett királyi jogból 
kifolyólag ily ügyesetekben teljesen egybehangzó ítéletek ellen is 
helyet talál. Hgyanilv szempontból a kir. Curia 1882. évi április hó 
18-án tartott teljes ülésében 8512. sz. a. hozott határozatában kimon
dotta, hogy a gör. szer!, kalb, és gör. keleti felekezetinek közt az egy
házi vagyon tula jdoni joga iránt felmerült vitás ügyeket a rendes bíró
ságok hatóságot alá tartozóknak nem tekinti.

A «holt kéz» megszorításait feloldani szintén királyi jog. A kath.
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egyházak és egyházi személyek ugyanis a Hármaskönyv 1. 2. ozínie 
és az 1647. 16. t.-cz. alapján jószágaikat, úgymint a nemesek teljes 
joggal és szabadsággal bírják ugyan, de újakat különös kir. engedély 
és jóváhagyás nélkül nem szerezhetnek, miután a holt kézről szóló 
törvények, jelesen az 1647. 17-ik és 1715. 16. t.-cz, értelmében nem 
szabad az egyháznak· világi jószágot adni, hagyni, eladni vagy bár
miképen elidegeníteni, hacsak különös esetekben a. király felmentést 
nem adott volna: sőt régibb törvényeink, jelesen 1498. 55. 1,-ez. 
szerint világi nemesi jószágokat még a királytól sem nyerhettek, sem 
zálogképen nem szerezhettek. Mig tehát az 1848-iki törvényhozásnak 
szabad szelleme a régibb!» korból fenmaradtt korlátolásokkal nem fog 
kiegyenlílettni, a holt kézről szóló, bár elavult álláspontot, jelző tör
vényeinknek birtokszerzési tilalma fennáll, ha csak azon királyi enge
dély kivételesen nem tágít.

Hasonló királyi jog a főpapok végrendelkezés képességét 
megszorító törvények súlya alól fölmentés adományozása, miről alább 
tüzetesen megemlékezni fogunk, az 1715: 16. t.-cz. állal törvényerőre 
emelkedett KoHonich-féle egyezmény ismertetésénél.

Zsigmond 1.404. évben az ország rendéinek beleegyezésével 
rendeletet adott ki. melyben a magyar egyháznagyoknak, apátoknak, 
prépostoknak síb. halálbüntetés és javadalmuk vesztési' alatt meg
tiltja, bármely a római euriától jövő levelei, rendeletet és utasítási 
előleges királyi tetssvény nélkül elfogadni (Jns placeti). K tetszvén y 
jog az 1440: IV. t.-cz által törvénybe is igtattatván, azóta, bár nem 
folytonosan, hanem időről időre gyakoroltatott: véglegesen II. .lózsel 
hozta újra be, — 1781-ben azt rendelvén, hogy római szentszéktől 
kibocsátott minden bullák, brevék és más okiratok a királyi helyben
hagyás. az úgynevezett tetszvény megnyerése végett kihirdetésük elölt 
ezentúl a helytartótanács által ő felsége elébe terjesztessenek. Az óla 
a jns placeti ily értelmezéssel folytonos gyakorlatban van. kivéve, 
hogy a helytartótanács helyett a. vallás és közokt. minisztérium 
által gyakorolja a király e jogát.

A tetszvényjoggal egy forrásból ered a király legfőbb felügyeleti 
joga. melvlyel az egyházak belügyeinek minden ágaznia fölött őrködik, 
hogy sem az állam intézvényci és érdekei, sem az egyházak és tag
jainak kölcsönös jogai és kötelességei csorbát ne szenvedjenek. A fő- 
felügyelet törvényeink szerint, tehát jelenleg a felelős minislerim útján 
gyakoroltatik, és pedig minden, tehát az autonómiával bíró egyházak
kal szemben is: minnélfogva congressusaik. zsinataik üléseit kormány- 
biztos által, minden administrativ és törvénykezési eljárásukat az
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ügyekbe tekintés és szólás által ellenőrizheti. A főfelügyelet kiterjed 
az egyházak iskoláira s azok kormányzására is.

As apostoli k irályi ezím nem államjogi fejlésü, de ily jelentős
ségre emelkedett. XIII. Kelemen pápa 1758-ik évi augusztus hó 19-én 
«Carissima in Christo filia» kezdetű brevejében a magyar nemzetnek 
a kereszténység védelmében szerzett nagy érdemeiért Mária Terézia 
királynéi, de csak mint Magyarország királyát és csakis «ezen 
országban való örököseit» — «motu proprio et certa scientia ac 
matura delibaratione dequae pontifice auctoritatis plenitudine» — az 
apostoli királyi ezimmel ruházta fel.

Az egyházak viszonossága.

A magyar egyházi közigazgatás, azon rétegeiben, melyek az 
egyházak érdeklalálkozásál szabályozzák, vagy érdekösszeütközéseit 
elhárítui hivatvák: állami befolyás, nevezetesen a törvényhozó és kor
mányzó hatalom irányzása, s a szélesen kifejlődött királyi jogok veze
tése alatt áll. Az egyházaknak egymáshoz és a híveknek más feleke
zet hatóságához viszonya tehát közjogi szempontból bírálandó el. 
Az államnak az egyházzal belső összeköttetésre törekvése a felekeze
lek visszonosságál. sőt, ennek teljes vallásegyenlőséggé fejlődését szá
mos lörvénvnyel támogatja.

II. Mátyás koronázás előtti (1.608 : I.) törvényczikke a felekezetek 
közötti viszonosságot. így szabályozza: «Α zászlósoknak, országnagvok- 
nuk. nemeseknek valamint, a sz. kir. városoknak és az ország összes 
karai és rendéinek a magok és a kir. ügyész javaiban szakad vallás- 
gyakorlat engedtetik; úgy szintén az ország végvidékein, a magyar 
katonáknak, saját, Intők és vallásuk, valamint az azt önként, és szaba
don elfogadó mezővárosok s falvaknak mindenütt szabadon hagyatik, 
és annak szabad használata s gyakorlatában senki azok közül aka
dály! ne szenvedjen; s nehogy a karok és rendek közt gyűlölködés 
vagy viszály támadjon: mindegyik hitfelekezetnek saját elöljárói s fel
ügyelői (superintendens) legyenek.»

II. Ferdinand 1(518-dik évi május 5-én koronázási hitlevelet 
adott ki. mely a bécsi békekötést s az 1608: k. e. törvénvezikket 
megerősítette, s az 1622. II. t.-cz.-ben kötelezte magát, hogy a bécsi 
békekötés minden határozatát, valamint az 1608. évi t.-czikket meg
tarts adja és megtartatni fogja,: s a vallás ügyére vonatkozólag a hit
levél 6-ik pontjában különösen kiemelte, hogy a bécsi békekötés s
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későbbi törvények által is biztosított vallásgyakorlat, az ország nagyobb 
nyugodtsága tekintetéből, szabad, sértetlen s érintetlen maradjon.

Az 1608-diki k e. 1-ső t.-cz. s a fentebbi koronázási hitlevél 
a következő törvények által erősítettek még meg: a) az 1618. 77. 
t.-cz. által, melynek értelmében «az 1008-iki k. e. 1-sőczikk meg- 
njíttatik,» b) az 1625. 22-dik t.-cz. által mely így hangzik: «a val
lás dolgában alkotott 1608. k. előtti első ozikk és a hitlevél 6-ik 
pontja érvényben maradjon;» c) az 1.680. 88-dik t.-cz. által, mely 
az .előbbivel egészen egyenlő hangzású: és d) az 1635. 20-dik l.-cz. 
által, mely az előbbiekkel mindenben egyenlő.

A III. Ferdinand 1625-diki bitlevele mely 6-dik pontjában az 
evangélikusok jogait és a bécsi békekötést megerősítette, az 1638 dik 
évi törvények közé iktattatott. Az 1.047-diki országgvíílésen törvény- 
könyvbe iktattatott, 1.645. szept. 16-án létrejött linzi békekötés pontjai 
az 5-dik törvénycikkben foglaltatnak, s azoknak a vallás ügyére 
vonatkozó része leginkább az 1608. k. előtti első t.-cz. s koronázási 
bitlevelek megerősítését tárgyazza, szóról szóra ismételve az azokban 
foglalt határozatokat és fogadalmakat, azon hozzáadással, hogy az 
eddigelé fenforgott akadályok és magyarázatok gátul nem szolgálhat
nak, s a templomok, harangok és temetők használata minden Idt- 
felekezetre nézve teljesen szabad legyen.

Míg ezek Magyarország törvényeiben csak a szabad vallásgya
korlat biztosítékait alkották meg, Erdély a vadmegytmlöiséyH vette 
eleitől fogva politikai programmjába, minek három századdal előre 
világító fényes tanujele az 1.568. évi lordai országgyűlésen hozott e 
törvényc.zikk: «Urunk ő felsége miképen ennek előtte való gyűlésibe 
országával közönséggel az religio dolgáról végezöLI, azonképen mostan 
és ez jelenvaló gyűlésébe azont erősíti, tudniillik, hogy midőn helyü
kön az prédikátorok az evangeliomot prédikálják, hirdessék, kiki az ő 
értelme szerint, és az község ha venni akarja, jó, ha nem periig, 
senki kénszerítéssel ne kénszerítse az ő lelke azon meg nem nyugod
ván, de oly prédikátort, tarthasson, az kinek tanítása őnekie tetszik. 
Ezért periig senki az superintendensok közül, se egyebek, az prédi
kátorokat meg ne bánthassa, ne szidalmaztassék senki az religióérl 
senkitől, az előbbi constitutiők szerint, és nem engedtetik ez senki
nek, hogy senkit fogsággal vagy helyéből való priválással fenyegessen 
az tanításért, mert az hit istennek ajándéka, ez hallásból lészen. mely 
hallás istennek igéje által vagyon.» Az AU. I. r. 1. ozírn 8. ezikké- 
beu azokra, kik másokat vallásuk bevételére erőszakkal, vagy bünte
téssel fenyegetés által kényszerítnének. 200 l'rt büntetés szabiitólt. az
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AO. I. 5. ezím í. ozikkében. pedig mindenkinek szabadságára hagya- 
tik vallását változtatni s az egyház kebeléből kilépni. T. Leopold 
1 Bild, április 9-én kelt «pótdiplomájának» sem volt az akkori egyház- 
politikai viszonyok közepett sem megszorító rendelkezése, sőt elren
deltetett, hogy <a négy bevett vallásnak szabad gyakorlata, minden 
jogaiknak és javaiknak élvezete, melyekkel jelenleg bírnak, ezutánra 
is sértetlenül lentartassanak». Az 1790: 60. t.-ez. a «négy bevett 
vallás» minden jogait kiterjesztette a görög kel. egyházra. (A görög 
katholikusok a róm. katholikusok jogait nyerték az 1744: VI. törvény- 
czikk általi)

Az anyaországban nem fejlődött, ily következetesen az egyházak 
békés versenye, mely az idők folyamában versengéssé élesül!, és az 
uralkodók egyházhatalmi lényeivel akadémikus értéküekké tette a 
vallásszabadság biztosítékait. Párt- és vallásviszályok dúltak lí. József 
trönraléptéig. Ez autokrata, nem respektálta ugyan az alkotmány biz
tosítékait, de szabad bölcseimé a lelkiismereti szabadságot nevezetes 
védő intézményekkel ajándékozta meg. Ilyen volt többek közt 1781. 
oki. 25-én kell «türelmi parancsa*.

K szerint: 1. A protestánsoknak mindazon helyeken, hol nyil
vános vallásgyakorlási joguk nines, magános engedélyeztetik, akár éltek 
vele (sildig, akár nem. 2. Ezt jövőben nem úgy kell értelmezni, mint 
eddig, hanem úgy, Imgy a mely községben legalább száz prot. család 
lakik, magán oratóriumot építhessen, mely abban különbözzék a nyil
vános templomtól, hogy ne legyen tornya, harangja és az utczáról 
való bejárása; azonban e mellé papot, tanítót vihet. 3. A protestánsok 
birtokszerzési és letelepedési jogot nyernek Magyarországon és kapcsolt 
részeiben mindenütt. 4. ( lsük olyan esküre kötelezhetők, a mely val
lási (Iveikkel megegyezik. 5. Nem kényszeríthetők a kath. vallási 
szertartásokon részt venni. 6. A magán vallásgyakorlatnak ilyen értel
mezése nem változtatja meg a nyilvános gyakorlattal bíró helyek 
jogát. 7. A vegyes házasságok ügyében a reversalisok kötelező ereje 
megszűnik: jövőre ha az apa katholikus, minden gyermek az ő val
lását kövesse, ha pedig protestáns, a fiúgyermekek az apa vallását 
kövessék. 10. Λ protestáns lelkészek a saját vallásukon lévő betegeket 
es rabokai szabadon látogathatják. 11. Külföldi egyetemeken lévő 
stipendiumaikat élvezhetik. 17. A kath. püspökök visitálási joga a 
protestánsok felett megszűnik: ezentúl ezt saját superintendenseik 
teljesíthetik. Egyházi gyűlést*is tarthatnak a fejedelem előleges enge
délyével. 18. Változllatatlan törvény legyen az országban, hogy val
lása. miatt senkit pénzbeli vagy testi büntetéssel illetni nem szabad.
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E szabad szellem alkotmányos formában megtestesült, az 1.790/1 -iki 
országgyűlés 26. t.-czikke által, mely az egyházak közötti viszonossá
got a következőkben szabályozta :

«Hogy az utóbbi törvények, valamint, a szabadalmak, leiratok 
és magyarázatok (explanatiók) tekintetbe nem vételével, ezentúl a 
vallás gyakorlata, a templomok, tornyok, harangok, iskolák, sirkerlek 
és temetők szabad használatával mind az országzászlósoknak, fő
rendek- és nemeseknek, mind a szabad városoknak is s minden ren
diteknek saját jószágaikon és a kir. ügyész javain, s a mezővárosok 
és falvaknak mindenütt szál tagságukban hagyassák, és senki, bár
minő rendű és állapotú legyen is, annak szabad használatában és 
gyakorlatában semmi ürügy alatt ő felsége, vagy bármely földesül· 
által, semmi módon ne zavartassák vagy akadályoztassák: a fold- 
mivelők is, legyenek azok akár városiak, akár falusiak, bárminő föl
desül· és a kir. ügyész jószágán, az ország közbékéje és nyugalma 
végett a vallás szabad gyakorlatában és használatában, hasonló 
módon ő felsége vagy miniszterei, avagy földesuraik által semmi 
módon és semmi ürügy alatt se zavartassanak vagy akadályoztassanak. * 

«Az ekkép kinyilatkoztatott szabad vallásgyakorlat bővebb meg
szilárdítása végett kijelentetik, hogy ez már sehol sem magányos többé, 
hanem mimJpm'itt iiyiivánm  s ennélfogva a magános és nyilvános 
gyakorlat közti' különböztetés megszűnvén, szabadságukban áll az 
evangélikusoknak, az alább megírt módon, jövőben azon helyekre 
is. melyek eddig fiókhelyeknek tekintettek, és mindazokban, hol az 
evangélikusok szükségesnek tarlandják. egyházi szolgáikat beállítani, 
templomokat tornyokkal vagy azok nélkül, s lelkészlakokat és isko
lákat. valamint különbség nélkül azon helyeken is. hol gyakorlatuk 
van. minden további folyamodás nélkül felállítani, vagy azokat javí
tani·. azon biztosítás mellett azonban, hogy mivel az adózó nép l'entar- 
tása a közigazgatás főfeladata, azon helyeken, hol ezentúl a szabad vallás- 
gyakorlat behozatalával valamely új templomot vagy imaházat kellene 
építeni, vagy egyházi szolgál kellene beállítani, az illető megye által 
kiküldendő vegyes bizottmány, de a megyés egyházi ember befolyása 
nélkül, a szükséges költségeket és kiadásokat és az adózó nép erejét, 
valamint az ott állandó lakhelylyel bíró lelkek vagy családoknak, azontúl 
a nyilvános vallásgyakorlat fentartására is képes számát, a. földes- 
nraság közbenjárásával megvizsgálja, elismerje és a megyének jelen- 
lést. tegyen, mely arról bizonyítványt adván, hogy elegendő alap van. 
vallásgyakorlat fentartására kellő szám sem hiányzik, a földesur csak 
alkalmas Ilelteiket köteles az egyház, egyházi szolga és iskola számára
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adni: a kath, községok pedig az ily egyházak és iskolák felállításához 
költséggel vagy igás avagy kézi napszámmal .járulni semmikép sem 
kényszeríthetők, mi a földesurak és evang. községek részéről is meg fog 
tartatni az újon építendő r. kath. egyházak vagy lelkészlakokra nézve: 
a nemesek és evang. földes urak joga. a szabad vallásgyakorlat behozatala, 
valamint a templomok és lelkészlakok építése vagy javítása iránt egy- 
szermindenkorra korlátlannak és határtalannak nyilváníttatván.»

<Mind a két hitvallású evangélikusok azokban, mik a vallásra 
tartoznak, egyedül vallásuk Elsőségeitől függjenek; hogy azonban ezen 
fokozatos felsőség a vallás tárgyában a maga bizonyos rendében álljon 
fenn. ő felsége fentartja magának, mind a nevezett felsőség rendezé
séi. mind a többi fegyelmi részt illetőleg, mindenesetre a vallásszabad
ság érintetlen hagyásával, oly rendet, állapítani meg, ama vallás mind 
világi hígjainak, mind egyházi szolgáinak közhelyeslésével leginkább 
megegyezőnek fog tartatni.»

Ennélfogva ő es. kir. felsége, az őt illeiff legfőbb felügyelői hata
lomhoz képesé mind a két hitvallású evangélikusokat meg fogja továbbá 
hallgatni s gondoskodni lög egyúttal, nogy e tárgyban bizonyos s az 
ő vallásuk elveihez alkalmazott rend állapíttassék meg; addig továbbá 
rendeltetik, hogy az ő hilvallásu zsinataik által saját módjuk szerint 
alkotott kánonok, melyeknek.ugyan is jelenleg használatában vannak, 
s az ezentúl meghatározandó módon alkotandók, sem kormányszék! 
parancsok, sem királyi rendeletek által megváltoztathatók ne lehesse
nek: szabadságukban álland tehát ezentúl nemcsak mindennemű con
sist« dunait. tartani, hanem zsinatokat is, előre meghatároztatván azon- 
batr ö kiig ap. felsége által időről-időre mind az azokban résztvevő 
egyenek száma, mind a tárgyalandó ügyek, azon helyre, melyet ő 
lelscge előzetes beleegyezésével választanak, összehívni, úgy azonban 
hogy az egyik vagy másik hitvallású evangélikusok egyházkerületeinek 
ezen. mint mondva volt, ő felségének előre bejelentendő zsinataira, 
ha ő felségének úgy fog tetszeni, valláskülönbség nélkül királyi embert 
is. nem ugyan igazgatás vagy elnöklés, hanem csupán felügyelet végett, 
befogadni tartozzanak; s az így alkotott kánonok és szabályok, csak 
miután a királyi fölél figyelésen átmentek és helybenhagyást nyertek, 
bírjanak érvényességi erővel, mindenesetre mindenben ment maradván a 
kin. legtöbb felügyeletei, az ország törvényes kormányszékei útján gya- 
korlandó hatalom, valamint a többi királyi jog is, melyek ő felségét 
mind a. két hitvallású evang. egyház ügyei körül illetik, melyeknek 
megsértését semmi időben sem fogja ő felsége megszenvedni.» P

«Nemcsak mind alsó. mind grammatikai iskoláikat, melyekkel bír-
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nak, megtarthatják, hanem mindenütt, hol szükségesnek tartatik, újakat 
és felsőbbeket, is. ezek iránt előzetesen kir. jóváhagyás járulván, állíthat
nak, s azokba mestereket, tanárokat, igazgatókat, aligazgatókat hívni, 
azokat elbocsátani, számukat nevelni vagy kevesbíteni, valamint minden
nemű iskoláik igazgatóit avagy gondnokait, mind a helybelieket, mind a 
felsőbbeket és legfelsőbbeket, saját, hitvallásuk embereiből választani, a 
tanítás és tanulás módját, szabályát és rendjét (ezen iskolák iránt is inéul 
maradván ő felségének, mint, előre bocsátva van, az ország törvényes 
kormányszékei által gyakorlandó legfőbb felügyelői hatalma) megálla
pítani, a jövőben mindig szabad leend a két hitvallású evangélikusok
nak: a rendek alázatos felterjesztése nyomán ő felsége által meghatá
rozandó közoktatási rendszer azonban ezen iskolákra is ki fogván 
terjesztetni: de ide nem értve a vallási tárgyakat, melyeknek kell. 
hogy minden vallás sajátjai maradjanak. Tanulóiknak továbbá nemcsak 
adományért és az egyházi szolgálat, segélyezése végett jóltevőikhez 
biztosan járulhatni, hanem tanulás végett külföldi akadémiákra is 
minden akadály nélkül mehetni, s a számukra ott létező alapítványo
kat felvehetni szabad legyen. S mind symbolikus, mind bittani s az 
ájtatosság gyakorlatára tartozó könyveiket a maguk által rendelendő 
s a királyi tanácsnak név szerint bejelentendő saját hitsorsosú «újso
raik felügyelése mellett szabadon kinyomathatni felszabadít.talnak, oly 
feltétel alatt azonban, hogy ezen könyvekbe a kath. vallás ellen semmi 
gúny vagy sértés ne iktattassék. ezen gúnyok és sértések iránt a fele
lősség terhe a kinyomást engedélyezőkre hárulván: s ama kir. rendel
kezés, hogy azon újon nyomatott könyvekből a kir. helytartó tanács 
útján három példány felterjesztessék, ezen könyvekre is ki terjesztetik».

E törvény megerősítést és némi kiegészítést nyert az 1844: 
111. t.-czikkben. Végre az 1848: XX. t.-czikk határozottan kimondó a 
vallásegyenlőséget s megállapító az egyházak közti viszonosságot. 
Az 1 §. után. mely az unitárius vallást, a bevett vallások közé sorolja, 
a 2. §. így hangzik: «Ε hazában törvényesen bevett minden vallás
felekezetekre nézve különbség nélkül tökéletes egyenlőség és viszo
nosság állapíttatik meg.» Hasonlót rendel az erdélyi hazarész 1848. 
évi IX. t.-czikke, mely az 1. §-ban ezeket mondja: «Κ hazában tör
vényesen bevett minden vallásfelekezetek (melyek közé a nem egye
sült görög szertartásnak is értetnek) nemzetkülömbség nélkül teljes és 
tökéletes jogegyenlőséggel bírnak, mind vallásgyakorlási, mind vegyes
házassági viszonyok, mind politikai igények tekintetében».

Az itt kimondott elv. a vallásegyenlőség és minden felekezet 
egyenjogúsága mindeddig szabályozva nincs törvény által, de a kérész
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lóm- egyházak közötti viszonosság az 18tt8. Lili. t-cz. által tüzetesen 
megliatároztatott.

Az 18(18. 48. t.-cz. 14. §-a Erdély egyházi közigazgatási, törvé
nyeit épségben fentartja: «Erdély mindazon törvényei, melyek az er
délyi területen és a korábban úgynevezett magyarországi részekben a 
beveti vallásfelekezetek, egyházak és egyházi hatóságok vallásgyakor
lati s önkormányzati szabadságát, jogegyenlőségét, egymás közötti viszo
nyait s illetőleg hatáskörét biztosítják, nemcsak sértetlenül fentartatnak. 
hanem egyszersmind a görög- és örmény-katholikus és a keleti görög 
széria rlásti egyházakra is ki terjesztetnek».

Az 1868. évi Lili. törvényczikk.

Addig, míg a vallásfelekezetek egyenjogúsága törvény útján 
általánosan szahátyoztatnék, az 1848. évi XX. törvényczikk alapján 
a kérészi vén vallásfelekezetek viszonosságát illetőleg rendeltetik:

1 .  tj. A törvény által megállapított föltételek és formaságok meg
tartásával mindenkinek szabadságában áll más hitfelekezet kebelébe, 
s illetőleg más vallásra áttérni.

2. g. Áttérni annak szabad, a ki életkora 1.8. életévét már be
töltötte. Azonban a nők férjhezmenetelök után, ha e kort el nem
érték volna, is, áttérhetnek.

8. i}. Az állón it kívánó, bármely egyház tagja legyen, ebbeli 
szándékát önmaga által választott két tanú jelenlétében saját egyház
községének lelkésze előtt nyilatkoztatja ki.

S ezen első nyilatkozattételtől számítandó 14· nap eltelte után, 
és logfölebb 80 nap eltelte előtt ugyanazon vagy más. szintén általa 
választott, két tanú jelenlétében ismét saját egyházközségének lelkésze 
elől i jelenti ki. hogy áttérési szándéka mellett továbbra is megmarad.

4. §. A z. áttérni akaró mind első, mind másod ízben tett nyi
latkozata felől azon lelkésztől, ki előtt áttérési szándékát kijelentette, 
mindkét ízben külön-külön bélyegmentes bizonyítványt kér.

5. §. Ha. a. lelkész a kívánt bizonyítványt bármelyik esetben, 
akármely okból meg nem ad n á : mindkét ízben tett nyilatkozatról 
külön-külön a jelen volt tanúk adnak bélyegmentes bizonyítványt.

6. §.' Az így nyert bizonyítványokat az áttérni akaró azon val
lásfelekezet lelkészének, melybe át akar térni, bemutatván, ez által az 
illető egyház teljesen fel van jogosítva őt kebelébe felvenni.
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7. §. Azon lelkész, kinél az áttért bizonyítványait előmutatá, 
tehát a kinél az átmenet befejeztetett, köteles erről értesíteni azon 
egyházközség lelkészét, melyhez az áttért előbb tartozott.

8. §. Az áttörtnek áttérése utáni minden eselekvénvei azon 
egyház tanai szerint· itélendők meg, melybe áttért, s az általa elhagyott 
egyház elvei reá nézve semmiben sem kötelezők.

9. §. Különböző keresztény hitvallású egyének egybekeléséből 
származó vegyes házasságoknál a háromszori hirdetés eszközlésére 
mind két fél lelkésze felszólítandó.

Ha azt valamelyik fél lelkésze megtagadná, két tanúnak a felől 
adott bélyegmentes bizonyítványa mellett, hogy azon lelkész a kihir
detésre felszólíttatott, egyik fél lelkészének hirdetése is elégséges.

10. t?· Ha a háromszori kihirdetés megtörtént, de valamelyik 
fél lelkésze vonakodnék kiadni az elbocsátó levelet: a házasulandó 
felek részéről két tanú nála megjelenvén, kérik az elbocsátó levél 
kiadását, melynek megtagadása esetében á  tanuk egyike azon kér
dést intézi a lelkészhez, hogy a szándékolt egybekelés ellen jelenle
tetett be akadály vagy nem V A lelkész által e kérdésre adott vagy 
megtagadott válaszról a tanuk bélyegmentes bizonyítványt adnak ki. 
mely teljesen pótolja az elbocsátó levelet.

A netalán bejelentett akadály eltitkolásáért a lelkész a saját 
egyházi hatósága által reá. szabható fenyítéken kívül f>(Μ) forintig 
fokozható bírsággal rs félévig terjedhető fogsággal büntetendő.

11. §. Vegyes házasságok bármelyik fél [»apja előtt érvénye
sen köthetők.

12. §. A vegyes házasságokból származó gyermekek közül a fiúk 
atyjoknak s a leányok anyjoknak vallását követik.

A törvénynyel ellenkező bármely szerződés, térít,vény vagy ren
delkezés ezentúl is érvénytelen, és semmi esetben se bírhat jogerővel.

13. A gyermekek vallásos nevelését se a szülők bármelyikének 
halála, se a házasságnak törvényszerű felbontása nem változtathatja meg.

14. §. Ha a szülék valamelyike más vallásra tér át, mint a melyet 
előbb követett, a 7-ik évet még be nem töltött gyermekek nemük 
szerint követik az áttörtét.

lő. ij. A házasság előtt született, de az egybekelés által törvé
nyesített gyermekek vallásos nevelés tekintetében a törvényesen szüle
tett gyermekekkel egyenlő szabály alatt állanak.

16. & Házasságon kívül született, s így törvénytelen gyermekek, 
ha atyjok által elismertetnek, hasonlóul a törvényes gyermekekkel 
egyenlő szabály alá esnek: ellenkező esetben anyjuk vallását követik.
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17. >}. Λ jelen Iörvény életbelépése előtt kötött vegyes házassá
gokból született vagy születendő gyermekek vallásos nevelésére nézve 
azon törvény határozata marad érvényben, a mely az ily házasságok 
kötése idejében hatályban volt.

1.8.5}. Eelenczek s általában oly gyermekek, kiknek szülőjenem 
tudat ik. annak vallását követik, a ki őket felfogadta. Ha lelenczbázba 
adattak, s az intézet valamely vallásfelekezeté, azon felekezet vallásá
ban neveltetnek. Ma az ezen 8-ban említett esetek egyike sem fordul
elő. az ily lelenezek azon vallásban neveltetnek, mely a találás helyén 
iöbbségben van.

1 í>. 8. 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 elkerülhetetlenül 
szükséges munka télfüggesztendő. Úgyszintén bármely vallásfelekezet
nek ünnepén a templom közelében, s egyházi menetek alkalmával 
azon tereken és ihazákon, melyeken az ily menet keresztül vonul, 
mind az mellőzendő, a mi az egyházi szertartást zavarhatná.

20. $. Bármely bevett vallásfelekezethez tartozó oly hitsorsosok. 
a kik külön egyházközséget nem képeznek, kötelesek csatlakozni a 
saját vallásfelek őzötökhöz tartozó, s hozzájok legközelebb eső oly önálló 
egyházközséghez, mely a magyar állam területén belül létezik.

21.5}· A hadseregnél s állami közintézetekben (pl. katonanövel- 
•lékben, vakok intézetében, leienczházakban stb.), úgyszintén a pol
gári s katonai kórházakban, minden vallásfelekezet tagjai saját egy
házuk lelkészei állal részesítendők a vallásos tanításban és minden 
lel kész i szolgálatban.

22. 8· Temetőben a különböző vallásfelekezetek tagjai vegyesen 
és akadálytalanul temetkezhetnek.

2M. 5{. Különböző vallásfelekezetünk által lakott községben és 
városban, mely házi pénztárából egyházi ezélokra vagy valamely fele
kezeti iskola javára segélyt, szolgáltat ki, e segélyben igazságos arány 
szerint minden ottan létező vallásfelekezet részesítendő.

21·. 8. lij egyházgyülekezetek alakítása, s leány egyházaknak anya- 
egyházakká. vagy viszont (izeknek leányegyházakká átváltoztatása, a 
vallásfelekezetek kizárólagos jogai közé tartozik.

Ha egy zsidó knih. (vagy más keresztény) hitre akar térni, vájjon 
akkor is szem elölt lartandők az 1868. Elit. t.-ezikkben megszabott
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formalitások? Nem. mert az idézett törvényczikk, mint felirata és 
bekezdése világosan kimondja, a törvényesen bevett keresztény vallás
felekezetek viszonosságát szabályozza. A zsidók áttéréséről ujabb 
törvény nem rendelkezvén, marad a régi állapot, melynél fogva a 
zsidó is csak 18 éves korában keresztelhető meg. kivéve, ha ezt 
halálos ágyán kívánná (1789. okt. 30. 11,777. sz.): de sziliéi vagy 
gyámja megegyeztével serdületlen korában is (1799. szepl, 17. 21,703. 
sz.), sőt az országos kormány fölmentése mellett a 14. éven leliili, 
és királyi engedélylyel a 14. éven aluli zsidógyermek is megkeresz
telhető (1791. szept. Ifi. 17. 193. sz.).

A kitérést keresztény vallásról zsidóra törvényeink tiltják. Az 
ilyen kitérés alapján létrejött házasság törvénytelen. Ha magyar honos 
külföldön, hol ez meg van engedve, tér át a zsidó vallásra és ugyanott 
lép ennek alapján házasságra, hazánkban ezen házasság is érvény
telen. Az ezen házasságból született gyermekek törvénytelenek: az 
előbb születettek pedig e házasság által nem törvényesít létnek. (A 
vallás és közoktatási m. kir. minist. 1877. évi jnl. 19-én és 2fi-:m 
17.828. sz. a kelt rendelete.)

Hogy hazai törvényeink csak a törvényesen bevett keresztény val
lásfelekezetek egyikéről a másikra való áttérést engedik meg. ellenben 
a keresztény vallásfelekezetek áttérését az izr. vallásra határozottan 
tiltják: egy fenforgott eset alkalmával döntvénvszerüen kimondatott. 
A döntvény így hangzik:

«Azon körülmény, hogy K. A. a zsidó vallásra Mécsben tért 
át, a dolgon mitsem változtat, mert Iv. A. magyar honos és a vallás
változtatásnál a «status personalis» a mi honosainkra nézve a hazai 
törvények szerint ítélendő meg. K. A-nak a zsidó vallásra külföldön 
lett áttérése tehát törvénytelennek és ebből folyólag K. A. .ez idő 
szerint is római katholikus vallásunak tekintendő. Minthogy pedig 
törvényeink a keresztény és nem keresztény között kötött házassá
got érvényesnek el nem ismerik: K. A-nak egy zsidöhajadonnal kötni 
szándékolt házassága semmis és érvénytelen lenne. A már alapjában 
semmis és érvénytelen házasság megkötésénél a lelkésznek, tekin
tettel az 1878. V. t.-czikk 256. és 257. ij-aira. közreműködni nem 
szabad.» (Vallás és közökt. minist, rend. 1880: 30772. sz. a.)

Ha a zsidó házastársak közül a férj megkeresztelkedik. s a 
megkeresztelése előtt nemzett gyermekek a 7-ík évet még el nem
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érték, az atya vallásában nevelendők: ha pedig a nő tér meg's a 
férj zsidó marad, úgy az ily gyermekek is zsidók maradnak. Ha azon
ban az anya megtérése után a zsidó atya meghal, s a zsidó nagyatya 
nem veszi magára az unokák eltartását, az anyának szabadságában 
áll gyermekeit nemi különbség nélkül a katli. vallásban neveltetni.
11790. január 22. 2747. sz. a. kir. rend.)

Λ zsidók egyenjogúságát egyházi s vallási tekintetben nem sza
bályozz i az 18(18: XVII. I.-ez., melynek I. ij-a így hangzik: «Az or
szág izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és 
politikai jog  gyakorlására egyaránt jogosítottalak nyilváníttatnak. »

Az úgynevezett. «Krisztus követői - vagy nazarenusok sem tartoz
nak a törvényesen heveit vallásfelekezetek közé, s ez okból a naza- 
ronusok saját anyakönyveiket nem vezethetik, sem pedig az által ok ki
állítandó bizonyítványok hiteleseknek el nem ismertetnek. «Ellenben 
kötelezte! nek az előforduló halálozásokat és születéseket a törvény
hatóság állal kijelölendő hivatalos egyénnek esetenkint. bejelenteni. 
Ezen egyén a bejelentésekről rendes jegyzéket vezet és minden esetet 
azon felekezel, lelkészéhez, melyhez előbb a nazarenus tartozott, anya
könyvezés végett bejelenteni, de egyúttal a bejelentést saját .jegyzéké
ben is megjelölni tartozik. — Λ nazarenusok közt kötött házasságból 
származó gyermekek a törvényhozás intézkedéséig nem törvényesek
nek tekintendők.·» (Rend. Iára 1875. 28. l.i

A lentebb ismertetett, 1808. Lili. l.-ezikkben foglaltakon kivid 
következők tarlandók szem előtt a gyermekek vallását illetőleg.

A 12. tj-nak adott, esetben alkalmazásánál kimondotta a eultus- 
minist.er. hogy a vegyes házasságból nem katholikus apától származó 
tin csupán az apa vallásában neveltethető: az ellenkezőt biztosító 
lerílvények érvénytelenek. (A vallás- és közokt. m. kir. minister 1878. 
évi jan. 24-én 1141 sz. a. kelt rendelele.)

A hivatkozott íj sanetiót. nyert az 1879. XL. t.-cz.ben is. melynek 
öli. ij-a így hangzik: A ki életkorának tizennvolczadik évét még be 
nem löl tölt kiskorú egyént, a 18(18. Lili. t.-oz. rendelkezése ellenére 
más vallásfelekezetbe fölvesz: két. hónapig terjedhető elzárással és 
háromszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

Azon felmerült kérdés alkalmából, vájjon a birodalmi tanács
ban képviselt, tartományoknak 18(18. május 25-én kelt hitfelekezeti 
törvénye az azon tartományokban honossággal bíró, de katonai szol
gálatban Magyarországon tartózkodó katonai személyekre is kiterjed-e
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vagy nem '? zsinórmértékül szolgáló elv gyanánt kijelentőtőlt. hogy 
Magyarországban azon szabály köveltetik, hogy a magyar állam terü
letén tartózkodó mindennemű idegennek, ide értve az osztrák hono
sokat is. személyes állapota és jogképessége saját hazájának törvé
nyei szerint ítélendő meg. tizen elvhői önként következik, hogy a 
közös hadseregben szolgáló osztrák honosoknak személyes polgári 
állapotára vonatkozó viszonyaik az osztrák törvények állal szahályoz- 
tatnak. még azon esetben is. ha a magyar állam területén teljesítik 
katonai kötelességüket, Ugyanez áll a házasságra és az ezzel kap
csolatos ' személyi viszonyokra nézve is: mert osztrák honosnak a 
magyar állam területén született gyermeke atyja állampolgárságát 
követi és a szülők s gyermekek közli viszonyt illetőleg, mint pl. a 
vallás kérdésében, vagy az atyai hatalomnál, az osztrák törvények 
határozatai mérvadók. (’1881, október 20-án 2f>ö0H. sz. a. kell C.nl- 
tusminiszteri rendelet, i

Vallásgyakorlat.

Az imént közölt 1808. Lili. t.-ez. 10. g-áhan biztosítóit háborít- 
lan va.llásgyakorlntnak, s üiinepszentelesnek a törvényhozás számos más 
garantiát, is nyújtott. A vasárnap megszenteléséi, már sz. István király 
törvénynyel rendelte meg (11. könyv. 8. fejezel): Λ papoktól, s megyei 
ispányoktöl javasoltassék minden helységbelieknek, hogy parancsokra, 
mindenki, nagyobbak, kisebbek, férfiak, asszonyok, vasárnap a temp
lomba menjenek. Csak azokat vévén ki. kik a Ifizet őrzik-.

Az úgynevezett norma-napokon tánezvigalmuk és színházi elő
adások nem tartathatnak, hacsak ezen előadások a helyliatóság enge
délye mellett jótékony közhasznú czélra nem szánvák.

Sürgős eseteket kivéve. senki sem idéztethetik megjelenésre vallá
sának ünnepein (1808. LIV. t.-ez. 100. $·>· A marasztalt fél vallásá
nak ünnepei a végrehajtásnál is lehetőleg figyelemben tarfnndók. (1808. 
LIV. t.-ez. :157. tj.)

A keresztyén valláséi l'egyenczek felekezeti ünnepeiken nem dol
goznak, és isteni tiszteletben, úgy szintén vallásoktatásban részesülői
nek. A zsidók évenkénti nagy ünnepeiken szintén lölmentvék a mun
kától. s pénteken estve a munka végezte előli egy órával isteni 
tiszteletük teljesítésére egy e végre kijelölt Ierembe gyűlnek. Külön 
főzelii ételben azonban nem részesülnek. (Orsz. fegyintézet! ház
szabályok 18.. 19. §tj.)
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Az 1878. V. (.-ez. következő §£-han ad sanetiót a szabad vallás- 
gyakorlalnak :

1.90. & A ki nyilvánosan, szóval, nyomtatvány, irat, képes ábrá
zolat terjesztése, közszemlére kiállítása által, vagy Isten ellen intézett 
gyalázö kifejezések által közbotrányt okoz, a ki az állam által elismert, 
vallás szertartását erőszakkal megakadályozza, vagy megzavarja: vét
séget követ el. és egy évig terjedhető fogházzal és ezer forintig ter
jedhető pénzbüntetéssel Iáin tettetik. A kísérlet büntetendő.

191. tj. Vétséget követ, el, és hal hónapig terjedhető fogházzal 
és kétszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, a ki.az állam 
áltál elismert, vallás szertartásai gyakorlatára rendelt helyiségben 
nyilvánosan botrányt követ el. vagy a vallási tiszteletnek tárgyát, vagy 
oly tárgyakat, melyek a szertartások végzésére rendelvék, a szer
tartásra rendelt, helyiségben, vagy bár azon kívül, de a vallásos szer
tartás alkalmával, tettel vagy botrányos szavakkal meggyaláz.

192. S. Vétségei követ el és egy évig terjedhető fogházzal és 
öl száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő : a ki az állam 
allal elismert vallás lelkészét — midőn az vallási szertartást teljesít — 
szóval, lettel vagy fenyegetéssel, nyilvánosan megtámadja. Ha pedig 
i i  lelkészt, vallási szertartás teljesítése alkalmával, testileg bántalmazza, 
bfm1.ell.el követ el. és a mennyiben a cselekménye súlyosabb beszá- 
mílás alá nem esik: két évig terjedhető börtönnel büntetendő.

Az 1879. XL. 1,-czikk pedig ezeket rendeli a vallásgyakorlat, 
oltalmazására, zavaró kihágások ellen :

öl. δ· A ki az állam állal elismert valamely hitíelekezeí vallá
sos tiszteletének tárgyát. a vallásos szertartásra rendelt helyiségen 
kívül és nem a vallásos szertartás alkalmával, nyilvánosan meggya- 
lazzn és ez filial közbotrányt, okoz: nyolc/ napig terjedhető elzárással 
büntetendő.

52. δ· A ki az 18(5.8 : Lili. t.-cz. 19. jj-áuak az ünnep- és vasár
napokra vonatkozó intézkedését, megszegi : száz forintig terjedhető 
pénzt »ül ítéléssel büntetendő.

Az egyházak kormányalkata.

Az államvallást, képezett, római katholikns hit követői az első 
királyok alatt egyházi kormányalkatukat. a kánonjog alapján állva is. 
a magyar államforma keretéhe szervesen beillesztették, nemzeti autonom 
kormány idomot fejlesztettek önállóan ki, s e tekintetben zsinati egy
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házszervezettel· bírtak. Λ kormányzási hatalom mégis. a kánonjognak 
megfelelően, a püspökök kezébe volt letéve. Szent István király II. 
törvénykönyvében mondja, hogy a püspöknek legyen hatalma az egy
házi ügyeket ellátni és kormányozni a kánonok erejénél lógva, a 
laikusok engedelmeskedjenek neki, s a megyei ispán és bírák értsenek 
egyet vele.

A zsinati kormányaikat a tridenti zsinat egyetemes rendelkezé
sével megszűnt a magyar katli. egyházban s örökébe szállt a prol. 
egyházaknak. Azóta a püspöki hatalom osztatlanul kiterjed a felügye
leti. törvényhozási, törvénykezési és közigazgatási jogra, s a róni. 
kath. egyház kormányalkata kizárólag püspöki lett az anyaországban.. 
E püspöki kormányhatóságot támogatja már az 155H. X törvén yezikk. 
az 1. ij-ban így rendelkezvén: «Az egyházi és lelki ügyekre nézve, 
különösen szükségesnek és igazságosnak látszik, hogy valamint az 
országlakók szabadalmai, s összes szabadságai megtartó,ndók, és sér
tetlenek tartoznak lenni: úgy az egyházi -szabadságok, menlosségek 
és szabadalmak mindenektől sértetlenül megtartassanak: hogy a főpap 
urak. s egyéb egyházi személyek hivatalukban könnyebben és sza
badabban eljárhassanak». Rendeltetnek ugyan zsinatok, de már nem 
autonom kormányzásra, hanem csak a püspökök tanáesolásúra és 
intéseik meghallgatására: nem is egyháziak s világiakból alakítva, 
hanem csupán a papi rend tagjaiból, s legfeljebb a tanítók, mint 
hallgatókból. 1. Ferdinand 1.559. évi 19. rendeletében (XI .1. ozikk t. £.i 
meghagyja, miszerint -az általános vagy részletes zsinat egybehívá- 
sának idején tartozzanak minden plébánosok és tanítók, bárkik legye
nek. mind az urak és nemesek, mind a szabad városok birtokaiból, 
főpapjainknak egybehívására, kiknek kerületi felügyelete alatt von
nak. minden ellenkezés nélkül, üdvös tanítás meghallgatása végell 
összejönni».

Ellenben az erdélyi hazarész legalább Iraditióit megőrizte a 
magyar kath. egyház nemzeti, zsinati konnáuvalkatának: a világiaknak 
befolyást engedett autonom kormányszervezetében a circa sacra igaz
gatásra. Minthogy a római egyház püspöki hatalma kúnonjog szerint 
teljes Erdélyben is, így lényegben azonos az erdélyi püspökség kor
mányzási formája a többi magyar püspökéjével, de mégis befolynak 
az igazgatásba ellenőrző és közreműködő munkássággal a hívek is : 
az erdélyi rém. katli. autonómia főbb vonásaival már ill meg kell 
ismerkednünk.

Az erdélyi katbolikusok eleitől fogva szakadatlanul antonomikiis
jelleggel gyakorolták - papok és hívek ogviitl — az egyházkm-mány-



zást ii káuonjog engedői vénél fogva: «presbyteri res negotia ecclesiae 
tangentes cum fidelibus suis pertractent», továbbá sz. István és 
László királyoknak már idézett rendeleteik folytán (1. 1. és 2. lapé 
és Kálmán I. törvénykönyve 2. fejezetének következő rendeletéből: 
dn festivitate Apostolorum Philippi et Jacobi et in octavis Milmelis 
svnodmn in unoquoque Episcopatu celebrari constituimus, in quo tűin 
comes quam comiles et aliorum magistratuum dignitates et potestates 
ad suum Episcopum conveniant».

Az erdélyi - határozottan nemzeti irányú — valláspolitika, 
melynek példátlan szép emléke az egyezségi eskü is (unionis jura
mentum), minél fogva mindegyik vallás és annak hívei a másik vallást 
és annak híveit jogaikban oltalmazni voltak kötelesek: a katholikus 
hívek öukornmuyzati képviseletét az egyházigazgatásban mindenkor 
biztosította. A négy heveit vallás — ezek között a kath. egyház — 
autonómiáját biztosító alaptörvény az AC. T. rész, 1. czím, 3. §-ában 
van letéve. Az egyházi önkormányzati képviselet jogát ez alapon az er
délyi róni. katholikusok folyton gyakorolták is, statusyyütéseket tartván. 
Mint : 16(58. évben Marosszéken. 1669-ben Gsiksomlvón, 1695-ben 
Kolozsvárit. 1697-ben Csiksomlyón, 1710-ben Csiksomlyón, 171.6-ban 
Nagyszebenben, 1717-ben Csiksomlyón, 1.721.-ben Körtvélyesen, 1739- 
ben Nagyszebenben. 1740-ben Medgvesen. 1.746-ban a főkormányzó 
lakásán. 1747., 1750. és 1751. években szintén a főkormányzónál stb. 
1767-ig. mikor a ■('atholiett comissio» állíttatott fel. De ennek mű
ködése alatt, is többször egybehívta a püspök a statust.

1 KIK augusztus havában újra szervezkedett a status, és elhatá
rozta évenként gyűlést tartani. A megállapított és püspökbatóságilag 
megerősített, szabályzat szentesítésre fölterjesztetett a felséghez, de az 
akkori idők zavarában nem került a sor az ügy elintézésére.

Az 1848/9-diki események a «Catholica Comissio» békés műkö
dését is megzavarták s az absolut kormány alatt az autonómia csorbát 
szenvedett ugyan, de az erdélyi püspökök a kath. status egyházi, 
iskolai és alapítványi ügyeinek intézésére való befolyást akkor is hat
hatósan és kielégítő eredménynyel vindicálták. Az erdélyi kit*, főkor
mányszék 1861-ben visszaállíttatván, a kath. bizottság is szervez te
lett s teendőit folytatta még a kir. főkormányszék feloszlatása után 
is. Az alkotmányos aera reggelén. 1,866. évi január 10-én az erdélyi 
kath. status egyetemes gyűlést tartván, feliratot intézett a királyhoz, 
kérvén : hogy az erdélyi kath. egyháznak törvényeken és régi gyakorla
ton alapuló teljes autonómiája visszaállíttassák. E felterjesztésre, 1867. 
évi szeptember 12-én 896. ein. sz. a. vallás és közoktatásügyi minis-
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teri leirat szerint: «Ö es. és ap. királyi Felsége 18(17. évi augusztus 
hó 19-én kelt legfelsőbb elhatározásával legkegvelmesebben megengedni 
méltóztatott, hogy a Catholica Commissio hatásköréhez tartozott ügyek 
az erdélyi róni. kath. Statusnak 186(5. évi január 10-én Kolozsvárt! 
tartott gyűlésén felvett jegyzőkönyvben körülírt szerkezetű gyűlésnek, 
s az annak kebeléből választandó bizottságnak befolyásával kezeltes
senek és intéztessenek*. E legfelsőbb elhatározás következtében a kath. 
Statusgyűlés 1868-ban és folytatólagosan 1873-ban megtartatván, ez 
utóbbi évben saját kebeléből az Igazgató Tanácsot megválasztotta 
és utasítással ellátta, mit a vallás- és közoktatásügyi in. kir. minis
terium 1873. évi junius 16-ról 1008. ein. sz. a. jóváhagyott s meg
erősített.

E leiratban az mondatik, hogy tekintettel ő felségének 18(57. 
aug. 19-én kelt legfelsőbb elhatározására, a kath. statusnak teljes 
joga van évi üléseit megtartani, és a 24 tagú igazgató tanácsol meg
választani. mely a korábban működött kath..egyházi bizottság helyébe 
lépett: jóváhagyó tudomásul vétetik és helybenhagyatik a. status azon 
megállapodása, mely szerint a volt kath. egyházi bizottság hatás
körébe tartozott összes ügyeket jövőben az igazgató tanács befolyásá
val kezelendi és intézendi. Tehát az erdélyi kath. status igazgató 
tanácsának hatásköre csak a volt kath. egyházi bizottság által vezetett 
ügyekre terjed ki. Minden egyebekre nézve a ministerium mellőzte 
a rendelkezést, mert, úgymond: «ez a m agyar állambeli összes kálit, 
egyházakra nézve létesítendő kath. autonómia megállapításával egy
szerre és ezzel szervesen fog elintéztetni».

A görög katholikusok püspökhatósági kormány alkata a latin 
szertartásnak mintájára van szervezve. A püspöki megyék esperes- 
ségekre oszlanak. A káptalanok, püspöki helyettesek, arehidiakonok 
és esperesek jogállását s hatáskörét illetőleg ugyanazon kánonjogi 
elvek irányadók, melyek a róni. kath. egyházban.

Hazánkban a gór. kel. egyházak zsinati a a tanom kormány- 
alkattal vannak szervezve. Egyházközség, egyházvidék, egyházmegye, 
tartomány és nemzeti egyetemes egyház: mindannyi hatósági foko
zaton a lelkész-főnök mellett, képviseleti gyűlés (synodus), bizottság 
és episcopok (gazdák) működnek alkotmányszerűen megszabott munka
körökben. Autonómiájuk s ezzel az államhoz szerves csatlakozásuk 
az egyházi közigazgatás egész vonalán kifejlett, határozott. Es mert 
kormányszervezetük moderne codiíikálva van, épolv érdekes, mint 
szükséges lesz tüzetes ismertetésére még többször visszatérnünk. Itt 
csak még annyit, hogy a gör. kel. egyházak önkormányzata nem
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ultemlja π kánon jogok szerint ínegtámadhatlan hierarchiát: a bel- 
ogyházi ős hitbeli ügyek kizárólagos kormányzása püspöki jogot képez, 
menten minden laikus lieavatkozástól.

A ref. egyház a «magyar vallás» egyllázalkotmányát nemzeti 
alapon feji vén ki. ::siintl-/>rcsh//f,eri rendszer szerint igazgatja és kor
mányozza magát fokozatos képviselőtestületek által. Az egyházköz
ségek, egyházmegyék és egyházkerületek alkotják az egyetemes egy
házai. tizeknek megfelelő fokozatokban a gyűlések és hatóságok 
egyházközségiek, egyházmegyeiek, egyházkerületiek és egyetemes egy
háziak. Az egyházközség belügyeit a község által választott pres
byterium intézi: ennek tagja: a lelkész, tanító, gondnok és a hívek 
számához képest több vagy kevesebb választott presbyter. 'Jobb egy
házközségnek az egyházi közigazgatás, kormányzás és rendtartás 
ózdijából felsőbb hatósággá egyesillése alkotja az egyházmegyét: ezek 
tagjai az esperes és gondnok, a lelkész és világi lanáesbirák, minden 
leike.-z. minden egyháznak annyi világi küldötte, a hány lelkésze van, 
a középtanodák és a tanítók képviselője, a lelkészt és világi jegyzők, 
úgy az egyházmegyének a községek által választott többi tisztviselői. 
Több egyházmegye felsőbb hatósággá egyesülése az egyházkerület: 
ennek közigazgatási hatósága az egyházkerületi közgyűlés, melynek 
tagjai: a püspök és lőgondnok. minden egyházmegye esperese és 
gondnoka, legalább egy-egy lelkész! és világi képviselője, a presbv- 
lerimnok által választott egyenlő számú lelkészi és világi tauácsbirák. 
a lota.nodák. lanílóképezdék, lőgyinnásinmok képviselői, az egyház- 
kerület lelkészi és világi jegyzői. Az egyetemes konvent az egyházat 
egyetemesen érdeklő ügyek elintézésére hivatott testület, mely áll 
AH egyházi és világi tagból.

Törvényhozó és legfőbb intézkedő gviilése a zsinat, melyen 114 
egyházi és világi személy képviseli hivalalánál és választásnál fosva 
az egyetemes egyházai,

A zsinal jog és hatáskörébe tartozik I. Az egyházi töreény- 
Itoztís: melynek tárgyai: <t) Az egyház tanainak megvizsgálása és 
megállapítása (jns reformandi), b) Az egyház alkotmányának meg
állapítása és módosítása, r) Az egyházkerületek felosztása, helyrajzi 
meghatározása: az illető egyházkerületek és az egyetemes konvent 
meghallgatásával és beleegyezésével, d) Az istenitisztelet alakjának és 
rendjének lényeges vonásokban megállapítása, e) Az ünnepek megha
tározása. f) Az egyházi hivatalnokok hatáskörének, eljárásának, magok-, 
viseletének szabályozása; valamint reájok vonatkozó figyelni! rendnek 
megállapítása, g) Egyházfegyelem, h) Lelkészképzés, választás és fel-'
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avatás átalános módozatainak meghatározása, i) A közoktatás ügyé
nek, a legalsó foktól a legfelsőbbig, törvényekben biztosítóit önkor
mányzatának és a tanítás szabadságának alapján, mind az 5 egyház
kerületre vonatkozólag, az alkotmányos utón létrejött hazai országos 
törvények, jelesen az 1790/1. XXVI. t.-ez. mint alaptörvény intézke
déseinek épségben tartásával, rendezése, k) Egyházi közleher-viselési 
rendszer. I) Országos reformált egyházi közalap felállítása, m) Egyházi 
törvénykezés vagy bíráskodás szabályozása, n) Házasságügy. o) Az 
általa alkotott egyházi törvények magyarázása. 2. Legfőbb intézke
dés, melynél fogva: a) Őrködik az egyház jogai és önkormányzata. 
b) Más hitfelekezetekhez való jogviszonyai lelett.: valahányszor szük
ségesnek tartja ezek tárgyában a kormányhoz, országgyűléshez vagy 
a koronás apostoli magyar királyhoz föl terjesztési lesz. <) Intézkedik 
a lelkészek, tanítók s minden egyházi hivatalnok tisztességes, a kor 
követelményeinek lehetőleg megfelelő díjazásáról. <l) Intézkedik az 
énekeskönyv, agenda, népiskolai vallásiam kézikönyvek tárgyában: 
hivatalos használatra szóló bibliafordítás ügyében lölügyelcteL gyako
rol. e) A lelkészképességi vizsgákra nézve, a kötelező rendszabályok 
megállapítása iránt intézkedik, f) Az egyetemes köríven!, jegyzőköny
veinek tárgyalása folytán felmerülhető kérdésekben határoz.

Már az 1.882. évi debreczeni zsinat az erdélyi ref. egyház unióját 
létrehozta, mégis respectáltátik ez egyházkerületnek az Ad. és 0,0. 
I. részeiben úgy az 1(591. évi Eeopoldinum diploma 2. és 55. pontjai
ban biztosított, több százados különállás folytán kifejlett külön joga 
és szervezete, de ez érintetlen föntartás csupán az egyházkerületi 
belügyek autonom intézkedéseire vonatkozik. — meghagyatván, hogy 
a módi -ítások a magyar ev. ref. zsinat-presbyteri rendszei· télé idő
ről időre közeledést létesítsenek az erdélyi részekben máig fennálló 
Consistorialis kormányalkatből, melynek tüzetes ismertetését az alábbi 
fejezetekben adjuk. Itt csupán a többi négy egyházkerület kormány
szervezésétől eltérő azon külön igazgatási szervezetre utalunk, mely az 
egyházközség presbyteriumához hasonlóan, az egyházmegyékben és 
a kerületeknél is állandóan működik. Ez a consistorium. Egyik köz
gyűléstől a másikig az egyházmegye kormányzatára s közügyeinek 
vezetésére az egyházmegyei tanács (tractuale consistorium) van hi
vatva. Elnöke az egyházmegyei tanácsnak az esperes. Tagjai: az 
egyházmegyei fő- és algondnokok. az egyházmegyei rendes jegyző és 
director. Felügyel az egyházmegyében minden iskolai, gazdasági, épít
kezési, jogi és törvénykezési ügyekre. Elintézi az időközben felmerült 
és halasztást nem szenvedhető olyan kérdéseket is. a melyek külön-
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lien ;iz egyházmegyei közgyűlés eleilie tartoznának, de határozatairól, 
rendeletéiről utólagosan értesíti az egyliázmegyei közgyűlést. Hivatva 
van arra is, hogy az egyházmegyei, közgyűlésnek határozatait teljese
désbe vegye.

Λζ egyházkerület i igazgató tanácsnak elnöke a hivatal szerint 
legidősebb egyházkerületί főgondnok (status 1'őcurator). ennek akadá- 
Ivozlatása eselébi'ii az utána következő. (Ezek közé értve a püspököt 
is. a ki hivatalánál lógva egyszersmind status főgondnok is.) Jegyzője 
az egyházkerülete közgyűlés által választott, titkár. Tagjai : az egvbáz- 
keriileli főgondnokok és az állandó igazgató tanács hivatalnokai, mint 
az egyházkerületi közgyűlés által (> évre választott, s meghatározott 
évi tisztelet,díj! élvező 12 tanácsos, az ügyvéd, a pénz tárnok, és a szám
vevő. Az állandó igazgató tanács ülései kétfélék: kis- és nagygyűlések. 
Λ kisgyfllések. melyek legalább 5 tag jelenlétében határozatképesek, 
a heteiikint egyszer, vagy a szükséghez képest többször is tartandó 
üléseken ellátják a beérkezett ügyeket, s határoznak az iránt, hogy 
melv tárgyak elintézése halasztandó s halasztható a. legközelebbi 
nagygyűlés tartásáig: mindazon tárgyak és ügydarabok ellátása azon
ban a nagygyűlés elé tartozik, a melyeket vagy az elnök, vagy 
legalább két igazgató tanácsos a nagygyűlés által kíván eldöntetni. 
Λ nagygyűlések, melyek legalább !) tag jelenlétében határozatképesek, 
minden lm első vasárnapján, külön meghívók szétküldése nélkül ülnek 
össze, s ellátják a számukra, fentarlott ügyeket, de a kisgvülések irá
nyában felülvizsgálati joggal nem bírnak. Mind a kis-, mind a nagy
gyűlésben döntő szavazattal bírnak a status főenratorok. a 12 igaz- 
galótanáesos és a lönnebb említett, többi igazgatótanácsi tisztviselők. 
Λ halározatok érvényességére a szavazatoknak viszonylagos öbbsége 
elégséges: de a gyűlések határozataiért a jegyzőkönyvben felsorolt 
szavazók az egyházkerületi közgyűlésnek felelősek. Az igazgató tanács 
üléseinek állandó székhelye Kolozsvár, a hol a ref. státusnak levél
tára is őriztetik.

Λ gondnokok és főgondnokok helyében a közigazgatási ható
ságok minden fokozatán felügyelők és főfelügyelők, az egyetemes kon
céul elén pedig egyetemes főfelügyelő állnak mint világi elnökök a 
testület élén az evangeli-kusoknál, kiknek consistoriális kormán yszer- 
vezclük és eljárásuk különben hasonló a most 'ismertetetthez. Az 
egyetemes gyűlés azonban csak az anyaország négy egyházkerületének 
hivatalosaiból és választottjaiból alakul: az ötödik egyházkerület, az 
erdélyi, egészen különváltál! kormányozza magát. Az anyaországbeli 
négy ág. ev. egyházkerület egyeteme.s· főfelügyelője (generalis in-



spector) az egyetemes convent elnöke, s határozatainak végrehajtója: 
a. legfőbb egyházi törvényszék elnöke: az egyház jogainak őre és 
védelmezője; az egyházra nézve káros és a. vallásügyi törvényekkel 
ellenkező kormányrendeletek ellen törvényes orvoslást szerez; ől 
illeti az egyházak és iskolák felett a fölél vigyázat (épségben tartatván 
a király legfőbb felügyeleti joga): őrködik az egyetemes pénztárak 
bit kezelése fölölt; a hozzá érkező kormányrendeleteket a kerüle
tekhez lekiildi: mind az államkormánynyal, mind a többi felekezetek
kel szemben az egyetemes ev. egyházat képviseli. ·

Az erdélyi ág. ev. egyházkerületnek minden gyülekezete saját 
presbyteriuma által intézi ügyeit, olvképen. hogy a 800-nál kevesebb 
lélekkel bíró gyülekezetben minden szavaza(.képes tag, népesebb helye
ken pedig 3H—1.00 képviselő, hat évre egy 8...21) tagból álló pres-
byteriumot választ, mely a lelkész elnöklete alatt a község egyház- 
iigveivel foglalkozik. A 16 káptalanból, melyre az egyház szakad. ‘I 
járás község oly formán képezte tett, hogy az összes járás plébánosai 
és úgy annyi számmal választott világi tagból álló gyülekezet évenkinl 
kétszer a papok által választott esperes (dekán.) előülése mellett össze
jön, és sárt ülésekben- az egyházkormányzati ügyeket az egész járási n 
nézve tárgyalja; a lelebbezés pedig a superintendens! főhatósághoz 
megy. A superintendes kevésbbé fontos, csak az egyházrendet illető 
ügyekben partialis zsinatot hív egybe, melynek tagjai csak a Ki 
káptalan esperesei, és a n.-szebeni general káptalan svndiciisu (jegyző:: 
fontosabb igazgatási és szertartási ügyek eldöntésére a superintendens 
elnöklete alatt tartatni szokott közzsinal szolgál, melyhez az előbbi 
tagokon kívül még 12 káptalannak egy-cgv küldöttje járni. A köz- 
zsinat., egyházfegyelmi ügyekben a legfőbb törvényhatóság, de javas
latai igazgatási és kormányzati szempontból csak a főegyháztunács 
(consistorium), mint a legfőbb egyliázhatóság-hozzájárulásával válnak 
érvényesekké. Kzen főtanács tagjai; a superintendens, főespcrcs (gene
ral dechant.) a fősyndicus, a Ki káptalan esperese, a nagyszebeni káp
talan seniora és néhány plébános, a superintendens kijelölése szerint: 
ide tartoznak még a világi ág. ev. főbb tisztviselők és a szász egye
tem (universitas Nationis Saxonicae) tagjai, A Ki káptalan élén a 
két évre választatni szokott esperes, a senior és a. jegyző van. Kzek 
a superintendens választásánál a káptalant képviselik. Minden káp
talan első folyamodásé egybázbiróságot képez, melynek illet ékességé
hez a házassági perek is tartoznak, mik innen a házassági főlörvény. 
székhez vitetnek, mely a superintendens egybehívása folytán ül össze.

2.S I. KÖNYV. HATÓSÁGOK. 1. IIKSZ.
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s punok elnöklőin aluli a főesperes ős egy tetszés szerint meghívott 
káptalan beli tagból áll.

Az érdélyrészi ev. rét. és ág. ev. egyházak autonómiájának a 
szorosan veit közigazgatáson kívül egy más előjogszerű gyakorlata is 
van : az egyházi bíráskodás házassági ügyekben, mely jog az anya
országi prolesláns egyháziakat szintén megilleti ugyan, de általuk 
gyakorlatba oz ideig nem vétetett.

C.onsistorialis kormányalkattal hír az unitáriusok egyháza is. 
Λ fokozatos egyházi képviseleti gyűlések mellett hasonló fokozatú 
lauáosai vannak. A zsinati főtanács az unitárius egyházban 1670 
Iáján keletkezett., a háborús idők kényszerilalása alatt, mely lehetet
lenné lette az összes papoknak és tanítóknak a zsinaton megjelenését : 
zsinattarlás. helyett csak meghatározott számú egyházi tanácsosok jöt
tek a folyó ügyek adnúnistrálására össze. Valamennyi hatósági fokon 
bíróság is gynkorollatik. házassági ügyekben az esperességi törvény
székiül kezdve.

A zsidóknak egyetemes kormányzatuk ez ideig nincsen. Közigaz
gatásuk sem szerves: községenként a közgyűlés és választmánya 
állal eszközöltetik. A rabbi és főrabbik mellett községi és kerületi 
főnökök represenlálják a hitközösséget hatóságokkal s harmadik sze
mélyekkel szemben: egyetemes érdekeiket pedig az országos iroda 
képviseli, de szintén hatóság nélkül.

Egyházi hatóságok a róm. és gör. katholikus egyházakban.

A róni. és gör. kalb, egyházak kánonjogi alapon püspökhatósági 
kormányzással bírván, közigazgatásuk püspöki hatalommal intéztetik. 
A püspökök közt hatáskörre és tekintélyre nézve első, az egész magyar 
kath. egyház leje az esztergomi prímás-érsek. Magyarország prímá
sává az esztergomi érsekei 12751-ben tette közös akarattal III. Miklós 
pápa és IV. László király. Azóta a primási méltóság sok kitűnő előjoggal 
ruház fa toll. löl. így V. László uralkodása idején (1452-ben) V. Miklós 
pápa az esztergomi prímás-érseket a szentszék született követévé lép
teti e elő. u mely méltóságnál fogva az itélőszéke előtt, elbírált ügyek 
nem a bécsi nuntiushoz, hanem közvetlen a római ormához íolebbez- 
Ilelök, és ugyanez örökös pápai követség folytán Magyarországban s a 
hozzá kiiposoll részekben meglátogathatja a püspöki megyéket, klastro- 
ninkái, s a szabadalmas szerzetesrendeket (kivéve a szenlmártoni főapát
ságul): ugyanezen kövelség térülőién az érseki palástot használhatja
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s a keresztet maga előtt vitetheti (míg a. lobbi érsek ez előjoggal 
csak a saját tartományában élhet). Továbbá. «Nemzeti zsinatot* hirdet, 
azon elnököl; a zsinatra az ország minden főpapja, még a kalocsai 
érsek is tartozik megjelenni. Magyarország minden püspökétől hozzá 
történnek a fölebbezések, kivéve a kalocsai érseket és a szenimártoni 
Benedek-rendi főapátot. Elfogadhat törvényes elintézés végett oly peres 
ügyeket is, melyek nem fellebbezés, hanem egyszerű panasz útján 
terjesztetnek eléje. Keresztély Ágost, szász fejedelmi herezeg és .magyar
országi prímás idejétől kezdve a római sz. birodalom herezege: e ezím 
a r. sz. birodalom elenyésztével is fönmaradt: azért ma is herczeg- 
primás czímmel él. Zsigmond király ideje, jelesen 13915 óta állandóan 
fő és titkos kanezellárja az országnak, és ennélfogva ő a kellős királyi 
pecsétnek, melylvel nemesi levelek szoktak kiadatni, törvényes őre. 
0  a királyt tanácscsal köteles gyámolítani: mindig, de főleg válság 
idején közvetítőkép lép föl a király és a nemzet között. Az udvari 
méltóságok közül csupán a trónörökös előzi a herozegprimást meg: 
az ország méltóságai közt az első helyet foglalja el. Székhelye, bon
net a török hódoltság idején kiszoríttatott, az 1827: 21. t,-ezikk állal 
helyeztetek vissza Esztergomba. A prímást és érseki szék, úgy a tőle 
függő esztergomi káptalan, az 1751: 15. és 1802: 17. s az abban 
említett 16158: 38.. 1723: 55. törvényezikk következtében, különösen 
főméit, rudnai és divékujfalusi Budnay Sándor berczegprimás mun
kája által Esztergomba, hajdani helyére, hová sz. István első király 
állította, visszatétetvén, ennek emléke jelen ezikk állal törvénybe fog
laltatik.» Az esztergomi érsekséget sz. István alapította 100()-ik évben.

Snllragán-piispökségek: 1. a pécsi (1000— 1009. alapíttatott): 
2. a veszprémi (1009 körül alap.): 3. a székesfehérvári (alapíUatotl 
1777-ben, a veszprémi és esztergomi megye részeiből); T. a győri 
(1009 körül alap.): 5. a szombathelyi (1777. alap.): 6. a váczi 
(sz. István korából): 7. a uyitrai (sz. Istvántól alap., 11.09-ben vissza
állíttatott); 8. a beszterczebánvai (1777-ben az esztergomi érseki 
megyéből lön kihasítva); 9. a munkácsi gör. káth. püspökség (1771. 
alap. és 1856. újra szabályoztatok: a püspök székhelye Engvár):
10. az eperjesi gör. kath. püspökség (alapít tatolt 1810-ben; megerő- 
síttetett, VII. Fiús által 1818.).

Az esztergomi prímás-érsek után közvetlen a kalocsai érsek 
következik. A kalocsai érsekség mint, püspökség sz. Istvántól alapíl- 
tatott, egyik része a sz. László alatt 1094-ben alapított bácsi érsek
ség : másik pedig a λ'ΙΤΙ. században a szeréini püspökség alapítására 
fordíttatott; 1135-ben a kalocsai püspökség is érsekségre cinciidet!,
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és a bácsi érsekséggel káuonszerűleg egyesít te t ett. Suffragán-püs-
pökségei: I . a. csanádi (1035-ben alap.; 1593-ban a törökök által 
íeldúlatott, 111. Károly által helyreállíttatott; a püspök székhelye Temes
vári : 2. a nagyváradi lat. sz. püspökség (sz. István, mások szerint 
sz. László alatt alapíttatott 1077— 1095.); 3. az erdélyi (1003-ban 
ainpíltatott: 1H01.-ben saocnlarisáltatott; 1715-ben visszaállíttatott).

Az egri érsekség mint püspökség sz. Istvántól alapíttatott; 
1804-ben érsekségre emeltetett, s VII. Fiús 1804-ben aug. 7-én kelt 
hullája által megerösíttetett. Az egri érseknek hatósága alá tartozik;
1. a szathmári püspökség (az egri püspökségből szakíttatott ki 1804-ben:
2. a kassai (ugyanakkor keletkezett): 3. a rozsnyói (1776-ban az 
esztergomi érsekségből szakíttatott ki): 4. a szepesi (1776-ban ala
píttatott).

A zágrábi érsekség, mint püspökség 1093-ban alapíttatott, IX. 
I’ius 1852-ben kelt bullája állal érsekségre emeltetett. A zágrábi 
érseknek sultragán-püspökei: k a  diakovári vagy szerém-boszniai püs
pökség, melyek VI. Fiús által 1781-ben állandóan egyesítettek; 2. a 
a zengg-rnodrusi püspökség (1460-ban a corbovai széknek áthelyezésével 
keletkezett, 1493-ban Noviba áttétetett, 1499-ben a segniai püspök 
alá került és 1833-ban a segniai püspökséggel egyesíttetett); 3. a körösi 
görög katli. püspökség (a svidniezi püspökség név alatt fönnállót!, apos
toli vicariatus helyébe alapíttatott 1751-ben).

A gyulafejérvári görög katli. érsekség, az 1721-ben alakult 
logarasi püspökségből lett érsekséggé s IX. Pins 1850. decz. kiadott 
hullája által megerösíttetett. Alája tartozik: 1. a lugosi és 2. a számos- 
újvári gör. katli. püspökség (mindkettő 1853-ban alapíttatott): 3. a 
nagyváradi gör. katli. püspökig (alapíttatott 1.777).

A most (elsorolt metropolitáknak következő .jogaik vannak: 
I. Minden harmadik évben tartományi zsinatot tarthatnak, s arra 
sull'ragán-piispökeiket meghivhatják s eme zsinaton elnökölnek. 2. Suff- 
rngan-püspökeik megyéit meglátogathatják, de csupán akkor, ha erre 
a. tartományi zsinat, által felhatalmaztatnak, a látogatásuk alkalmával 
csak azon ügyek felett intézkedhetnek, melyekre nézve a tartományi 
zsinaton intézkedési jogot nyertek. 3. A suflragan-püspökök fölött 
felügyeletet gyakorolnak, így tartományi püspököket, ha kötelmeik 
teljesítésében hanyagok lennének, azoknak pontos megtartására fel
szólíthatják: különösen pedig arra kell ügyelniük, hogy az egyes püs
pökök a) megyei zsinatokat tartsanak: b) a helyben lakás kötelmé
nek megfeleljenek: és c) megyéikben papnöveldét létesítsenek. 4. Némely 
esetekben a tartományi püspöknek, avagy széküresedés idején a káp
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talanoknak mulasztásait átháramlás jogánál fogva (jure dcvolutionis) 
helyre pótolhatják: a mi leginkább a következő oselckbon szokott 
történni: a) ha a megyés püspök a megürüli; jadvadal inakat a káno
nokban előirt idő alatt be nem tölti; b) ha a káptalan a püspöki 
szék megürülése után 8 nap alatt káptalani helynököt nem válaszd 
Hasonló joga van az érseknek akkor is. ha a káptalan a püspöki 
javak kezelésére megkivántató oeconomus kirendelésére nézve kése- 
dehneskednék. 5. Az érsekek némi tekintetben joghatóságul gyako
rolnak a suliraganeus püspökök alattvalói fölött is : mert «) az érseki 
szék a püspöki törvényszéknél tárgyalt mindennemű ügyre nézve 
folebbviteli törvényhatóságot képez: b) ha az érsek valamely sullVa- 
ganeusának megyéjét meglátogatja, jogában áll ennek híveit bármi
nemű s még a püspöknek fentartotl bűnöktől is feloldozni, de pro 
foro externo csak nyilvános bűntényekre nézve adhat felmentési. 
(>. Az érsekeknek jogukban áll a szabadalmazott szerzetesrendekei 
arra szorítani, hogy plebánia-teinplomaikban vasár- és ünnepnapokon 
sz. beszédek tartassanak: továbbá ha minden harmadik évben hívnák 
össze a capitulumot, eme hanyagság miatt, az érsek megintheti őkel. 
sőt az illető praelatus helyett ő maga is összehívhatja a eapitulumol. 
Magyarországban az érsekek többnyire csak a folebbviteli joghatósá
got gyakorolják, s széküresedés idején káptalani helynökükel nevez
nek ki. ha ezt. a. törvényes idő alatt maga a káptalan nem eszközölné·. 
Az esztergomi érsek, mint a magyarhoni görög egyesült püspököknek 
metropoli tája. azon joggal is hir. hogy ha szükségesnek látná, az 
említett püspökök megyéjében az orthodoxia érdekében bármikor is 
vizsgálatot indíthat,

Jegyzet. Λ róni. ás gör. UaIII. egyház legújabb egyetemes név- és otíiil
lára a magyar korona alá tartozó érseki tartományok közé sorolja a boszniai- 
herczegovinai érsekséget is; minthogy azonban ez sem törvényeinkbe lieczikke- 
Jvezvo. sem közjogi hatáskörünkbe helyezve nincs: a magyar egyházi közigazgatás 
keretében ez érseki tartomány hatóságát nem tárgyalhatjuk.

A püspök (érsek) hatósága a király állal kinovozleléssel és be
iktatással kezdődik: a fölszentelésnek, mely a püspöki (in sacris) jogok 
forrása, a pápai megerősítés után van helye. A íbiszei ítéléssel a pápa 
egy püspököt szokott megbízni, vagy a lölszenlelendőnek megengedi, 
hogy magát valamely katli. püspök által lölszenteltethesse. Λ lölszenlc- 
lésliez három püspök jelenléte kívántatik, kik közül egyik a lölszcn- 
telő (consecrator) és kettő segédlő ('assistens). Különös pápai engedek 
folytán szükség esőién a két püspökül, püspöki jelvényekre jogosíloll 
két praelatus, vagy ezek hiányában kél egyházi méltóságban levő
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áldozár is helyettesitheli: különI»en a (Ölszentelés érvényes ugvan, de 
lörvénytelen.

Λ kormányzói hatalomnál fogva a püspök saját, megyéjében 
I  öl »I »féle jogot gyakorol. Törvényeket, hoz s azoktól lóim ént. a megyei 
zsinatra a papságot, összehívja, a megye számára növendékeket, vesz 
föl. az egyházjavakat kezeli, egyházi javadalmakat adományoz, egyes 
javadalmakat alapít, megváltoztat, vagy megszüntet, a fegyelemre fel
ügyel. törvénykezési jogot gyakorol, s az egész megye fölött felügyeleti 
és látogatási joga van. A szemle tárgyait képezik : a személyek, az 
egyházi működések, egyházi dolgok és helyiségek. A püspök kiterjeszti 
ügyeiméi, arra, hogy a lelkészek teljesítik-e pontosan egyházi kötel
meikéi? Jelesen: a szentségek kiszolgáltatását, a prédikálást, a hit- 
elemzési. az egyház javainak lelkiismeretes kezelését illetőleg: hogy 
a lelkészek egyházi férfiakhoz illő erkölcsös és a nép épülésére szol
gáló életet élnek-e ? Λ hívek is teljesítik-e keresztényi kötelességeiket, 
s milyen ezek vallási és erkölcsi állapota ? stb. Megvizsgálja, miiv 
karban vannak az egyházak, azokhoz tartozó épületek, oltárok, egy
házi készülékek (apparatus ecclesiasticus), az anyakönyvek stb.

Az egyházi rend szentségének rendes kiszolgáltatói csak a püs
pökök : azonban rendkívülien (extra ordinem) pápai engedélv folytán 
a 1- kisebb rendet, a lonsurát, sőt még a sui »diaconatus!, is, preshv- 
terek is feladhatják: mióta a síd »diaconatus a nagyobb rendekhez 
számíllalik. azóta a presbvtereknek adandó jogosítvány csak a ton
sura ra és a 4 kisebb rendre szorítkozik. Hogy a szerzetes apát a sül >- 
diaconatus! feladhassa, különös privilégiumra van szüksége1. H jogot 
a. tridenti közzsinat is elismeri, de csak a szerzetes fogadalmat leteti 
s az apáinak alárendelt egyénekre vonatkozólag.

Ha egyházvizsgáló eljárásában a püspök hiányokat tapasztalt 
vagy visszaéléseknek jött nyomára, köteles az e ezélra szükséges in
tézkedéseket azonnal megtenni. A közönséges egyházjog nem szabta 
meg a módokat és nem ad utasítást, mely szerint eljárni tartozik: 
azért korlátlanul járhat el. minden rendeletéinek föltétien foganatosí- 
íasát követelheti. A püspöknek egyházlátogatás alkalmával tett intéz
kedéseit, semminemű, még a szent székhez beadott fölebbezés sem 
függeszti föl 1.3 de off. ord. I. 31: Cone. Tricl. XXXIV. c. 10: 
Sess. XIII. c. 1 : Sess. XIV. c. 4.) Kivévén, ha bíráskodást gyakorolt, 
mely esetben a törvénykezési fokozatos fölebbezési fórumokat meg
járhatja a jogorvoslást kereső fél. A mennyiben köztörvény nem kor
látolja vagy kánonjogi tételes intézkedések nem rendelkeznek, minden 
cgyházkormányxali ügyben a beiktatott megyés püspök, mint önálló

K*1 YHÁZI KoZHIAZOATAS. I. 3
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törvényhozó lépőét löl. s így korlátlan törvényhozó halálommal ren
delkezik; sem a megye papsága, sem a káptalan beleegyezéséhez nin
csen kötve. Ha a megyei zsinaton a kibocsátandó törvény iráni 
tanácskozik is. az ily törvények nem a papság hozzájárulása, liánéin' 
az ő, mint a megyéjében egyedüli törvényhozó akaratából veszik 
kötelező erejüket.. Mindazonáltal, ha új törvényeket hoz akár a zsi
naton. akár azon kívül, mindig tartozik a székes káptalan tanácsát 
kikérni, de ahhoz nincs kötve: azon esetekben pedig, melyeknél a 
káptalan beleegyezése szükséges, maga érvényesen nem intézkedhetik, 
ellenkező esetben a káptalan a pápához fordulhat.. A püspöknek 
minden rendeletéi, akár a zsinaton lettek kihirdetve, akár azon kívül 
adattak ki, mindaddig érvényben vannak, míg általa egészen vagy 
részben megszüntet telnek. Tehát kötelező erejük fönnáll a püspök ha lála, 
lemondása vagy áttétele után is, a nélkül, hogy azt az utódnak meg
erősíteni kellene.

A törvénykezést a püspök szentszéke állal gyakorolja. A szent
széknek tagjai: 1. az elnök: 2. az ülnökök (assessores), kikhez vala
mennyi valóságos és tiszteletbeli kanonok, s ezen kívül egyéb, a püs
pök által megválasztott papok tartoznak: 3. a házassági kötelék és 
szerzetes fogadalom védője (defensor matrimonii et. professionis reli
giosae) : 4. szentszéki jegyző, ügyész (fiscus eonsistorialis), szegények 
ügyvéde (advocatus pauperum), orvos.

Az egyházak vagyonkezelési felüyyeláséiwk jogál színién a püs
pök gyakorolja kánonjognál fogva, de hazai törvényeink értelmében 
is. (Szent. István 2. k. 1,, 2. II. András 17. Ulászló 3. r. 55. Mátyás 
7. r. 37.) T. Ferdinand király 1.8-ik (1558. XI.) rendeletezikke ezeket 
mondja: «Ha az egyházaktól bármely birtokok, egyházi javak és 
jövedelmek, melyekkel együtt voltak kirovás alatt, melyek birtokához 
kapcsolva voltak, netán némelyek hatalmaskodásából, mintegy .jogta
lan elszakíthatva, idegen kezekre kerültek volna, akár legyenek azok 
az egyházak kegyurai, akár nem. az ily hafaimaskodök és jogtalan 
elfoglalók ellen törvény utján eljárni, s az ily birtokokat törvénye
sen visszavenni kell. a. rendelet tartalma szerint. Hanem ha. a plébá
nosok és a javadalmak igazgatói, azt lenni nem akarnák, vagy nem 
tehetnék avagy nem mernék, akkor főpapjaiknak s fölehhvalóiknak 
is, ugyanaz mindenkor szabad legyen».

(Minden püspöknek jogában áll lielynököt kinevezni: de a tör
vény a heiynök rendelésére csak azon esetben kényszeríti a püspököt 
ha megyéjétől hosszabb időre eltávozik, vagy ha az egvház-jog terén 
nem hír jártassággal, avagy pedig, ha az egyházmegye igen nagy
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terjedelemmel bit·. Szabadon szemelheti ki magának a helynököt : 
de Magyarországban szokásban van. hogy a püspökök helynökeik 
megválasztásáról a királyt értesítik. Helynök választására akkor is 
képes a megyés püspök, ha még nem lenne püspökké föl szén telve, de 
hivatalában már meg van erősítve. Λ püspöki közbelynökben a követ
kező kellékek kívántainak meg: a) a világi papsághoz kell tartoznia: 
szerzetes csak igen fontos okhói nevezhető ki püspöki helynökké, de 
a kolduló szerzetesek eme hivatalra nem képesíthelők: b) fcsőbb egy
házi rendek ugyan nem szükségesek a helvnöknek. de okvetetlenül 
inegkivánlatik. hogy legalább tonsurabis legyen ; c) kellő tudomány- 
uyal is kell bimia. ezért a mennyire lehetséges, csak hit-vagy jogtudor 
avagy szabadalmazott egyén (licenciatus) választandó helynökké.

Λ püspöki közhelynek joghatósága tulajdonképen az illető megyés 
püspöktől fiigg: s többnyire a kinevezési okmányban körvonalazva 
szokott lenni. 1 la. azonban a helynök megbízása átalánosan szól (emu 
generali mandato constitutus), az egyházi köztörvénvek értelmében 
reája az összes rendes püspöki joghatóság átruháztatik. De némely 
joghatósági ténykedéseket még ily esetben is csak részletes és név
szerinti megbízás folytán gyakorolhat, milyenek leginkább a) püspöki 
renddel összekapcsolt sz. ténykedések, még akkor is, ha a helynök 
fÖlszonlell püspök volna: b I a házassági ügyekre, s a papok bűnvádi 
cseleire vonatkozó bíráskodás, egyházi büntetések, vagy eensurák 
kimondása: c) javadalmak adományozása, újonnan való alapítása, egye
sítése. vagy megszüntetése : d) az egyházi javak elidegenítése; c) a 
megye látogatása : /') megyei zsinat tartása: g) a püspök számára 
főn tart olt I bűnesetektől való löloldás: h) minden olyatén jogható
sági ténykedés, mely nem a püspöki hivatalhoz, hanem annak sze
mélyéhez van csatolva s végre 4) a helynöki joghatóságnak másra 
való átruházása. Megjegyzendő még az is. hogy az érseki helynök 
a larlománvbeli püspökök fölött, semminemű joghatóságot nem gya
korolhat.

Λ püspöknek az összes megye kormányzatában segédkezel 
nyújtanak : a káptalani tagok, a püspöki közhelvnök. a segédpüspö
kök ícoad.julores), a püspöki szentszékek (consistoria): más püspöki 
segédek pedig csak némely püspöki teendőkben segítik a megye fő
pásztorát p. o. a püspöksegédek (episcopi suflraganei), a Cari, theologus 
és l’oenilentiarus. a llieol. tanárok, s a püspöki iroda személvzete. 
Az irodai költségek és fizetések fedezésére szolgálnak a püspök-irodai 
díjak, melyek különféle hivatalos okmányok kiadása után fizettetnek 
í .11 is sigilli).
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A/. egyházoksyiM m  püspöki jogot s kötelességei Mátyás király
I. rendeletének 12. czikke úgy írja körül : < Szinte, hogy a püs
pökök. kiknek megyéjükben ily apátok s prépostok lennének, azok
nak konventjeiket is évcnkint kétszer tartozzanak személyesen meg
vizsgálni. Ha pedig nagyobb dolgokkal elfoglalva vagy távol lenné
nek. helyetteseik és prépostjaik, avagy más jó és tudós egyházi férünk 
által, azt teljesíteni mindenesetre tartoznak. És ha magok az apátok, 
vagy prépostok, szabályukat meg nem tartanák, vagy különben rossz 
életet követnének, a vagy püspökeik iránt engedetleneknek találtai fiá
nak. áltatok letétessenek, és azoknak jövedelmei jobbaknak adomá
ny oztassanak. A kon vent szerzetesei közt is, kik rosszak és engedet
lenek lennének, a vizsgálók által kitétessenek. Mert ha az apátok és 
prépostok jók lesznek, szükség, hogy a szerzetesek is jók legyenek.

Végre a megyés püspök hatalommal bír megyei zsinat tarló
sára: az egyházi javadalmak adományozására, nj javadalmak felállí
tására, egyesítésére, segédlelkészek s lelkész-helyet!esek rendelésére: 
továbbá ő igazgatja a papnöveldét s a részletes egyházak birtokai
nak bű kezelésére felügyel, s javadalmából az elszegényedett egyhá
zakét segíti. «Α régiség miatt elpusztult egyházakat a püspök újra 
felépítse.» (Szent László T. könyv. 8. fej.)

Ha megürül a püspöki szék. a püspöki rendes joghatóság gya
korlása átszáll a székes káptalanra  mely azt hajdan testületileg vévé 
eszközlőbe. a tridenti zsinat azonban, hogy itt is az egységes kor
mányzat elve érvényre emelkedjék, másként intézkedniI. Kz intéz
kedés folytán a káptalan a püspök halálától, vagy azon időponttól 
számítva, melyen a megürülés tudomására jutott. 8 nap alatt köte
les a jövedelem kezelésével megbízandó oeeonomuson kiviil kápta
lani helyettest választani, vagy a püspöki közhelyet.tosl. mint kápta
lani helyettest, elismerni. Ha a káptalan ezen kötelesség teljesítésében 
késedelmeskednék, vagy alkalmatlan személyt választott volna, a káp- 
lalanbeli helyettesnek kirendelése az illető érseket, vagy ha az érseki 
szék is üres lévén, a székes főkáptalant, lulajdonkép annak helyette
sét illeti: ha pedig maga a főkáptalan részéről az érseki megye kor
mányzására helyettes lenne választandó és a főkáptalan hanyagul 
vagy rosszul járna el ez ügyben, a tartománybeli legidőshik püspök 
vagy ha a megürült egyház kivétett, a legközelebbi püspök rendel
heti meg a capitularis vicariusl. A 8 nap lejárta után történt válasz
tás semmis, ha csak az által el nem ismertetnék, kire ily esetben a 
kijelölési jog átszármazott: a történt választásig pedig a joghatóság 
za összes káptalant illeti.



Κ(ϊYHAXI HATÓSÁGOK A KÖM. ÉS GÖR. KATII. EOYHÁZAKIIAN. 37

Λ püspök Siijál hatáskörében önállóan működik, és semmi tes
tületi hatóság nem eoonlinált vele: mégis vannak ügyek, melyek el
intézésé a. ká|>lalanuak előzetes jóváhagyásához és hozzájárulásához 
vagyon kői ve. Igv az egyházmegye javadalmaira vonatkozó t’ontosahh 
változásoknál, jelesen : az egyházi javadalmak alapítása-, egyesítése-, 
hekehelezése- és megszüntetésénél, továbbá oly intézkedéseknél, melyek 
a káptalan eddigi állását megváltoztatnák, vagy egyházi jogaira nézve 
hátrányosak lehelnének, különösen pedig, ha a kanonoki állomások 
megsziintelése. nj méltóságok behozatala, vagy uj akár valóságos, 
akár czimzetes kanonokságok létesítéséről vau szó. Továbbá meghall
gatandó a káptalan oly javadalmak adományozásánál, melyeknél az 
adományozási jog a püspököt és a káptalant közösen illeti. Ilgy 
szintén uj adók kivetésénél, prosvnodalis vizsgálók kinevezésénél, az 
egész megyében megtartandó uj ünnep behozatalánál. A káptalan 
hozzájárulása, kivánlaíik az egyházjavak elidegenítéséhez,legyenek azok 
lek vő javak, vagy ériékes ingóságok, továbbá mindazon jogügyletek
hez. melyek által a székesegyház vagy valamely megyei intézet, pl. 
kölesül ivétől állal megierheltetik. vagy azok jogigényei áldoztatnak lel: 
vagy végre a. melyek a. templom-, utód-, vagy a káptalanra bármikép 
hátrányosak lehetnének. Ha a káptalan beleegyezését megtagadná 
minden ok nélkül, a püspök jogosítva van annak pótlását a trienti 
sz. zsinatot értelmező bizottmánytól kérni.

A káptalannak csak tanáésképeni meghallgatása szükséges: 
I. egyházi méltóságot viselő (pl. apátok, abbatissák) és más egyházi 
személyeknek a hivatalba he. vagy hivalalhól kitételénél: 2. a pres- 
by terek és más elérik use >k áltat elkövetett vétségeknek 'bíróságon kívüli 
nyomozásánál és megfenyítéséüél: <‘>. az egyházi vagyon kezelését 
illetőleg, kivéve ama eseteket, melyekre nézve a káptalan beleegyezése 
kívántatik: i·. új kolostorok alapításánál : 5. a püspöki kormányzatot 
illető minden fontosabb ügyben, pl. ünnepélyes körmenetek rendezésé
nél. a megyei zsinat tanácskozása elé terjesztendő ügyben, a megyére 
vonatkozó nevezetesebb rendszabályok létrehozásánál és végre minden 
egyéb nyomós, különösen a káptalant illető ügyben.

Λ tridenti zsinat továbbá rendeli: 1. hogy legalább kod, a püspök 
állal választandó öregebi) és tapasztaltabb káptalani tag tanácsát tar
tozzék a püspök kikérni a papnöveldék alapítása és a papnöveldét 
illető minden intézkedésekre nézve: 2. hogy az u. n. seminaristicum 
meghatározásánál két kanonok és két a városi papságból kiszemelt 
pap I almosával éljen: a kanonokok egyikét a püspök, másikát a káp- 
1 aluli választja, a kod pap közül pedig egyet a püspök, egyet a pap-
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ság szemel ki: 8. szintén két. általa választolt kanonok tanácsát 
köteles kikérni akkor is. lia valamely kórodn vagy egyél· jótékony 
intézet jövedelmét más czélra kell fordítani, azért mivel az intézel 
eredeti ózdijának többé nem felel meg és ily esetről az alapítási ok
levél nem gondoskodott.

A káptalan, mint püspöktől, különvált testület, önállósága- és 
jogi. személyiségénél fogva következő jogokkal bír: 1. sajal ügyei 
elintézésére összegyülekezhetik a nélkül, bogy ez a püspöknek 
tudtál adandó és a nélkül, hogy a püspök is meghívandó lenne. 
Az összehívás a káptalan - főnököl illeti, és minden jelenlevő 
tag, ki cselekvő szavazattal bit*, meghívandó, különben panaszuk 
folytán a náluk nélkül hozott határozatok megsemmisíthetők: vájjon 
a távollevők is? az a szokás- és statútumoktól függ: a praelatus 
választásánál, uj kanonokok felvételénél, káplalanbeli javadalmakra 
való kijelölésnél, legalább a közönséges egyházjog szerinl. a távolle
vőknek meghívása mindenesetre szükséges ; b) a rendes ülésekben a 
szavazatok absolut többsége határoz ; o) azon elv irányadó, hogy a 
pars maior egyszersmind a pars seniornak tartandó, kivéve azon 
esetei, midőn a káptalan által coadjutor válasz tutik, midőn két
harmada a voksoknak kívántatik, kivéve továbbá azon esete! is. hol 
az egyes tagok jogairól van szó, a midőn közbeleegyezés szüksé
ges; d) a meg nem jelenők voksai. a jelenlévők többségéhez hozzá- 
járultaknak tekintetnek azon elv szerint: vola absentium nooreseunl 
praesentibus. 2. Joga van a kölcsönös jogviszonyt, maga és saját hígjai 
közt. valamint, az egyes tagok jogait és kötelességeit különös rendszabályok 
által meghatározni és az ellenszegülőkre büntetéseket szabni: ily sta
tútumok csak úgy szorulnak a püspök vagy magasabb egyházhatóság 
jóváhagyására, ha a köztörvények ellen irányozvák. A törvényi pótló 
statútumok felsőbb megerősítési, csak akkor igényelnek, ha kőtelező, 
erejüknek a jövő tagokra is ki kell terjedniük: különben nem. H. 
Joga van saját vagyonának szabad kezelésére, és e végett szükséges 
tiszteket és hivatalnokokat is megrendelhet.

Minden érseki és püspöki egyháznak megvan, a maga .széken kriptá
id tut. A magyarhoni káptalanokban négy rangbeli kanonok van. 
kik columuansoknak is neveztetnek, u. m.: T. a. nagyprépost (prae
positus major), ki a káptalannak feje, s a káptalani birtoknak fő
gondviselője. () őrködik a testület jogainak épségben tartása, és rend
szabályainak kellő megtartása fölött : jogában áll a kanonokokat a 
káptalani ügyek elintézésére összehívni, s eme gyülekezetben öl 
illeti az elnökség. A nagyprépost a közös jövedelemből legtöbbet



i másfél, kői. vagy nagyobb részi, is) húz. 2. Az olvasó 
kanonok (ledor), ki a káptalani levéltári, őrzi; a káptalanhoz 
menesztett iratokat felolvassa, s a káptalani határozatokat írásba 
foglalja s egyéb hivatalos iratokat fogalmaz. Ugyan ő szokta 
összeszedni s megszámlálni a káptalani gyűléseken a szavazatokat.

Az éneklő kanonok (cantor). Kunok kötelessége a székesegyházi 
külső istenitiszteletre, különösen az énekre és zenére felügyelni. () 
igfalja. be az újonnan kinevezett kanonokokat s a káptalani praeben- 
dalnsok külső éleiére s erkölosiségére ő ügyel föl. 4·. Az őrkanonok 
iriislos), ki a székesegyházi épületek és kincsek (az edények, öltönyök 
s ékességek) s az egyházi vagyonra vonatkozó okmányok lölöt.1 őrkö
dik, s hol a székesegyháznak fekvő vagyona van, annak gondozása 
is az örkanoriokol illeti meg. Ezeken kívül egyéb hivatalok is léteznek 
a magyar káptalanoknál, ilyenek: a) a deean vagy osztogató kanonok 
‘decanus.· divisor), ki a káptalan fekvő vagvonait kezeli, a káptalani 
gazdatisztekéi számadásra szorítja, s arra ügyel, hogy a jövedelem- 
felosztás a megállapított arányban történjék: b) az áj latos alapítvá
nyok kezdője (piarum fundationum administrator), ki a káptalan 
gondozására bízott alapítványi pénzeket kezeli, s azokról számadá
sukat készít. Végre vannak tiszteletbeli kanonokok, kik a kápta
lani tagok minden tiszteleti jogával bírnak, de sem külön jog
körrel föl nem rubázvák. sem a káptalan javadalmaiban nem osz- 
I óznak.

A /i/r.sYf.s' káptalanok hasonló autonómiával bírnak saját kebe
lükben. mini a székes káptalanok, ezeknek a megyés püspök irányá
ban fennálló jogaik nélkül. Hazánkban hajdan több társas káptalan 
voll: jelenleg még a következők állanak fönn: a pozsonyi és nagy
szombati. az esztergomi érseki megyében: a soproni, a győri püs
pöki megyében; a csaszmai. a zágrábi érseki megyében (székhelye 
Varasd) s végre a fiumei a zengmodrnsi ptisp. megyében.

«Prépost (nagyprépost), a káptalan s konvent feje. és a levelekre 
gondol, visel.» (Ulászló I. r. 14. fej.) Ez s még számtalan királyi rendelet 
szabályozta a kon ven lek közhitelű helyüket, melyek magánjogunk egyik 
legrégibb instíliitiójául napjainkig fenmaradtak. A közjegyzői intéz
mény behozatala a káptalanok és konveutek közhitelű helyeiknek 
jelentőségét igen leszállította és hatáskörüket csupán az eddig őrize- 
líik alá adott okiratok hiteles kiadványaira szorította. A káptalanok 
és konvcnt.ek levéltárainak miként kezeléséről alább fogunk tüzete
sebben emlékezni.

A görög kathoUkm  egyházban a püspöki méltóság és hatalom
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azonos u.ny forrására. mini terjedelmére nézve a rém. kalholikus 
püspökségéhez. A patriarcháknak külön hatóságuk nincs. csak mint 
metropolilák jelentkeznek. meri az alattok levő érsekeknek palliumol 
nem osztogathatnak; ez utóbbiak pedig csak czímzetes melropoliták. 
mert suffraga neusokkal nem bírnak, hanem az (‘gyes püspökök a 
patriarcháknak közvetlenül alárendelvék. Mindazáltal a pati'iarchák 
magasai)b hierachini fokon állnak, és tágasabb hatáskörrel bírnak 
mint más metropolilák: mert az érsekekei és püspökökéi, magok 
erősítik és szentelik fel, nemzeti zsinatot tarthatnak, sulíraganeusok 
felett szélesebb joghatósággal és kiterjedet.tebb felmentési joggal, van
nak felruházva. Egyebekben a püspöki hatóság, valamint a káptalanok 
jogköre is azonos a róni. kat.h. püspökségiekkel. s a róni. és . gör. 
katholikus egyházaknak közös hierarchiájuk van.

Gör. keleti egyházi hatóságok.

A gör. kel. egyházak zsinati szervezettel egyeztetik a püspöki 
halaimat hazánkban: a püspöki joghatóság tehát megosztott a circa 
sacra igazgatásban. Legfőbb kormányhatalom a nemzeti zsinatban -  · 
cotiyressmban — összpontosul: közvetlen utána a tartományi, zsinat 
hatósága áll. Az egyházlarlomány első püspöke met.mpolitának nevez
tetik. A melropoliták egymástól függetlenül vezetik tartományuk cgy- 
házkormányát, De köteles a metropolia vagyonának kezelésére oeeono- 
ínnst rendelni, miután az egyházi vagyont egyik gör. kel. főpap sem kecel
heti önállóan. Ametropolita gondoskodik, hogy a melropoliában üresedésbe 
jött püspökség három hónap ala tt, betöltessék (különben, ha. csak elhárít - 
hatlan akadályok nem gátolnák, egyházi büntetés alá esik). Kvenkinl 
húsvétiéi kezdve október végéig a suffragán püspökökkel bárhol zsinalol 
tartat: a zsinaton a suffragánpüspökök tartoznak megjönni, akadá
lyoztatásuk esetén a zsinat és a metropolita előtt magukat kimenteni. 
A zsinaton a suffragán püspökökkel együtt a püspökök és a papság, 
vagy a világiak között felmerült, vitás ügyeket, elintézi. Az eparehin 
számára oeconomus), rendel ki. ha a. püspök ezl elmulasztaná. A 
megválasztott püspököt a. metropolita. szenteli fel. öl, a, beiktatásra 
szükséges okmánynyal ellátja, az eparehin lolötli .joghatóságot rá 
ruházza, és ezt az eparohiának egy metropolita i kürirnl állal tudomásara 
hozza.

Az eparehia (mely több prolopresbylerat.usból keletkezik) a met
ropolia alkatrészéi képezi. Az eparchiák a melropoliai zsinat nélkül 
semmi fontosabb egyházi ügyben nem intézkedhetnek. Ij eparehin
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csak u püspökök és az egész metropoliához tartozó papság s a világi 
hívek képviselőiből alakult metropoliai zsinat határozata folytán kelet
kezhetik. In sueris az epareháknak. püspököknek, saját megyéjükben 
ugyanazon hatáskörük van. mini a nyugati egyházban. A püspöktől 
a protopresbyterek nyernek joghatóságot, melylyel az egyházmegyében 
a püspök nevében kormányoznak és teljesítik kerületükben a püspök 
nevében a látogatást. A protopresbyterek kötelesek kerületeik egyházait 
éveiikint legalább egyszer személyesen meglátogatni és a látogatás 
eredményéről a püspöknek jelentési tenni. A püspök joghatósága és 
felügyeleti! alá tartozván, kivétel nélkül a zárdák is. a protopresbyterek 
látogatása ezekre is kiterjed.

A püspökség! gyűlés meg püspöki székkel van megosztva a püs
pöki kormány hala lom: a protopresbyterális gyűlés meg szék látja el 
a protopreshyterrel együtt a hatáskörébe utalt teendőket.

A gör. kel. szerb és román egyházak anionom egyházszervezel ét 
az 18(58: IX. I-ozikk következőkben szabályozta. «Az 1.8(54. évben 
összehívói! és 18<>5.-ben Karloviezon folytatott szerb nemzeti congres
sus utólag töi-vétiyosí11ölik. A görögkeleti vallása románok részére 
felállított önálló, s a szerbekével egyenjogú metropolia. nemkü
lönben az erdélyi görögkeleti vallása püspökségnek érsekségre emel
tetése törvénybe iktat tátik, és az 1792. 10. t.-ez. rendelete erre is 
kiterjeszlelik. Mintán e szerint, a görögkeleti vallásuaknak egymástól 
független két egyház tartományra lett elválása az 1848. 20. t.-ez 8. (j-ában 
biztosított önkormányzati jogoknak külön leendő gyakorlását teszi 
szükségessé, fentartatván O Felségének alkolmányszerüen gyakorlandó 
legfelsőbb feliigyelési joga: a léi mevezel l két. metropoliának h ívei jogo
sítva vaunak egyházi, iskolai és ezekre vonatkozó alapítványi ügyei
kéi az ország törvényeinek korlátái között külön-külön, és az illető 
melmpoliták állal () Felségének leendő előleges bejelentés melleit 
időszakonkint egybehívandó egyházi gyülekezeteikben (congressus) 
önállóan intézni, rendezni, és (‘zen eongressusokon alkotandó és () 
Felsége által jóváhagyandó szabályok értelmében saját közegeik utján 
önállóan kezelni és igazgatni. Mindkét metropolia híveinek joguk van 
ugyancsak a legfelsőbb jóváhagyási jog fentartása mellett, egyházi 
gyülekezeteket (oongressusokat) tartani. K őzéiből a ministerium meg- 
bizatik. bogy a rég fönnálló gyakorlat szerint, az'illető főpásztorokon 
kívül 2Γ» egytiázi. öt) világi és ezek közé választandó 25 határőr
vidéki követből álló görögkeleti vallása szeri) nemzeti egyházi con
gressus mielőbbi összehívását a karloviczi érsek és szerb patriarcha 
által eszközölje. Ugyancsak a ministerium fogja eszközölni a görög
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keleti vallási! román püspöki zsinat felterjesztéséhez képest az illető 
tőpásztorokon kívül 30 egyházi, 00 világi és ezek közé választandó 
10 határőrvidéki követből álló görögkeleti vallásu román nemzeti 
egyházi gyülekezet (congressus) mielőbbi összehívását. Λζ ily módon 
összehívandó mindkét egyházi gyülekezet legelső feladata : az egyházi 
gyülekezel, szervezetét Ó Felsége jóváhagyása mellett megállapítani. 
A két metropolia különválásából eredő mindennemű követelések, amennyi
ben kölcsönös egyessé# utján kiegyenlíthetők nem lennének, úgy az 
egész metropoliál, mint a püspöki megyéket vagy egyházközségeket 
vagy netalán egyes egyéneket illetők is, () Felsége által az illető mi
nister ellenjegyzése mellett delegálandó valamely rendes bíróság előtt 
bélyeg- és illetékmentesen érvénvesítendők. és ezen eljárásnál minden 
más perorvoslatok mellőzésével egyedül a kétfokozatú rendes l'olebb- 
vitel tart ölik fenn. és az ilynemű felebbezel I. perek a felebbviteli bíró
ságok által soron kívül infézendők el. A görög-keleti vallás se nem 
szerb, se nem román ajkú hívei ezentúl is. meghagyal.nak mindazon 
jogokban, a melyeket egyházközségi és iskolai ügyeik önálló intézé
sében. szertartási nyelvük szabad használatában, mint. szintén egyház
községi vagyonuk és alapítványaik kezelésében eddig gyakorollak.

A gör. kel. szerb egyház szabályzata 1.808. ang. 10-éii kelt 
királyi rendelettel állapíttatott meg. E szerint a püspökségek es peres
ségekre, ezek ismét plébániákra szakadnak. Az esperességek elén az 
esperesek állanak, a plébániákat a lelkészek, kik mellelI lehelnek 
rendszeresített segédlelkészek és diakonok is alkalmazva, kormányoz
zák. Káptalanok a görög-keleti egyházban nincsenek: a püspök saját 
megyéjében felügyeleti, kormányzási és törvénykezési hatóságát a 
rousistoriuni és a kerületi esperességek filial gyakorolja. Minden egy
házmegyében az egyházi és iskolai ügyek elintézése bizonyos közeg 
állal történik. Egyes ügyek legfőbb folyamodásban! elinlézésére a 
metropolitai felebbezési szék van felállítva.

Az egyházi és iskolai ügyek intézésére minden egyházközségben 
kél. közeg van szervezve: a helyi egyházi gyűlés és a helyi egyházi 
bizottmány. A helyi egyházi gyűlés az egyházközség képviselete és 
az egyházi bizottmány ellenőrzője: a bizottmány ellenben az egyház
község elöljárósága, mely azt kifelé képviseli és az egyház ügyeit 
közvetlenül kezeli.. A helybeli egyházgyűles· meghatározott számú 
képviselőkből áll. A lelkészek hivataluknál lógva hígjai a helyi egy- 
házgyülésnek: a többi tagok hal évre választatnak, minden két évben 
a tagok egyharmada kilép, azokat kivéve, kik az egyházi bjzo|tmány 
tagjai. Elnököt a gyűlés saját kebeléből válasz! s a lelkész annak
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jobbján tisztelet-helyet foglal el·, elnökké a lelkész is választható: a 
gyűlés l«;l)f.lél>öl válaszlatik az alelnök és a tollnok is. A gyűlés 
rendesen minden év márezias és október havában tartatik meg: 
azonban rendkívüli gyűlést is lehet egybehívni. A helyi egyházgyűlés 
hatáskörébe tartozik az egyházközséget illető egyházi és iskolai iigv 
elintézése, a többi között: választja a bizottmány tagjait, befolyást 
vesz a diakonok, rendszeresített segédlelkészek, lelkészek, tanítók és 
tanítónők alkalmazására: rendszeresíti a hivatalnokok és szolgák fize
tését, határoz a tőkék kamatra való elhelyezése, a fekvőségek bérbe- 
es haszonbérbe adása lelett: tanácskozik az egyházi és iskolai szük
ségletek fedezésének eszközeiről, a kölesönvételről, rendelkezik egyházi 
és iskolai ezélokra az egyház vagyonából befolyt jövedelmekről: meg
vizsgálja az egyházi bizottmány számadásait, azokat további átvizs
gálás végett a consistorium elé terjeszti stb. Az ügyek szavazattöbb
séggel döntetnek el. Szavazatok egyenlősége esetén az elnök szava dönt.

A helyi egyházi bizottmány áll egy elnökből, alolnökből s leg
alább S és leglölebb 24 tagból, be nem számítva a lelkészt vagy 
lelkészeket, kik már hivataluknál lógva is tagjai a bizottmánynak, 
A bizottmány tagjai hat évre választatnak. Az egyházgyűlés elnöke, 
a leli töke, jegyzője e minőségben szolgálnak az egyházi bizottmányban 
is. Az egyházi bizottmány hatáskörébe tartozó fontosabb ügyek: 
foganatosítani az egyházi gyűlés végzéseit, valamint a felsőbb egy
házi. rendeletekel, felügyelni a jó rendre az isteni tiszteletnél, támo
gatni a lelkészt az egyházi fegyelem és erkölesiség lentitrlásában a 
község keljeiében, gondoskodni az egyházi, lelkésze iskolai épületek 
lön-, t isztán- és jókarban tartásáról, vagy ezek felépítéséről: továbbá 
alkalmazza és elbocsátja a szolgákat; gondot visel az egyházi vagyon 
főnie Hasára és szaporítására, a tőkék kamatoztatására: ügyel az ala
pok és alapítványok kezelésére; a vágyóitokról leltárt készít: az 
epitropoknak és a szegények gondnokainak utalványokat ad nagyobb 
kiadásaik fedezésére: az év végén a végszámadást, valamint a kö
vetkező évi költségvetést összeállítja az egyházi gyűlés számára : meg
teszi az előmunkálatokat a diakonok, segédlelkészek, lelkészek, tanítók 
és tanítónők kijelölésére, választja egy évre az epitropokal. az árvák 
és szegények gondnokait, és bal, évre az iskola igazgatóját, gondnokait 
s|,b. A bizottmány rendesen minden hónap első vasárnapján ülést 
tart. Szükség esetén azonban többször is; tanáeskozinányoknál a 
többség dönt; szavazatok egyenlősége esetén az elnök szava a döntő.

A protopresbyleratiisok több lelkészségből alakulnak, és azeparchia 
(püspökség) egyes kerületeit képezik. A protopresbvteratusok száma,
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valamin! azok területe, tekintetbe véve az egyes lelkészségek belyi 
körülményeit, az eparehial-zsinatou batároztatik meg. Hatáskörük 
megszabása szintén a zsinaton történik. A protopresbyterek (protopo- 
pák. főesperesek) azon közegek, melyek által a püspök pásztori leve
leit és minden rendeletéit a papság és a hívekkel közli, a melyek 
által a kerületben levő papság és a hívek erkölesiségére. a fegyelmi 
szabályok pontos megtartására felügyel.

Mintán a protopresbyter a kerületi papság és hívek képviselői 
által megválasztatott, a püspöktől megerősítő okmánynyal el Iáit atoll, 
kerületében a clerus és hívek élére állíttalik és valamennyi lelkész 
között tiszteleti elsőséggel b rr: az egyes lelkészségekben azonban papi 
ténykedést csak az illető lelkész beleegyezésével végezhet. Számos 
jogai és kötelességei vannak. Főbb teendői a következők: elnököl a 
kerület gyűlésén; az év végén az egyházközség által átnézelI és 
jóváhagyott, egyházi iskolai számadásokat átveszi, azokat megvizsgálja 
s megjegyzéssel vagy a nélkül a püspöki hatósághoz álteszi: a beleg 
papokat meglátogatja, meggyóntatja, az utolsó kenettel ellátja, s a 
megholtat eltemeti; az üresedésbe jött lelkészi állomás ideiglenes 
ellátásáról gondoskodik: az írj lelkészt hivatalába beiktatja; gondos
kodik arról, hogy a püspök pásztori levelei, minden rendelőiéi, s a 
eonsislorimn hivatalos iratai az egyes lelkészségekben közzé lélesse
nek és megtartassanak; a püspököt koronkint a kerületben levő egy
házi épületekről, alapítványokról, a. hívek hitéletéről, ezek (is a pap
ság erkölcsi viseletéről tudósítja; a kerületet évenként legalább egyszer 
beutazza s tapasztalatairól a püspökhöz jelentési tesz.

Az egyházmegyét a püspök kormányozza, miben tanácsosai és 
tettel a consistorium támogatja. A coimidorímn két osztályra, oszlik. 
Az első osztályt alkotják; az érsek (illetőleg püspök) mint elnök: 
egy archimandrita — protosyneell vagy központi esperes mint átél
nék: egy esperes vagy pap. mint egyházi előadó: egy esperes és egv 
pap mint tiszteletbeli ülnökök és szavazók: egy ügyész, ki egyszers
mind házasságvédő is, egy jegyző mint toll vivő. A második őszi ál vl 
alkolják: az érsek (illetőleg püspök) vagy beivel lese: az első osz
tálybeli egyházi előadó: egy papi tiszteletbeli ülnök: az egyházmegyei 
iskolafelügyelő mint előadó az iskola-ügyekben : két világi tiszteletbeli 
ülnök, mint szavazó: az első osztálybeli ügyész, mint előadó az 
egyházigazgatási ügyekben: az első osztálybeli jegyző mint I oil vivő.

A eonsislorimn első osztályának hatáskörébe esnek a következő 
ügyek: a hittan tisztántartása: az egyházi szertartások épségben tar
tása : tárgyalás és Ítélethozatal a zárda főnökök és monaohok. továbbá
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az esperesek, lelkészek, helyettes lelkészek, segédlelkészek és diakonok 
minden kölcsönös versengéseiben, kivéve a világi törvényszékek elé 
tartozó polgári bűnügyi eseteket: a consistorium elé tartozik a fegyelmi 
ügyekben! intézkedés: vezeti a lelkészjelöltek vizsgálatát. Ítél képes
ségük lelett; kitűzi a. papság által kidolgozandó kérdéseket; kinevezi, 
illetőleg megerősíti a (Hakniinkat, segédlelkészeket, lelkészeket és 
espereseket; javaslatot tesz a beginnen választására s a választást 
megerősíti: keresetet indít a papság ellen oly esetekben, melyek 
hivatali felfüggesztést, áthelyezést, hivatal- és javadalomvesztést 
vonnak maguk után: felügyel az anyakönyvek pontos vezetésére: 
Ítél a szentségek érvénye, s minden házassági viszály fölött, valamint 
az eljegyzésitől származó perekben is.

A második osztály hatásköréhez pedig a következő ügyek tar
toznak : a. fönnálló lelkészségek határait meghatározza, uj lelkészségek 
felállítását elrendeli, felügyel az egyházközségi, zárdalapítványi javakra, 
vizsgálja a. zárdái, és felülvizsgálja az egyházközségi számadásokat, 
engedélyt ad a templomok, lelkészlakok és azokhoz tartozó épületek 
tetemest) javítására, vagy uj építkezésekre. Az ügyek szavazattöbbséggel 
döntetnek el. szavazatok egyenlősége esetén az elnök szava dönt.

A motropolitai egyházi, és iskolai tanács két osztályra szakad: 
a metmpolitai lolebbezési székre (appellatorium), és az egyházi s 
iskolai igazgatási hatóságra. Az első osztályt alkotják: a metropolita 
mini elnök; előadók két püspök, két arehimandrita, két esperes, két 
lelkész; van egy titkára és tollvivője. A második osztályt, képezik: 
a metropolita vagy helyettese mint elnök, két papi ülnök, kik közül 
egyik püspök: az összes szerb görög-keleti iskolák felügyelője, az 
érsekegyházmegyei consistorium ügyésze, két világi tiszteletbeli ülnök: 
a nemzeti titkár mint, tanácskozó szavazattal bíró jegyző.

Az első osztály rendesen évonkint egyszer tartja üléseit, de 
szükséghez képest többször is. s addig ülésez, míg az időközben 
beérkezeti ügyek mind elintézve nincsenek. A második osztály ren
desen havonkinl. egyszer ülésez, szükséghez képest rendkivüUleg is. 
Az első osztály másodfolyamodásilag intézi mindazon ügyeket, melyek 
lélebbezés vagy fell'olyumodás utján az illető oonsistorimnoktól eldöntés 
végett elébe kerülnek. A második osztály felső hatóság minden egyház- 
igazgatási és iskolai ügyeket illetőleg s az elébe felebbezési utón 
jutott ilyen ügyekben másodfolyamodásilag határoz. Az ügyek szavazat
többséggel döntetnek e l; ha a szavazatok egyenlők, az elnök szava 
dönt, — A határozatok ellen a kormányhoz való felfolyamodás útja 
nyitva áll.
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A legfőbb egy]utzi méltóság és a legmagush egyhúzkonnányzúsi 
fiatalom a karloviczi gör. kel. szerb patriarcha  személyében és az 
általa vezetett nemzeti coftgressusbmt összpontosul. A legfőbb kor
mányzótestületnek. a eongressnsnak elnöke a karloviczi érsek mini 
metropolita patriareba. és a szék üresedése esetében a felszentelése 
szerint legidősb püspök, aleluökét. a világi rendből az egész időszakra, 
jegyzőit minden ülésszakon maga a congressus választja : a congr. 
jegyzőkönyvek a kormány kívánatéira a niinislerelnökliöz lellerjesz- 
tendők: ülései nyilvánosak, de küldöttséget nem fogadba 1 el. Halas- 
körébe tartozik gondoskodni a. nemzeti egyház önkormányzatának 
lentartásáról.továbbá külön rendszabály szerint megválasztja a. melro- 
polita-patriárehát. valamint a metropolim' egyháztanács egyházi és világi 
tagjait (a püspökök kivételével), a nemzeti iskolatanács lagjail. a lő- 
és egyházmegyei iskolai előadókat, végre a eongressusi választmány 
tagjait : de hatásköre nem lerjed ki sem dogmatikai, hitlanílási vagy 
liturgiái, sem vallásfegyelrni ügyekre. A nemzeti congressus királyi 

jóváhagyás fen tartása mellett állapítja meg a plébániák, csperessé- 
gek és egyházmegyék rendezésére, valamint az egyházhatóságok, 
gyűlések és a congressus szervezetére, a papság javadalmazására, a 
hitfelekezeli tanintézetek szervezésére (a liit.tani intézet tan-rendszeré- 
nek kivételével, melyet a püspöki zsinat szabályoz), a nemzeti egy
házi javak, alapok és alapítványok igazgatására, ellenőrzésére, liová- 
fordítására és azokból adandó kölcsönökre vonatkozó szabályzatokat, 
valamint nj zárdák felállítása, vagy a fennállók eltörlése iránií intéz
kedéseket: a congressus állapítja meg az egyházi és rnívclődési ezé- 
lokra fordítandó költségeknek, úgymint. az alapok, alapítványok és 
intézeteknek előirányzatát, mely a minislerelnökhöz lélterjeszleiidő. 
F.gyházi javak elidegenítésére, megterhelletéve vagy álváltozlalására. 
nem különben az előirányzatban megállapított valamely szükséglel
nek rovatai utján leendő kivetésére ő Felségének beleegyezése kíván
tatik meg: a zárszámadások véglegezése szintén a eongressusi illeti 
ugyan, de a véghatározat kiadása előtt a minist erei nökségl i< >z fel
ler jesztendők. A plébániák, csperességek és egyházmegyék száma 
és területük megállapítása, nj zárdák felállítása vagy a meglevők 
megszüntetése, az egyházi consistorimnok. valamint a mclropoliai 
egyháztanácsnak szervezése1 a püspöki zsinat meghallgatásával kell. 
hogy történjék. Mint előkészítő és végrehajtó orgánuma a congressiis- 
nak a patriarcha elnöklete alatt a congressus állal választott egy 
püspök, két egyházi és öt világi, összesen tehát 1) tagból és a nem
zeti titkárból mini a jegyzőből álló választmány működik, mely egy-
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szersmind az eddig fennállott egyház-alapi igazgatóság helyébe lépvén, 
közvetlenül felügyel az egyházi javakra s alapokra, őt illetvén a 
kerülök működő l.iszli személyzetnek kinevezése és elbocsátása, valamint 
a számvevőségi leg átvizsgált számadásoknak felülvizsgálása. Az egy
házmegyei administrativ hatóságok körébe tartozó ügyekben másod, 
illetőleg liarmadfólyamodásilag határoz, lenmaradván a ministerium- 
hoz való lélfolyamodhalás ágy ennek megsemmisítési joga. ·

Λ karloviezi patriarchal szék betöltése a nemzeti congressiison 
eszközöltetni szokott választás által történik. A megválasztott ő fel
sége által megerősitlelik és az e végre kirendelt királyi biztos állal 
hivatalába bevezettetik. Λ püspökök választása a synodnson. mely 
csak a felszentelt megyei püspökökből alakul, történik, azon bárom 
jelölt közül, kiket a patriarcha az üresedésben levő püspökségekre 
kijelöl. A megválasztott ő felsége által megerősít telvén, kir. biztos 
filial hivatalába bevezettetik. Mind a karloviezi patriarcha, mind pedig 
a püspökök hivatalukba való bevezetés előtt,hódolati esküt, tartoznak 
letenni ő felsége és az ország irányában.

Λ gór. kel. egyház első főpapja, a magyarországi romáitoknál 
a nagyszebeni érsek metropolita. ki a püspökök, arehimandriták. vagy 
más szerzetes papok közül választatok, és egvházilag a patriarchától. 
államilag pedig a, királytól nyer megerősítést. A választást a püspö
kök. és a püspökségek lelkészeinek s híveinek küldöttei eszközük 
általános szótöbbséggel. A választási jegyzőkönyv föl terjesztetik a 
felséghez, ki ennek figyelembe vételével gyakorolja kinevezési jogát. 
A metropolita hozzájárulása és megerősítése nélkül senki sem lehet 
püspök: ő intézkedik a megüresedett püspökségnek 8 hó alatt betöl
tése felől: a megválasztott és megerősített püspököt két. vagy legalább 
egy más püspök közbenjöttével beiktatja, oklevéllel ellátja, eparchiá- 
jábu bevezeti és erről az egyházmegyét főpásztori körlevélben érte
síti: a püspöki zsinat csak általa hívathatok egybe és jelenlétében 
tartathat.ik meg: évenként, husvéf és október vége között tartatik a 
zsinat, melyre a püspökök kötelesek megjelenni: a püspök és papjai 
vagy hívei közt fölmerült viszályokat megvizsgálja és elintézi: püs
pöki helynököl rendel, — ez azonban nem ezímzefes püspök, mert 
ilyet a keleti egyház nem ismer.

A gör. kel. román püspökválasztás így történik. A metropolita 
meghívja a főpap nélkül maradt eparchia lelkészeit és híveinek kép
viselőit. jelölő gyűlésre: az egyhangúlag vagy szótöbséggel jelöltnek, ki 
csak szerzetes lehet, neve közöltetik a metropolitával, ki ekkor az 
I. oekonomi zsinat 4. és (>. kánona értelmében püspöki zsinatot tart
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a választás ozéljából. Elég ha három püspök megjelenik. a többi 
írásban is beterjesztheti ajánlatát, szavazását: a többséget nyert je
löltet a metropolita ő felsége által megerősítteti. fölavatja, és be- 
igtatja.

A «presbyterek» vagyis a gör. kel. egyház püspöki hatóság 
alatt álló felsőbb egyházi rendei között első helyen az archiiuandrilu 
áll. Ez a püspök által engedélyezett választáson a szerzetesek által 
választatik, s a püspök által megerősittetvén. a zárdái templomban 
fölszenteltetik, aranykereszttel és kormánypálezával felékesítlétik. Λ 
szerzeteseknek ő a vezetője, kormányzója: kisebb rendeket föladhat: 
a szerzetesek és novitinsok képeztetéséről gondoskodik. A szerzet 
vagyonát, s jövedelmeit oekonomen által kezelteti. ha ilyet ki nem 
nevezne, a püspök rendel részére ki. Az areliimandrita után követ
kezik a protosyngal, ki a szerzetesek közül a püspök által nevez
tetik ki: ő a püspök udvarmestere (titkára), a püspöki iroda és levél
tár igazgatója. A hierarchiai rend szerint harmadik presbyter a 
hegumen. kit a szerzetbeliek választanak s a püspök erősíi meg: 
a szerzet számadásait vezeti s a szerzetbeliek általi megvizsgálás 
után a püspökhöz ÍÖlterjeszti: a vagyonkezelésről gondoskodik: a 
zárdái iskolát vezeti. — szóval az archimandritáéhoz hasonló munka
körrel bir.

A protopresbyter (protopopa) az egyházvidék lelkészei és a 
hívek képviselői által választatik. a püspök által megemsíttelik. beik- 
tattatik és élére állittatik az egyházvidök kormányzásának, Kel ügyel 
a lelkészi és tanítói karra, az egyházi épületek és vagyonok kezelé
sére, a templomi szolgálatra: ellenőrzi, hogy a püspöki rendeleiek 
kihirdettessenek és foganatosíttassanak: jelentést tesz a püspöknek 
és eonsistoriumnak az egyházi, iskolai és jótékonysági alapokról, a 
lelkészek, tanítók és a hívek erkölcsi viszonyairól: véleménynyel föl
terjeszti a püspökhöz intézett folyamodványokat: évenként megláto
gatja és megvizsgálja az egyházakat, azok szertartási, kormányzási 
és vagyonkezelési eljárását, tapasztalatairól naplót vezet, különös gon
dot fordít egyházlátogatásai alkalmával az iskolákra: protopresbyte- 
rialis zsinatot tart a lelkészek és egyházi képviselőkkel, a megállapo
dásokat fölterjeszti a püspökhöz: vélemény es jelentést tesz az egyhá
zakban mutatkozó békeháborításokról s egyéb heléleti mozgalmakról. 
Az egyházi és iskolai személyzet csekélyebb mulasztása .'esel én vagy 
maga. vagy az egyházvidéki gyűlés által megintésl alkalmaz, utóbbi 
esetben a panaszosakat a gyűlés ele idézi, hol ö elnököl: az egyhá
zaktól és iskoláktól az évi összeírásokat, jelentéseket és stáb kiríni-
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látásokul hekivánja. Lelkész elhalálozása esetén az őrzetlen maradt 
egyházban megjelenik. temetés után az egyházi tanács és az örökö
sök jelenlétében az egyház vagyonáról, mely a lelkész kezelése alatl 
álll. leli ári vesz (Öl és arról jelentést tesz a püspöki székhez; a meg
ürüli. lelkész! állást ideiglenes helyettesítéssel betölti, rendelkezését a 
püspöknek bejelentvén: tőle nyert utasításra a lelkészválasztást az 
egyházközségi gyűlés által eszközölteti: a megválasztott papot beiktatja 
s neki az egyház kulcsait, anya- és jegyzőkönyveit átadja.

Λ lelkész lölszen lel telese előtt megnősülni és pedig hajadont 
feleségül venni köteles, ki a gör. kel. egyháznak híve: másodszor 
nösüléK azonban megfosztja őt presbyteri működi letértétől. Hogy lelkészt 
hivatalát a választás után elfoglalhassa, püspöki beiktató levélre van 
szüksége, és amennyiben még föla vatva nem volna, a szent szolgálatokra 
jogosító fölszeulelést kell a püspöktől illetőleg megbízottjától elnyernie. 
Λ lelkész hivatása : a szentségeket kiszolgáltatja, a szertartásokat végzi: 
az aiivakönyvöket vezeti; az egyházközségi gyűléseken elnököl: az 
egyházi, iskolai és jótékonysági alapok és testületek kezelését ellenőrzi: 
a bevételekéi behajtja: a fölmerülő akadályokról a protopresbyterhez 
jelentési lesz. Az egyházi szolgálatokat személyesen végzi, segédet 
csak elaggás idején tarthat. Az évi jelentéseket, összeírásokat, kinmta
tásokul szerkeszti, a hitoktatást végzi az iskolákban.

A scyédlelkészck az agg vagy beteg, vagy fölötte nagy vagy 
elszórt egyházban szolgáló lelkész mellé rendeltetnek: kellékeik ugyan
azok, mint a rendes lelkészeké; szintúgy választatnak is mint azok.

A gör. kel. egyház hierarchiájának alsóbb fokán állnak a diar- 
kouok. a főpásztoroknak és prést)ytereknek az isteni tiszteletnél segédei, 
kik azonban szentségeket nem szolgáltathatnak ki (kivévén a halál
veszélyben forgó kisdedek megkeresztelését). Rangban elsőbbek az 
arelii- és protodiakonok. alánok következnek a diakonok és hvpo- 
di,ikonok. Mindannyian kötelesek fölszentelés előtt megnősülni. Az 
elöolvusök és (dőriieklők is alsó egyházi rendbeliek a gör. kel. egy
házban : tisztük az isteni tiszteleteken szolgálni; felavatásukat a püs
pökiül nyerik: megházasodhatnak lolszenteltetésük után is; nősiil- 
lielnek másodízben is : helyűket püspöki engedély nélkül el nem 
hagyhatják. Clericmok a papi rend első lépcsőjén állanak. Clericalis 
előkészülés nélkül senki sem lehet pappá, — ez előkészület magánúton 
meg nem szerezhető. Clerieussá csak gör. kel. valláséi szülők törvé
nyes származáséi, ép testtel, lélekkel híró. gvmnasiumot végzett fia 
védetik löl.

A gör. kel. egyház szerzetesi rendébe belépők vagyonukról
4KOYJJAz í  KÖZIü AZÍÍATÁö I.
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előbb rendelkezni tartoznak. Különben az a zárda .javára esik. A szer
zetesek (és apáczák) közvetlenül a beginnen, közvetve pedig a megyés 
püspök kormányzata alatt állanak: püspöki engedély nélkül senki 
sem vétethetik a zárda kötelékébe föl: kormányzói engedetem nélkül 
a zárdából nem távozhatnak, útra nem kelhetnek: meg nem nősül
hetnek (az apáczák férjhez nem mehetnek), ha ezt tennék, a szer
zetből ki kell lépniük és egyházi fenyíték alá esnek.

A hierarchia mellé a gör. kel. románoknál (épúgy mint a szer
beknél) a kormányhatalom megosztására laicns testületek rendelvék. Kzek 
szervezete az 1869-ki május hó 29-én kelt kir. rendelettel lön meg
állapítva, mely szerint a legmagasb kormányzó testület, a nemzeti 
egyházi congressus, három évre megválasztott. 30 egyházi és HO világi 
képviselőből áll, itt is a püspökök, mint olyanok, tagjai a congressus- 
nak. és elnöke a metropolita, akadályoztatása esetében pedig a hiva
tal szerint legidősb püspök : a választások érvénye fölött is a kongres- 
sus határoz, mely körülbelül ugyanazon 'hatáskörrel bír, mini fentebb 
a szerb congressusra nézve mondtuk, és rendesen három evenkinl a 
követválasztás utáni első év október havának 1-én, szükség cselében 
többször is, a metropolita. vagy üresség esetében a melropoliai con
sistorium által, ő Felségének teendő előleges bejelentés mellett, kive
tik egybe: a midőn pedig a metropolita megválaszláruló, a tagok 
száma 120-ig olyformán egészíttetik ki, hogy az érsekegyházmegye 
60, és a két püspökmegye együtt szintén 60 képviselőt választ, ille- 
lőleg a megválasztott képviselők számát kiegészítik, a midőn a püs
pököknek, ha csak nem' megválasztott képviselők, nincs szavazatuk, 
az ily választó congressust a metropoliai consistorium hívja egybe, 
és azon a consistoriumtól kiküldött biztos elnököl, a. választás rendje 
a fent idézett kir. rendeletben határozottan meg van állapítva, és a 
szavazatok megoszlása esetére gondoskodva van, hogy mily eljárd.- 
követendő: a kiben a szavazatok általános többsége összpontosult, 
azt az elnöklő biztos megválasztott érseknek kiáltja ki, és kir. meg
erősítés végett a választási okiratot ő Felsége elé terjesztvén, a con
gressus annak leérkezéséig együtt marad, és a megerősítettet, ha az 
püspök, legott a metropoliai székbe bevezeti, különben az illető magát 
a püspöki zsinat kánoni vizsgálatának aláveti, és érdemesnek talál
tatván, a metropoliai consistorium által installáltaiik : az nj metropolita 
végre legt, megerősítése után ö Felsége előli hűség! esküi lesz le.

A metropoliai consistorium, mely három tanácsra, I. i. a szoro
san egyházi, az iskolai és a gondnoki tanácsra oszlik, a melropolilá- 
ból mint elnökből, a megyés püspökökből és a eongressnson kitűnő



GÖR. KKL. EGYH. HATÓSÁGOK. 51

egyháziak és világiak közül három évre választott tagokból á ll: a 
mennyiben annak egyházi tanácsa mint felsőbb bíróság működik, 
alantabb fog szóba jönni: szintúgy iskolai tanácsa, mely a metr. tar
tomány iskolai közös ügyeinek elintézésére, és gondnoki tanácsa, mely a 
metro|xiliáboz mint ilyenhez tartozó alapok kezelésére van hivatva, 
és az illető fejezetekben fog ismertetni. Különben a consistorium mind
három tanácsának tagjai olykor együttesen működnek, jelesen midőn 
akár a congressus egy behívása, akár a congressus! képviselőknek, 
akár végre a. titkár és ügyésznek megválasztása forog kérdésben: 
de az egyes tanácsok is. midőn a körükbe vágó ügyekben határoz
nak. a «metropoliai consistorium» általános czimével élnek.

A püspöki zsinat a püspökök gyűlése a metropolita elnöklete 
alatt, egyházi, lelki, hitelvi és hitágazati iigvek tárgyalására. Jelesen 
kánoni vizsgálat alá veszi az egyházmegyei zsinat által püspöknek 
választottal: tárgyal mindennemű hitelvi. szentségi és szertartási kér
désekéi, azokat a positiv kánonok értelmében kifejtvén: tanácskozik 
és határoz a. melrop. papság és a nép vallásossága és erkölcsössége 
érdekében; tanácskozik a hittani és neveléstan! intézetek fölött, czél- 
juk és a bennük előadandó tudományok előmozdítása szempontjából: 
tanácskozik azon egyének képessége fölött, a kik papi állásra készül
nek: őrködik az egyház autonómiája fölött: Végül a román egyház 
szervezési szabályzatában elismertetik Szükségessége egy a román és 
szerb metropoli táltól és a kél metropolia püspökeiből alkotandó közös 
zsinatnak, a két metropolia dogmatikai és kánoni egysége fentartá- 
sára, valamint a keleti orthodox egyház közös érdekei megóvására; 
mely közös zsinatnak megalkotása azonban a g. k. szerb nemzeti 
egyházi congressussal eszközlendő kölesönös egyetértésre bizatik.

Az egyházmegyei zsinat a püspökön mint elnökön kívül a 
megszabott mód szerint három évre megválasztott 20 egyházi és 40 
világi képviselőből, összesen tehát 00 tagból áll. és rendesen éven- 
kint, sz. Tamás vasárnapjára a püspök, annak nem létében a consis
torium által liivatik egybe: hatáskörébe tartozik: a vallásszabadság 
ás egyházi önkormányzat léiiíartásáról gondoskodni : a zsinat választja 
l'egy külön függelékben megszabott mód szerint) a püspököt, a, midőn 
a. választásról szóló jegyzőkönyv a püspöki zsinathoz tétetik át kánoni 
tárgyalás és ö Felségéhez a megerősítés kieszközlésére való fölter
jesztés végett ; a legf. megerősítés leérkeztével a metropolita felszen
teli az uj püspököt, ellátja őt a metropolita! grammatával, és man- 
datariust nevez ki, a ki az írj püspököt az egyházmegyébe bevezeti. 
A megerősített, püspök szintén luiségi esküt lesz le ő Felsége előtt.·

4 *
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Λ megyei zsinatnak további teendői: felügyelni az egyházmegye tulaj
donát tevő ingó és ingatlan vagyonra, és azok iránt létesitésök ózdi
jának megfelelőkig határozni; megválasztja a consistorium tagjait: 
tanácskozik és intézkedik a nevelés és taníigv, a papság és nép 
fegyelmezése iránt: · továbbá szegény egyházak és iskolák segélyzése. 
pénz-gyűjtések, az évi költség megállapítása, a gondnoki tanács szám
adásainak megvizsgálása, tudományos munkák megj utal in azása. a 
választókerületek kikerekitése és a választás foganatosítására szük
séges intézkedések megtétele sth. képezik teendőinek körét.

A protopresbyterialis (egyházvidéki) kormányzás a prolopresby- 
terialis zsinat és annak választott bizottmánya által eszközöltetik. Λ 
Λ protopresbyteri zsinat tagja az egyházvidék lelkészeinek és világi 
híveinek küldöttei. Az egyházközségek 1.000 lélekig I, 2Γ><)<) lélekszámig 
2, a népesebbek 3 küldöttet választanak, mégis úgy, hogy az összes 
világi képviselők száma nem lehet több 1(>-nál, kisebb egyházmegyé
ben 1.2-nél, A lelkészek pedig maguk közül 8 képviselőt választanak, 
ha híveik száma a 20000-et meghaladja, ha pedig kisebb az egyház
megye. hatot, A választás ü évre történik. A protopresbylei i állas 
betöltése esetén a választó gyűlés kétszer annyi tagból áll. mint 
rendesen; így a képviselőválasztás úgy a lelkészek, mint a világiak 
részéről e ezélra külön eszközlendő. A protopresbyler-válaszlási gyűlés 
elnöke az eparchial-consistorium állal küldött biztos: a választás tit
kos szavazással történik; az eredmény heterjesztetik a eonsistorium- 
hoz megerősítés végett és a beiktatás elrendelése ózdijából. A rendes 
protopresbvteri zsinat elnöke a protopresbyter, ki a gyűlést évenként 
egybehívja, tárgysorozatát előre megállapítja s ez okból a neláni indít
ványok előre beterjesztendők, miket, ha az elnök nem tűz napi
rendre. a püspöki consist,oriumhoz fordulhat előterjesztéssel az indít
ványozó. Az elnök ügyel a napirend szoros betartására, a. tárgyalás 
méltóságára : ha fékezhetni len viszály zavarná azt. (elfüggeszti vagy be
zárja. a gyűlést, és erről a püspöki consistoriumhoz jelentést Ússz. Λ 
határozatok szótöbbséggel hozatnak, szavazategyenlőség esetén az 
elnök dönt, A külön vélemény jegyzőkönybe veendő, ha 24· óra alatt írás
ban beterjesztetik. A gyűlés csak a tagok kél harmadrészének .jelen
létében határozatképes. A titkár által vezetett gyűlési jegyzőkönyv 
fölterjesztetik a consistoriumhoz. melynek jóváhagyása előtt. a. hatá
rozatok nem foganatosíthatók. A protopresby téri zsinat tárgyai: az 
egyházi, iskolai és alapítványi ügyek: az egyházközségi gyűlések jegyző
könyveinek revisiója s fölterjesztése a consistoriumhoz: a főpász
tori rendeletek végrehajtásánál fölmerülő akadályok elhárítása : nép-.
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közép- ős felső iskolák gondozása: az egyházi önkormányzat. gya
korlása.

Λ prolopresbyl.eral-zsinul.i bizottmány tagjait a zsinat választja, 
élethossziglan, vagy meghatározott, évekre, melyek lejáriával újra 
választhatók. A bizottság áll 2 papi és 4- világi, tagból, ha. az egy
házmegye nem löhh mini 20000 lelket, számlál. — népesebi) egyház
megyében 4- papi és 8 világi tagból. Elnöke a protopresbyter, egyéb 
tisztviselőit maga választja. Határozathozatalra legalább 4- (illetőleg 8) 
tag jelenléte szükséges: a határozatok szótöbbséggel hozatnak: az 
elnöknek döntő szavazata van. Évnegyedenként, rendes ülést tart. 
rendkívülit annyiszor, a hányszor szüksége mutatkozik. Teendői ugyan
azok, mint a községi bizottmányéi, természetesen a községi ügyek 
mellett az egyhá zmegyei ügyekre is kiterjedően.

Az egyházközség igazgatása egyházi gyűlés, egyházközségi bizott
ság és gondnokság (epilropia) által történik. Λ községi gyűlés, esinat, 
az egyházközség háztartása, gazdasági épületei és iskolája fölött, úgy 
a szegényügyben rendelkezik: továbbá választ lelkészt, segédlelkészt, 
diákont. tanítót, egyházközségi bizottmányt, egyházi és iskolai gond
nokságot, protopresbyter! zsinati küldötteket: ellenőrzi a bizottság és 
gondnokság eljárását, megvizsgálja a közig, előirányzatokat és szám
adásokat. Elnöke vagy a lelkész vagy egv választott világi férfin, ki 
mellett azonban jobbról tiszteleti ülése van a lelkésznek. Az elnök 
évenkinl legalább egyszer — az esztendő végén — - egybehívja a 
közgyűlési (zsinatot ). I.olkósz választási gyűlésen a protopresbyter elnö
köl. előzőleg jelölő ülést, tartván a bizottsággal, ügyelve, hogy csak 
végzett elerieus pályázzék, kinek iskolatanítói, gyakorlata is volt már 
és jó képesítési bizonylattal bír. Községi zsinat tanácskozásának tá r 
gyai nem lehelnek: a bitezikkelvek, a. szertartás, az egyházi lelkész, 
segédlelkész és diakon elleni panaszok. A sérelmes határozatok ellen 
I l nap aluli a protopresbyter! székhez fellebbezhetni, hóiméi a pana
szos ügy a püspöki tanácshoz terjesztetik föl.

Az egyházközségi bizottság az egyház, iskola és alapítványok 
ügyét adminisztrálja. Tagjai a zsinat által választatnak, és pedig ha 
az egyház leglolebb 1000 lelket számlál, 8—1.0, ha 2—8000 lelket, 
12—15 és igv tovább. Elnököt és jegyzői a saját kebeléből választ, 
ez utóbbi választható a bizottságon kívül is. de -ily esetben csak 
tanácskozási joggal bir, szavazata nincs. Az egyházi zsinat elé évi 
jelentést terjeszt a kezelt vagyonok állapotáról. Határozat hozatalára 
a tagok */., részének jelenléte szükséges. Főbb teendői a bizottság
nak : tanítöválaszlás, 8 példányban leltározása a kezelt vagyonnak, s
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illetőleg a leltár évenkénti kiegészítése : fentartö s gyarapító vagyon
kezelés ; a templom és iskola fölszerelése; az egyházi hivatalokra 
jelölés; a gondnok számára vagyonkezelési utasítások adása; a gond
noki számadások vizsgáiása és zsinat elé terjesztése; egyházi és iskola- 
szolgák választása szegény tanköteleseknek tanszerekkel ellátása : 
egyházi és iskolai könyvtár létesítése s gyarapítása.

Az egyházi gondnokok (epitrop) írástudó, egymással sógorsághan 
nem álló vagyonkezelői az egyházak. Számok a községi zsinat által 
határoztatik meg, ugyan e testület által választatnak. Hivatásuk a 
leltár mellett átvett egyházi, iskolai és alapítványi vagyonokat pon
tosan vezetett számadás mellett kezelni, a pénzeket és értékpapírokat 
3 kulcs alatt őrizve: kis községben, hol csak két epitrop van, a har
madik kulcsot a lelkész tartja magánál; a zsinat vagy bizottság utal
ványára fizetéseket teljesítni; az épületeket gondozni; az egyházi tiszt
viselők fizetését pontosan kiszolgáltatni.

Mint az eddigiekből kitűnik, a gör.-kel. egyház hivatalai a. leg
alsótól a legfelsőbb állásig fokozatos választás útján töltőinek tie. A 
választási elv tehát kizárólag uralkodó, s a «kinevezések» csak meg
erősítés jellegével bírnak. Ez elv, valamint a keleti egyház egész múlt
jából megállapított gyakorlat kizárja a patronatus intézményét a gör.- 
kel. egyház köréből.

Protestáns egyházi hatóságok.

Alsó fokon a lelkész, gondnok és presbyterium, másodfokon az 
esperes, megyei gondnok, közgyűlés (és consistorium), felső fokon a 
püspök, lögondnok. közgyűlés (és consistorium), kivél,eles ügyekben 
legfelső fokon a convent, képezik és gyakorolják a. protestáns egyhá
zakban az egyházi közigazgatási hatóságot.

A lelkész és gondnok a presbyterium elnökei, bár sok helyt a 
lelkész egyedül elnököl. A lelkéss leendői a lelkipásztori, gondozás 
és egyházkormányzás körében: betegek látogatása: foglyok és halálra 
ítéltek körüli lelkészl teendők; egyházfegyelem; viszálkodó házasok 
békéltetése: az áttérlek körüli eljárás: a törvényben meghatározott 
közigazgatási teendők: az egyház szellemi és anyagi ügyeire felügyelet: 
anyakönyvek vezetése: az iskolákra való lelvigyázás.

Az egyház 3 évre választolt: yomhioka a. lelkésszel együtt, vezeti 
a község ügyeit: a presbyterium és egyház gyűléseit egybe hívja s 
vezeti: az egyház vagyonát, adóját s egyéb jövedelmeit kezeli ; erről 
ivenként számol ad az egyháztanács elöli, mely ha jóváhagyja a
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számadási, felülvizsgálatra az esperesi látogatóság elé. vagy a hol 
van: megyei számadószék elé terjeszti.

Az egyházközség közgyűlésének hatáskörébe tartoznak: a) A 
rendes lelkész választása, bj A presbyterek és egyházközségi gondnokok 
választása <·) A presbyterium állal újabb teher kivetése, egyházi fekvő 
birtok eladása, vevése, csereserződés, kölcsönügylet megkötése iránt 
az egyházközség elé terjesztett javaslat feletti határozás, mely azon
ban az egyházi felsőbb hatóság jóváhagyása alá terjesztendő. Mi 
módon gyakorolja az egyházközség a számára fentartott ilgvek feletti 
vagy más már gyakorlatában levő határozás jogát, azt az egyes 
egyházkerületek szabályrendelet által állapítják meg, különös tekin
tettél arra. hogy azt az egyháztagok közvet,lenül-é vagy választott 
képviselőik által s mily eljárás és módozatok mellett gyakorolják?

Az egyházközség heliigyeit. a község által választott presbyterium  
iidézi. Teendői: az egyházfegyelem gyakorlása : a. tehetetlen szegények
ről. árvákról, nyomomllakról való gondoskodás: az egyházi felsőbb 
hatóságok jogérvényes határozatainak végrehajtása: az egyházközséget 
az egyházi s polgári hatóságokkal szemben, a presbv levium elnök- 
sége képviseli: a presbyterium választja, a gondnokokat kivéve az 
egyház egyéb közigazgatási tisztviselőit, továbbá a himlőkul, ének- 
vezéreket s az egyházközség egyéb hivatalnokait é s  szolgáit: sza
vaz a felsőbb egyházi képviseleti testületek és hatóságok mindazon 
lúgjaira és tisztviselőire, kiknek választása az egyházközségek jogai 
közé tartozik: ezen szavazatot adni minden alkalommal köteles: az 
egyházközség mindenfék1 vagyoni ügyeire vonatkozólag, a kellő gond
viselés é s  idejekorán való ezélszerü intézkedés: tehát: az egyházi és 
iskolai földbirtokok, lőkepérizek. alapítványok épségének és jövedel
mének fenlarlása és gyarapítása, terheiknek könnyebbít őse s megszün
tet fisé. mindenféle épületek jókarban és biztonságban tartása, temető- 
helyekről gondoskodás, egyházi és iskolai adók, tartozások kivetése 
es behajlása, mindenféle fizetéseknek a meghatározott időben pontos 
kiszolgáltatása, a számadásoknak folytonos nyilvántartása és a maga 
idejében szigorú megvizsgáltatása. és az egyházközséghez indokolt 
előterjesztések intézése.

Az esperesek az egyházmegyei gondnokokkal együtt, az egy
házmegyék egyes egyházaiban a jó rend és fegyelemnek őrei, az egyházi 
hivatalnokok közvetlen felügyelői, az egyházmegyei és egyházkerületi 
halározaluk végrehajtói. ( londoskodásuk köréhe tartozik ennélfogva, 
hogy minden gyülekezetben egyházuk hiteivel híven megtartassanak, 
a vallásos szertartások és eselekvények szabályszerűen végeztessenek.
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a belhivatalnokok kötelességeikéi buzgósággal és hűséggel teljesítsék. 
Kötelességök továbbá az egyházmegyék levéli ára ira és pénztáraira 
felfigyelni. Kötelesek az esperesek évenkinl egy maguk mellé veil lelki- 
pásztorral. esetleg az egyházmegyei gondnok vagy világi lunáesbivó- 
val, minden egyházat meglátogatni. Ha e látogatást egyházmegyéjük 
nagy kiterjedése vagy bármi ok miatt önmaguk nem végezhetik: akkor 
maguk helyett egyházmegyei lelkészi tanácsiliről vagy rendes lelki- 
pásztort is bízhatnak meg: sőt ha a szükség ugv kívánja : több láto
gató küldöttség is szervezhető az egyházmegyében.

Az egyhámiegyeigyűlés tárgyai: az egyházmegyét illető minden 
egyházi és iskolai közigazgatási ügyek: jelesül: az egyházkerületi 
gyűlések jegyzőkönyveiben foglalt felhívások, utasítások és rendeleiek : 
a törvény értelmében a lelkész és Innílóválasztási és bekebelezési 
ügyek: az egyházmegyei pénztár, lelkészi es tanítói gyáminlézelek 
ügyei: rnegüresült egyházmegyei hivatalok betöltése fölölti intézkedés: 
az egyházlátogatásröl telt jelentés tárgyalása és atillában a kebelbéli 
egyes egyházak szellemi és anyagi ügyei, javainak biztosítása és helyzeté
nek javítása : az elhagyatott árvákról, szegényekről, való keresztyéni gon
doskodás : leány egyházaknak anyaegyházakká, vagy anyaegyházaknak 
leány egy házakká alakítása, a társegyházközségeknek egymás közt. a fiók- 
egyházaknak az anyaegyházakhoz való viszonyuk megállapítása, az egy
házkerületi közgyűlés jóváhagyása mellett: az egyházi hivatalnokok díj
leveleinek változtatása vagy módosítása tárgyában másodfoka, intézkedés: 
bizottságok jelentése, indítványok, kérvények, tél folyamodások tárgya
lása; képviselők választása egyházkerületi gyűlésekre: a népiskolák 
esetleg középiskolák feletti felügyelet s az egyházmegyei népiskolai 
tanügyi bizottság jelentései; az egyházközségek és presbv tóriumok 
határozatai ellen felmerült panaszok feletti határozás: a presbyterium 
feloszlatása és az aj választás elrendelése. A közgyűlés maga alkotja 
meg tanácskozási szabályait és ügyrendét: azonban az, vagy a rajta 
tett változtatás, mindig csak a következő gyűlésekre érvényes.

Az erdélyi protestáns egyházakban az egyházmegyének állandó 
kormányzó testületé az eyylitismegyci Untáé* (consistorium tractuale). 
melynek kormányzása alá tartoznak az illető egyházmegyéből! tagok
nak egyházi külviszonyait, s azokból folyó egyházi jogait és köte
lességeit tárgyazö kérdések: valamint az ekklézsiáknak közigazgatási 
s gazdasági ügyei, és a felsőbb egyházi rendeleteknek teljesítése. 
Kzen testület által képviseltetik az egyházi megye szemben a polgári 
hatósággal, a munka körébe tartozókra nézve: valamint annak a 
felsőbb egyházi hatósággal közlekedése is ezáltal történik.
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Λ piinfiök. mini az egyházkeriilel egyik legfőbb tisztviselője, a 
felsőbb rei ideieteknek. melyek az egyházkerületekhez a leusőbb ha- 
Ióságoktól küldetnek, végrehajtását eszközli: azon kormányrendeletek 
azonban, melyek az egyház közjogi állását érintik, s egyházalkotmányi 
vagy hitel veinkkel összeütközésben vannak, vagy azokkal épen ellen
keznek : közgyűlési tárgyalás előtt nem teljesíthetők és nem köröz- 
hetők: a lelkészekre, segéd lelkészekre, átaláhan minden egyházi 
tisztviselőre, gyülekezetekre és egyházmegyékre, az egyházi szolgálat 
és kormányzás minden irányában kellőleg felvigyáz; minélfogva min
den egyházi tisztviselő köteles minden ügyben, valahányszor a püspök 
kívánja és felhívja vagy felhivatja, hozzá jelentést terjeszteni föl. 
Különösebb kötelességei: minden évben — ha a körülmények és 
viszonyok engedik — legalább egy egyházmegyében létező gyüleke
zeteket s azoknak iskoláit meglátogatni, az illető esperes és egyház- 
megyei gondnok vagy azok helyetteseinek kíséretében: az egyházke
rület levéllárára és pénztárára felügyelni, azokat ellenőrizni: az egy
házkerület. főiskolájára, közvetlen felügyelni, annak vizsgálataiban részt 
venni, más időben is az intézetet vagy intézeteket meglátogatni : 
minden nevezetesebb mozzanatról, mely a főiskola életében felmerül, 
az illető tanárkaroktól tudósítást kívánni: az egyházkerületi közgyű
léshez évenkinl jelentést tenni az egyházkerület egyházi és iskolai 
állapotáról: az egyházkerületi közgyűlés és törvényszék összehívására 
és vezetésére nézve intézkedni.

Az e<i//h(tsk<’n'il(‘U kösg-yíUés teendői.: gondoskodik a vallás- 
erkölcsi élet ápolásáról, a netalán mutatkozó visszaélések s hiányok 
megszünleléséről: szabályrendeletekéi alkot s a testvér egyházkerüle
tekkel érintkezik; bizottságokat választ ésnevez ki a lelkész- és tanítóképes- 
segi vizsgák vezetésére, melyekhez maguk az egyházmegyék is kinevezhe
tik saját küldötteiket: szabályrendelettel intézkedik a segédlelkészek kibo
csátásáról. elhelyezéséről és a rendes lelkészek felavatásáról: a püspök, 
i'ögondnok. kon venti tagok, egyházkerületi tanáesbirák és jegyzők válasz
tására nézve intézkedik: levéltárnokot, pénztárnokot, ügyvédet, számvevőt 
s minden más egyházkerületi hivatalnokot választ: egyházkerületi tan
ügyi hizollságol választ: annak hatáskörét, eljárása módját megálla
pítja: a működéséről vezetett jegyzőkönyveket és jelentéseket tárgyalás 
alá veszi: átaláhan az egyházkerületi tanügyről .intézkedik: felügyel 
az egyház autonomicus jogaira, intézkedik a kormányrendeletek végre
hajtásáról. a mennyiben azoknak végrehajtása jogkörébe tartozik s 
azok egyházunk önkormányzati jogaival megegyeznek, ellenkező eset
ben indokolt feliratot intéz a kormányhoz: kellő felvilágosításokkal
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szolgál a kormányhatóságoknak; valahányszor szükségét látja, felira
tot intéz az államkormányhoz és országgyűléshez: átír a testvér 
egyházkerületekhez: fölhívja figyelemre és közreműködésre főleg oly 
ügyekben, melyek a magyar ref. egyházat egyetemesen illetik, annak 
békekötések és országos törvényekben biztosított jogait érintik vagy 
épen csorbítanák, a testvér egyházkerületeken kívül, az egyetemes 
konventet és magát az országos zsinatot : tárgyalja a püspök évi 
jelentését: gondoskodik a szegény gyülekezetek és iskolák segélyezé
séről: gondoskodik az elhagyatott árvákról és szegényekről : gondos
kodik az egyházkerületek birtokában vagy felügyelete alatt levő pénz
alapok, alapítványok hű és lelkiismeretes kezeléséről s azok rendeltetése 
szerinti felhasználásáról: a számadásokat évenkint megvizsgáltatja. 
Véglegesen intézkedik a leány-, társ-, fiók vagy anyaegyházközségek 
alakulási vagy változási ügyei fölött, ( londoskodik az egyházkerület 
költségeinek födözéséről. Javaslatokat, tervezeteket és kérvényekéi ter
jeszt a konvent elé.

Az erdélyi prof egyházakban levő állandó iyuzyald landen : az 
egyházkerüleli közgyűlés állal hozott mindennemű törvények végre
hajtását eszközli: általában, az egyik egyházkerület! közgyűlésiül a 
másikig kormányozza az egyházat. — de intézkedéseiről az egyház
kerületi közgyűlésnek, ügyiratának fölterjesztése mellett, jelentés-tétel
lel, illetőleg felelősséggel tartozik: a fő-, közép és néplanodák min
dennemű vagyona és ügyei, az egyes egyházak anyagi és jogügyi 
állapota felett őrködik és mindazoknak felvirágzását munkálja: egyik 
közgyűléstől a másikig az egyházkerület és az állam közötti törvé
nyes viszony fentartásának őre. Az állam kormánya és az egyház 
közötti érintkezésnek az itt felsorolt hatáskörben közege. Az ítélő 
hatalomnak gyakorlása az erdélyi prot. egyházkerületekben önálló 
alsó és felső egyházi törvényszékekre van hízva, de annyiban a kerü
leti közgyűlés hatáskörébe is tartozik, a mennyiben az egész egy
házkerületi igazságszolgáltatást nemcsak hogy :i közgyűlés rendezi, 
hanem a felső köztörvényszék tagjait, a felső házassági törvényszék 
világi tagjait is az választja, és ezeken kívül a tisztán semmiségi 
ügyekben, mint semmitő szék közvetlenül dönt..

Az egyetemes konvent hatás- és jogköre: zsinat egyiitl nem 
léte esetén képviseli a magyarországi ref. egyházat úgy a hitfeleke- 
zetek. mint az állam irányában, minden oly ügyben, mely az egy
házat egyetemesen érdekli: intézkedik az f> egyházkerületet közösen 
illető mindazon ügyekben,-melyeket az egyházkerületek hozzá együt
tesen vagy külön fölterjesztenek: a zsinat határozatait végrehajtja.
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illetőleg v«\*í i(;Iia.jtúsukrol intézkedik; az egyház törvényes jogait bár
honnan jövő megtámadás esetében és sérelmi ügyekben védelmezi, 
azok elhárítására nézve a szükséges intézkedéseket megteszi: intéz
kedik minden oly közigazgatási vagy fölmerülhető viszályos ügyben, 
melyei valamely egyházkerület közgyűlése hozzá fölterjeszt; szükség 
esel én a törvény értelmében a zsinat rendkívüli összehívása és meg
tartása tárgyában a kellő lépéseket megteszi; minden zsinatra az 
előmunkálatokat elkészíti, a szükséges javaslatok és tervezetek előál
lításáról gondoskodik: vezeti és intézi a missiói ügyeket: az országos 
egyházi közalap (’dornest,ika) fentartásáról, gyarapításáról és kezelésé
ről gondoskodik: őrködik azon közpénztárak és alapítványok felett, 
melyek az egyetemes egyház tulajdonai; az összes tanügy összhang- 
zatos fejlődését vezeti és irányozza: arra nézve az általános elveket 
megállapítja: az ('gyes egyházkerületeknek a tanügyi állapotokról 
beterjesztett jelenlései nyomán, a teendő szükséges intézkedésekre az 
egyházkerületek ügyeimét felhívja : a tanügy könnyebb kezelése végett 
segéd közege az egyetemes tanügyi bizottság, melynek munkálatai 
felülbírálás végett eleibe terjesztetnek.

Az anyaországi négy eveiig, egyházkerület, mint egyházegye
lem .hatóságát az caí/ctniicx (jyülm  állal gyakorolja. Az egyetemes 
gyűlés lúgjai: az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő (tieneral- 
inspeclnr: válaszlatik élethossziglan az egyházak szavazatai által) és a 
hivatalában legidősb superintendens mint elnökök: továbbá az egy
házi és világi jegyzők, az egyetemes ügynökök, pénztárunk, szám
vevő. levéllárnok mind a négy egyházkerület elnökei és a kerületekből 
küldendő halarozallan számú képviselő, kiket az illető kerület lát el 
vitelbérrel és napidíjjal. Az egyetemes gyűlésen kerületenkint történik 
a szavazás, minden kerület egy-egv szavazattal rendelkezvén. Az 
eg\elemes gyűlés hatásköre következőkre lerjed ki: a négy egyház
kerület közötti testvéri kapcsolatot lenlaftani: a többi hitfelekezet 
közölli egyetértést szilárdítani; az egyház törvényes jogai felett őrködni, 
azoknak épségben tartását bár. hónáét eredő megtámadások ellen vé
deni: az egyház-kormányzatban, igazság-szolgáltatásban és tanítási 
rendszerben egyöntetűséget behozni; egyetemes felügyelői, főjegyzői, 
ügyvivői hivatalok betöltésére, valamint a zsinati küldöttek választá
sára nézve is intézkedik: a legfőbb bíráskodás gyakorlatára egyete- 
temes törvényszéki bírákat, továbbá tanárokat vizsgáló, iskolai-díj- 
pénzoszló és egyetemes gyámintézeti bizottmányokat, végre egye
temes pénz- és levél tárnokot választ: a kerületekről fölvitt olyan 
sérelmeknek, melyeik a magyarhoni prof, egyházai érdeklik, orvosid-
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sát, illető helyen sürgeti : felügyel az olyan kegyes hagyományokra 
és alapítványokra, melyek az egyetemes egyházat illetik, akár itt
hon. akár külföldön legyenek elhelyezve: az egyházi közzsinatra 
tartozó tárgyakat összeszedi, rendezi és intézkedik a zsinntlarlás 
k [eszközléséről: szóval, az egyetemes gyűlés heteié az ág. hi tv. ev.: egy
ház legfelsőbb rendelkezője, igazgatója és bírája, — kifelé pedig'leg
teljesebb képviselője és védője, mind az állam, mind más egyházak 
ellenében. De ba vtj szabályok, új rendtartások alkotandók: azok eleve 
az egyházkerület és egyházmegyék utján, az egyes anyagyüleke
zetekkel véleményezés végett közlendők s csak azok határozott több
ségének hozzájárulása folytán emelhetők érvényre s ez utóbbiak 
meghallgatása és beleegyezése "nélkül fizetésbeli új terheket sem 
vethet, ki.

I. KÖNYV. HATÓSÁGOK. II. ÜÉSZ.

.MÁSODIK RÉSZ.

Egyházközségi szervezet a katholikusoknál.

A katholikus egyház autonom egyházközségi szerveződői nem 
bírván, egyházközségei a plébániák azon alakulatai szerint csoportosul
nak, melyeket a kánonjog. a legfőbb kegyúri és védnöki királyi jog. meg a 
patronatus szabnak meg. Csak most alakulnak «hatóság» nélkül, csupán 
a plébániák lelkészeinek a közigazgatásban és vagyonkezelésben segítsé
gére, ez utóbbiban ellenőrzésére is az egyházközségi autonom testületek, 
tanácsok, melyeknek szervezésénél előképül szolgál az erdélyi püspökség 
hatóságot is gyakorló autonom egyházközségi szabályzata, melyet alább 
tüzetesebben ismertetünk

Az egyházközségek anya-, társ-, leány- és liók-egyházközségek. 
Anyaegyházközségek azok. a melyek saját templomukat s önálló ren
des lelkészi hivatalt kebelükben állandóan fen tartanak. Társegyházak, 
melyek együtt tartanak lenn egy önálló rendes lelkészi hivatalt. Leány
egyházközségek azok, a melyek erre képesek nem lévén, valamely 
anyaegyházközséghez vannak csatolva, s iskolájok és tanítójuk van. 
Fiók egyházak pedig azok, melyek önállólag sem lelkészt, sem tanítót 
nem tartanak. Uj egyházgyülekezetek alakítása, a leányegyházak anya- 
egyházakká vagy viszont ezeknek leányegyházakká átváltoztatása a 
vallásfelekezetek kizárólagos jogai közé tartozik. (Í8B8. UH. törvénvezikk 
24. §.) A római és görög-katholikus egyházban a király legfőbb
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kegyúri jogánál fogva az új egyházközség alapítása feltételekhez van 
kőivé. Ónálló plébánia alakításához az 1865. évi -16468. sz. a. kelt 
helytartótanácsi rendeletnél fogva szükséges: 1. 700 lélekszám; 2. az 
anyaegyház lelkészének kárpótlása: 8. a község szerződéssel kötele
zés!!. hogy lelkészének illetékéül bizonyos összeget egyetemlegesen 
lizeteiid. mi mellett az esetleges természetbeli szolgálmányok is fölemlí- 
iendiik: 1. hogy a templom, papiak és iskola fentartásával és építé
sével egybekapcsolt összes költségeket, valamin! a kellő kézi és igás 
munkál szolgáltatni fogja. E szerződés az elöljárók és a lakosság által 
erre külön meghatalmazott képviselők által aláírandó és ezeknek fel
hatalmazása a szerződést, láftamozó törvényes bizonyság által szintén 
tanúsítandó.

lij plébániák csak akkor tekintetnek rendszeresítetteknek, ha fel
állításuk legfelsőbb helyen jóváhagyatott. Az ily plébániák lelkészeinek a 
vallásalapból engedélyezendő illetékük csak a rendszeresítés napjától 
loiyósílhaló. I la az egyházmegyei hatóság ideigl. lelkészek vagy káplá
nok kirendelését a tárgyalások befejezéséig nem halaszthatja: ezeknek 
csak a fen forgó körülményekhez képest megállapítandó átalány enge
délyezhető. (.1805. oki. 5-én 11858. sz. a. kelt udv. canc. rendelet és 
1800. évi 48128. sz. helyt., fan. rendelet.) A József császár által kiadott 
l íenernlia Principia 1. >j-a szerint a lelkész rendszeresített javadalmában 
leányegyház elszakítása által csorbulást, nem szenvedhet. De az 1.798. 
évi 5541·. sz. a. kibocsátott udvari rendelet értelmében e korlátozás 
I el készvá liozás esetén megszűnik: az új lelkész az elszakított leány egy
házak jövedelmére semmi igényt nem formálhat. (Ugyanezt erősíti meg 
az 1800. évi 8851. sz. helytartó tanácsi és az 5891/1876. sz. a. kelt 
c π 11 ii s- mi nisz téri rendel et.)

Kápláni állomás létesítéséhez legalább 1500 lélekszám kívántatik 
meg : az 1805, évi 9909. sz. udvari rendelet, tekintettel a vallásalap túl
terheltségére, utasít, hogy csak ha ez 1500 lélekszámút tetemesen fölül
múlja a. község és ha e mellett egyéb fontos körülmények is hathatósan 
igénylika káplánrendelést, tétessék ajánló fölterjesztés káplán! állás 
rendszeresítése iránt,

A plébános kinevezéséről, némely kivételes esetben választásáról 
alább lesz szó. Λ plébániát nyert lelkész beiktatása saját templomában 
megy végbe. Minden plébános köteles a nyert institutio óta számított 
két hónap ala.lt magát hivatalába beiktattatn i. A beiktatás az alesperes 
által eszközöltetik rendszerint és azon módon megy végbe, amint azt a 
nagyszombati nemzeti zsinat 1.648-ban előírta : az alesperes a beigtatás 
alkalmával a plébánost a híveknek bemutatja, a megválasztási vagy
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bemutatási okmányt és a püspöki nyílt levelet latinul és anyanyelven 
felolvastatja: azután a lelkész az alespereshez járul és előtte letérdelvén 
kezeibe a tridenti zsinat és az apostoli szentszék rendeleté szerint le
teszi a hitvallást, és egyszersmind leteszi honi zsinataink által megállapí
tott azon esküt is, melylyel hivatalához kapcsolt, kötelességeinek bü 
teljesítését ünnepélyesen fogadja. Erre az alesperes a plébánost hivatalába 
és az aboz kötött minden jogok teljes birtokába beiktatottnak és beve- 
zetetlnek nyilvánítja, és ezen beiktatás és bevezetés jeléül átnyújtja neki 
a templom kulcsait, a szerkönyvet (rituálé), az evangeliuinkönyvel: az 
ünnepélyt a plébános által énekelt sz. mise zárja be.

A hivatalba iktatással egyidejűleg az alesperes átadja a. plébániai 
kezelés alá tartozó (templomi, plébániai, iskolai, kápolnai, jótékony inté
zeti, alapítványi stb.) vagyont leltár mellett. Az átadási jegyzőkönyvben 
kitüntetendő, hogy az eredeti vagy legutolsó évi leltártól mely eltérések 
tapasztaltattak ? nőtt-e vagy fogyott a vagyon s az utóbbiért kit terhel 
a felelősség ? E leltár időről-időre kiegészítendő. Mellette pedig a paro
chus köteles külön könyvben egyházának történetét, kiváló eseményeit, 
a fontost) intézkedéseket, szerzett jogokat, birtoklásokat, kiváltságokat 
és mindazt, mi egyházának életében emlékezetre méltó, megírni. (1778. 
nov. 13-án kelt kir. rendelet.)

A lelkipásztorok örökösök ; a tridenti zsinat (sess. 24. e. 10) azl pa
rancsolja. hogy minden plébánia élére különös és örökös lelkész állítta.s- 
sék, sőt (sess. 7. c. 7.) hogy a káptalannal vagy zárdával egyesített plé
bániában is vicarius perpetuus alkalmaztassák. Λ lolkészi teendők kellő 
beosztása és az egyházi egyénekről gondoskodás tárgyában az 1802. 
évi 6035. sz. a. kelt, 18253/1803. helyt. tan. számmal jelzett udvari kan- 
czelláriai rendelet akként intézkedett, hogy a káptalanok székhelyén, ha 
több lelkészet van. azok közül legalább egy actualis kanonok állal lát
tassák el.

A lelkész plébániája székhelyén lakni és állandóan ott tartóz
kodni köteles. Az 1723. 71. és 1741. ÍR. t.-czikkek értelmében ö 
felsége az egyházi hivatalnokokat és javadalinasokat arra szoríthatja, 
hogy hivataluk helyén lakjanak: azok egyházi javadalmait, kik ezen 
kötelességöknek meg nem felelnek, zár alá is teheti. Az 1790. I'ebr.
1-én kelt királyi intézvénv pedig azt rendeli: hogy ha a plébánosok 
a püspök engedélye nélkül hosszabb ideig plébániáiktól távol lenné
nek, s a püspöktől megintetvén, az általa kiszabott időre sem térnének 
vissza, plébániai hivataluk megüresedettnek tekintessék és a betöl
tésre jogosított által uj javadalmassal láttassák el. Az 1863. évi kalo
csai tartományi zsinat pedig igy rendelkezik a lelkészi helybonlakás-



ml. resideiitiűrtil (Til. II. cap. VI.): büntetés terhe alatt tilos, hogy 
azon plébános, kinek nincs káplánja, az éjszakát parochiáján kívül 
töltse, vagy három napig az esperes megegyezést; és helyettes ren
delést' nélkül elmaradjon; hosszabb távollétre a püspöki hatóságtól 
kérendő engedély, és az esperesek is, ha csak nem hivatalos teen
dőkben járnak, három napon túl csak püspöki engedélyivel hagy
hatják el plébániájukat. Ezen törvény kötelezi a helyettes lelkészeket 
es káplánokat is. Távozási engedélyt két hónapon túl a püspök sem 
adhat. A káplánnak csak két napra adhat a plébános távozási en
gedélyt, de ne engedje meg, hogy az éjét a plébániai, lakon kívül töltse.

A  k a t h .  e g y h á z k ö z s é g  v a g y o n á n a k  k e z e l é s é r e  k é t  S y n d i k u s  v á -  
l a s z t a t i k ,  k i k  t e e n d ő i k e t  e g y ü t t  v é g z i k .  A z  e g y h á z  p é n z e i t  é s  é r t é k 
o k m á n y a i t ,  ú g y  a  s z á m a d á s i  f ő k ö n y v e t ,  h á r o m  k u l c s o s a i  z á r t  s z e k 
r é n y b e n  t a r t j á k ,  e g y - e g v  k u l c s o t ,  m a g u k n á l  ő r i z v é n ,  a  h a r m a d i k a t  
p e d i g  a  p l é b á n o s n a k  a d v á n  á t , .  T ö b b  h e l y t  c s a k  e g y  s y n d i k u s a  v a n  

a  p l é b á n i á n a k ,  ( í z  e s e t b e n  a z  e g y h á z i  é r t é k s z e k r é n y  a  p a p i a k o n  á l l  s  
a  k e l l ő s  z á r  e g y i k é t  a  p l é b á n o s  ő r z i .  A z  e g y h á z i  s z á m a d á s o k  á t v i z s 
g á l á s á n á l  j e l e n  v a n n a k :  a  h e l y b e l i  p l é b á n o s ,  a l e s p e r e s ,  k e g y u r  v a g y  
e n n e k  t i s z t j e  é s  a  k ö z s é g  r é s z é r ő i  v á l a s z t o t t  S y n d i k u s ,  v a g y  s y n d i -  
k n s o k .  A z  e g y h á z i  p é n z t á r ,  m e l y b e n  a  k é s z p é n z ,  k ö t e l e z v é n y e k  é s  
e g y é b  o k m á n y o k  ő r i z t e t n e k ,  a  s y n d i k u s n á l  á l l ,  v a g y  h a  n é m e l y  k ö 
r ü l m é n y e k  f o l y t á n  a  p l é b á n i a i  l a k b a n  s z ü k s é g e s  t a r t a n i ,  a  p l é b á n o s n á l .  
Λ  p é n z s z e k é é n v  z á r j a  c s a k  a  k e t t ő  j e l e n l é t é b e n  n v i t t a s s é k  f e l ,  s  e g y i k  

a  m á s i k n a k  k u l c s a i  á t  n e  a d j a .  A  p l é b á n o s  v a g y  S y n d i k u s  n e m  v e 
h e t i  á l .  s a j á t  n e v é b e n  a z  e g y h á z  " t ő k e p é n z e i t ,  s e m  i n g a t l a n a i t  n e m  
t a r t h a t j a  h a s z o n b é r b e n .  A  S y n d i k u s  l e g y e n  k ö n y v v e l  e l l á t v a ,  m e l y b e n  
a  t e m p l o m  i n g ó s á g a i ,  l e l k e i  a  h a t á r  é s  s z o m s z é d s á g  m e g j e l ö l é s é v e l ,  
a  k ö t e l e z v é n y e k  m á s o l a t a  s  m á s  j ö v e d e l m i  f o r r á s o k  f ö l  l e g y e n e k  

j e g y e z v e .  H a s o n l ó  k ö n y v e  l e g y e n  a  p l é b á n o s n a k ,  m e l y b e  a  j o g e z í m e k .  
é v i  s z á m v i z s g á l a t o k  s  a  f e l s ő s é g h e z  b e t e r j e s z t e t t  j e l e n t é s e k  m á s o l a t a  
l e g y e n  b e j e g y e z v e .  A  s y n d i k u s n a k  t o v á b b á  l e g y e n  n a p l ó j a ,  m e l y b e n  

a  b e v é t e l e k  é s  k i a d á s o k  n a p r ó l  n a p r a  f e l j e g y e z t e s s e n e k ;  a  b e v é t e l e k  
é s  k i a d á s o k  a z  i l l e t ő  p l é b á n o s  m e g b í z á s á v a l ,  a  f i z e t ő  e l l e n n y u g t á j á v a l  
s  a  p é n z t ,  f e l v e v ő  n y u g t á j á v a l  i g a z o l t a s s a n a k .  —  A  S y n d i k u s  n e  f o 
g a d j o n  e l  a  p l é b á n o s t ó l  m á s  f i z e t é s i  m e g h a g y á s o k a t ,  m i n t  a  m e l y e k  
a .  f o l y ó  e g y h á z i  s z ü k s é g l e t e k  f e d e z é s é r e  k í v á n t a i n a k ;  a z  e l ő r e  n e m  
l á t o t t  s z ü k s é g  e s e t é b e n  p e d i g  s a j á t  h a t a l m á b ó l  1 0  í r t n á l  t ö b b e t  n e m  
a d h a t .  k i .  A  S y n d i k u s  s z á m a d á s a i t  e g é s z  t e r j e d e l m ü k b e n  á t  k e l l  o l 
v a s n i .  a z  o k m á n y o k k a l  ö s s z e h a s o n l í t a n i ,  s  h a  h i b á t l a n o k n a k  t a l á l t a t 
n a k .  a  f ü l m e n t é s  a z o k  á l t a l  a d a n d ó ,  k i k  a z  e g y h á z i  s z á m v i z s g á l a t n á l
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jelen vannak. Az alesperesek ezen számodásokvól külön jegyzőkönyvet, 
vezessenek, s ezen alkalommal a teslvériiletek, kórházak s egyéb 
kegyes alapítványok számadásait is megvizsgálják. (1781 lehr. 12-én 
958. szám alatt kelt királyi rendelet.) Az 1802. évi 827. sz. udvari 
rendelet és 3600. sz. helytartósági szabályrendelet 12. tj-a utasít, hogy 
minden 50 Irtot, meghaladó kiadás csak a kegyurnak. 100 Írtől 
meghaladó kiadás pedig csak a püspöknek jóváhagyásával eszközöl
hető. A plébános visszatérítés terhe alatt nem tehet építkezéseket a 
templom pénztárából a kegvur, megyés püspök s a mennyiben a 
vallásalap érdekelve van. ennek megegyezése nélkül, (1 S()2. márez. 
17-én. 5913. ez. a. keit, kir. rend.)

Ki felelős a templom vagyonáért ? K kérdés egy előfordult, esel 
alkalmából következőleg döntetett el : mintán az egyházmegyei sza
bályok szerint az egyháznak a pénz elhelyezésére 3 kulcsosai ellátod 
ládával kell bírnia, és e láda kulcsai az egyházi vagyon kezelői közi 
akkép osztandó fel. hogy «un.am ecclesiae rector, alipnae duo com
munitatis representantes, aut si hi phires numero essenI. seniores duo 
teneant», ebből világos, hogy a lelkész nem volt, hivatva a templom 
vagyonát kezelni : ennélfogva ha a mondott vagyont a. lelkész kezelte, 
akkor az egyházmegyei hatóság felelős a hiányért: miért engedte, 
hogy a szabály ellenére a lelkész kezelje a vagyont: ha pedig a 
kezelést a szabályszerű közegek vitték, akkor ezekre nehezedik a 
felelősség is (1.880. évi 5612. sz. (állt. min. hal.).

A lelkészt, tanítói és templomi erdők az 187.1. évi 53. Icz. 32. 
§. élteimében a községi erdőkkel foglalandók össze és azokkal együt
tesen kezelendők: ezekre nézve tehát az erdőtörvénynek a, községi 
erdőkre vonatkozó határozatai mérvadók.

Ott, hol autonom egyházközségi rtanácskozmáuyok > szervezlel- 
lek. a vagyonkezelés a gondnokok tiszte, s a számadások elkészítése az ő 
kötelességük: a vagyonkezelési és számadási szabályzatok közül szintén 
az erdélyi püspöki megyében megállapítottra hivatkozunk, mint mely 
legrégibb gyakorlaton állt próbát, s alapjául szolgált az anyaországi 
egyházközségek hasonló munkálataiknak.

Az erdélyi róm. kath. autonom egyházközség.

Minden hitközségben az egyház és iskola külső és helyi ügyeit 
ugyanazon hitközségnek arra jogosult tagjai intézik és gondozzák : 
a) együttesen, a hitközségi, közgyűlésben, l>) állandóan, az egyházi 
és iskolai tanácsban, a helybeli lelkipásztornak mint rendszerinti elnök-



nek vezérlete alatt. A liókegyházak, ha csak külön érdekek és tekin
tetek mást nem kívánnak, önkormányzati tekintetben az anyaközsé
gekhez <;sa tol tatnak.

A hitközségben minden katli. családfő, ki önálló házat tart. és 
semmi bélyegző s botránykoztató cselekedettel keresztény katli. jelle
gi:! he nem szennyezte, a hitközségi közgyűlésnek tagja, s mint ilyen 
szavazattal bír az előforduló egyházi és iskolai ügyek elintézésében. 
A hitközségi közgyűlés hatásköre kiterjed a községi templomra és 
iskolára, ezeknek vagyonára, a községben létező kegyes alapítványokra, 
a keresztény tisztességes élet és rendtartás védelmére, továbbá a 
lelkész és kántortanítók megválasztására is a teljesített kegyúri köte
lességeknél fogva arra jogosult hitközségekben. Hitközségi közgyűlés 
rendesen minden évben egyszer összehívandó, hogy az azon évben 
lefolyt egyházi és iskolai ügyek állásáról és sürgősebb szükségeiről 
érlesíttessék. s ezek iránti intézkedéseit megtehesse. A gyűlést a plé
bános hívja össze, ki annak rendes elnöke.

A hitközség közgyűlésén kívül a hitközség egyházi és iskolai 
ügyeit minden parochiában állandóul képviseli az egyházi és iskolai 
tanács, melynek tagjai hivataluknál fogva: 1. a plébános vagy helyettes 
plébános; 2. a hitközségi népiskolák rendes tanítói; kik azonban, hol 
négyen vagy azon felül nyolezig vannak, egyet, hol nyolczan vagy 
azon felül vannak, kettőt, három évről bárom évre kebelükből meg
választanak: választás utján: 3. a főgondnok: 4. az algondnok: 5. 
kisebb községekben hat, nagyobb községekben és városokban tizenkét 
tanácsos, kik a hitközségi közgyűlésben szavazattöbbséggel választat
nak. Ezek közül a főgondnok és algondnok" a püspöki hivatal meg
erősítése alá tartozik, de a megválasztott tanácsosok is oda, tudomás- 
vétel végett, följelentendők,

Választóképességgel bír minden katli. férfi, ki a hitközség tagja, 
és az egyházi s iskolai ügyek fenn- és jókarban tartásához hozzá
járul. Választóképességgel nem bírnak azok, kik az 1871. évi XV11I. 
l.-ez. 39. g-ának a), b), c) és rf) pontjai értelmében a községi válasz
tásokból ki vannak zárva. Jelesen: a) a hadsereg állományában tettleg 
szolgáló katonák, valamint tettleges állományban lévő honvédek: b) 
kik valamely bűntény miatt vizsgálati fogságban vannak: c) kik valami 
bűntény miatt elmarasztaltattak, a marasztaló ítélet! kihirdetésétől a 
büntetés egész tartalma alatt: d) a csőd alatt lévők. Egyházi és iskolai 
tanács-tagokul megválaszthatok azon hitközségbeli választók, kik érett 
kornak, keresztény jámbor életet élnek, az egyházi és iskolai ügyek
hez lehetőleg értenek, olvasni és írni tudnak. Az első választás alkal

AZ KUDKLVI 1IÓM. KATH. AUTONOM EGYH. KÖZSÉG. <>5

• ΚΟΥ ΠΛΖΙ K Ö Z IÍ'.A Z C A T A S. 1. b



liti I. KÖNYV. HATÓSÁGOK. II. KKSZ.

mával a választók összeírását, és a választást, az illetékes plébános 
vagy b. plébános a hitközség két választott tagjával eszközli, illetőleg 
vezeti, a következő választásoknál azonban, vagy ott. hol az egyházi 
és iskolai képviselet már életben van, ez saját kebeléből kikíild kél 
tagot, kik a plébános elnöklete alatt az összeírást és a választást 
eszközük. A hitközség egyházi és iskolai tanácsának elnöke a helybeli 
lelkipásztor, s ha ez gátolva volna, a főgondnok. Jegyzői a tanács 
maga kebeléből választ, A tanács üléseiben minden határozat a.jelen
lévők általános szavazat-többségével hozatik. A tanács kebelében 
megejtett választásoknál, a választott tagok kétharmadának, inás ér
vényes határozatok hozatalára pedig általános szavazattöbbségnek 
jelenléte szükséges. Egyenlő szavazat-számnál az elnök dönt, A tanács 
választolt tagjai hivataluk pontos teljesítésére lelkiismeretben kötelesek, 
A főgondnok és algondnok ilyen esküt, tesznek : «En N. N. esküszöm 
az élő Istenre, a hold. szűz Máriára, és Isten minden szentjeire, hogy 
mint az n—i egyházi és iskolai tanács gondnoka, kötelességeimet 
híven és pontosan teljesíteni, az egyház és iskola javát tehetségem 
szerint előmozdítani, és annak reám bízott, vagy bízandó minden
nemű vagyonát lelkiismeretesen kezelni logom. Isten engem úgy 
segéljen.»

A tanács hatásköre kiterjed a hitközség plébániai, templomi, 
iskolai, kegyes alapítványi vagyonára, az egyház javának és az iskolai 
tanügynek előmozdítására, de a püspöki joghatóság, a kegyúri eh
rendes tanhatósági jogok sértetlen fenntartása mellelI. A lanáes ren
desen minden hónapban, egyszer gyűlést tarl, és ezen kívül mind
annyiszor. valahányszor az elnök s a tanácstagok léle. vagy az egyházi 
és iskolai ügyek érdekei megkívánják. A gyűlési a plébános hívja 
össze, vagy akadályoztatása esetében és tudtával a főgondnok.

A hitközségi tanács főbb teendői az egyházi ügyekben követke
zők: a) az egyházközség vagyonát s annak jövedelmeit, úgyszintén 
az egyházközség javára tett alapítványokat rendeltetésükhöz híven, s 
az azokra vonatkozólag fennálló szabályok pontos megtartásával, a 
püspöki hatóság felügyelete alatt és rendeletéi szerint kezeli. Λ mennyi
ben pedig az ily alapítványok kezelését az alapító kifejezett, szándéka, 
szerint másra bízta volna, azok szabályszerű és rendeltetésüknek 
megfelelő kezelését ellenőrzi: b) ügyel a templom, a plébánia és iskola 
épületeinek jókarban tartására, s illetőleg a mennyiben ez nem a 
kegyúr teendője volna, arról rendelkezik : c) egyházi és iskolai nagyobb 
építkezések iránt a püspöki hatóságnak jelentést teszem alléi engedélyt 
kér, a nyert engedély és rendelés szerint az építést eszközli. Halasztást
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nőm szenvedő javításokat pedig felelősség és utólagos följelentés mellett 
rögtön eszközöltet: d) az egyházközség tőkésíthető pénzeit 100 írtig 
bezárólag kikölesönzi, s földeit, ha ezélszerübhnek tartja, bérbe adja, 
arra figyelni lartozván, hogy a kölesönvevő legalább kétszer annyi 
érlékii biztosítékot nyújtson. A kötelezvények és biztosítékok másolatai 
utólagosan a püspöki hatósághoz fölterjesztetnek, s a kikölcsönzött 
összegért a. tanácsnak minden tagja az elnökkel együtt s egyenként 
felelős. Száz forintnál nagyobb összegek, valamint, a földek bérbe
adása a püspöki hatóságnak előlegesen a kötelezvények, szerződések 
és biztosítékok felmutatása mellett bejelentendők úgy, hogy az illető 
kikölcsönzés vagy bérlet, csak a püspöki hatóság jóváhagyása után 
és rendelése szerint érvényesíthető. Az elnök és vagyonkezelő gondnok 
működésük tartama alatt a templom pénztárából kölcsönt nem vehet
nek. r) A kisebb, valamint nagyobb pénzösszegeket (az utóbbiakat 
addig, míg azok elhelyezéséről a püspöki hatóság engedélyével és 
intézkedése szerint rendelkezhetik) jó hitelű takarékpénztárba adhatja. 
f) A szükséges évi kiadásokról gondoskodik. De ha a rendszeresített 
kiadásokon felül egy ozimen 50 forintnál nagyobb kiadások szüksé
geltelnének. ezekre az egyházmegyei hatóságtól engedélyt kér. g) Ha 
ajlalos alapítványok tétetnek, minthogy azok az egyházmegyei hatóság 
jóváhagyásától függnek, az azokról szóló bárom példányban kiállított 
szabályszerű alapítványi leveleket, s egyéb ide tartozó okmányokat 
megerősítés végeit ugyanazon püspöki hatósághoz fölterjeszti, h) A 
templomi, plébániai és iskolai leltárt elkészíti és rendben tartja, i) A 
templomi és iskolai számadásokat megvizsgálja.

Az egyházi és iskolai tanács tisztviselői: az elnök, összehívja a 
gyűlési, kitűzi az elintézendő tárgyakat, vezeti a tanácskozásokat, 
kimondja és aláírja a határozatokat, s azok végrehajtását eszközli. A 
hitközséget az egyházi és iskolai ügyekben képviseli. A gondnok, a) 
hivatalba léptekor leltár mellett átveszi a kezelendő vagyont, annak 
jövedelmezletésére felügyel, az egyházi tanács utasításait végrehajtja, 
az iskolai épületek tisztántartásáról gondoskodik, a szükséges javítá
sokat a tanácsnak bejelenti, s annak utasítása szerint eszközli, b) A 
templom és iskola bevételeit és kiadásait egymástól lehetőleg elkülö
nítve. felelősség terhe alatt kezeli, az iskola tartozásait beszedi. Azon
ban mind a bevételekre vonatkozó ellennyugtákat, mind a kiadási nyug
tákat. a plébános ellenjegyzi, melyek csak igy érvényesek. Mindamellett 
az évi rendszeresített kiadásokon felül rendkívüli szükségletekre a 
tanács előleges jóváhagyása vagy utasítása nélkül, egy czímen 10 forint
nál nagyobb összeget nem adhat ki. c) A. kiadásokról és bevételekről
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hiteles, a plébános mint elnök által ellenjegyzett s okiratokkal ellátói I 
számadást vezet, és naplóját liavonkint a hitközségi tanács, végszám
adását pedig év végével ez és a teljes gyűlés elé terjeszti. A jegyző 
vezeti a tanácsülések jegyzőkönyveit, elkészíti a szükséges kivonato
kat és kimutatásokat, fölszereli a jelentéseket s az elnökkel aláírja.

Ez a hitközségi gyűlés és tanács szervezési szabályzata. Képvi
selőtestülete kivételesen csak a kolozsvári egyházközségnek van : ennek 
szervezeti alapszabályaiból itt a következőket közöljük: A kolozsvári 
röm. kath. egyházmegye (egyházközség) képviselőtestülete a kolozsvári 
rém. kath. hívekből alakult oly testület, melynek feladata és hivatása 
az anyaegyház ügyei és intézményei iránti érdekeltséget a hívek lel
kében felkelteni, ápolni és ébren tartani, továbbá ezen alapszabályok 
értelmében testületileg befolyni az egyházmegye (egyházközség) mind
azon ügyeibe, a melyek nem vonatkoznak a lelkipásztorság s egyházi 
törvénykezés hatáskörére és teendőire. E hivatásból kifolyólag kiteljed 
a képviselőtestület-hatásköre: a) a plébános-választásra: b) a templom
ban az istenitisztelet körül állandóa n alkalmazandó világi segéd- 
és szolgaszemélyzet kiszemelése és beállítására: c) a maga és saját 
kebli tisztviselőinek szabad választására: <l) az egyház vagyona meg
őrzésére. kezelésére és lehető gyarapítására: c) oly kegyes alapítványokra, 
melyeknek kezelése a megye hatáskörébe tartozik: /) népiskolák fel
állítására és gyarapítására.

Az egyházi és iskolai vagyonnak kezelése az egyházat illeti. 
Ezen kezelés legközelebb az illetékes lelkészre van bízva. Azonban 
rendezettebb egyházközségekben eme kezelésben a községi tagok is 
részt vesznek, részint azáltal, hogy egy közülök választott fő- vagy 
algondnok, pénztárnok, számvevő stb. a kezelésbe befolyással bír. és 
a felelősségben a lelkészszel osztozik, részint az által is, hogy több
ször gyűléseket tartanak s év végével joguk van a kezelők szám
adását részletesen átnézetni, a fölfedezett hibákért a múltra nézve a 
számadókat felelőssé tenni, jövőre nézve utasítani. Ezen befolyási 
Erdélyben ős idők óta gyakorolják a székely községek s az önkor
mányzati (autonómiai) tanácskozmán vök elveinek életbe léptével álta
lában az egyházközségi közvagyonra nézve, minden egyházi község 
élvezni fogja.

Az erdélyi egyházmegyében elfogadott számadási szabályok 
lényegben következők: Az egyháznak javai és tőkéi csak akkor biz
tosak, ha azoknak kezelése hű és avatott kezekre van bízva. Az
egyházközségi vagyon kezelése a plébánosokhoz és egyházak gondno
kaihoz tartozik, az egyházközségi tanácsnak ellenőrzése, a kerületi
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esperesnek legközelebbi — és a püspöki hivatalnak fő fölvigyázata 
alatt. A főgondnokok, kik az egyháznak javát pártfogás, tekintély, 
közbenjárás és tanács által előmozdítják, az egyházi vagyon közvet
len kezelésével és pénztári számadások vezetésével nem terheltetnek. 
Az egyházak tőkéi kezelésének, a számadások készítésének, és a 
meghatározott időre beküldésének terhét a gondnokok, megyebirák, 
a lelkészszel együtt viszik, kik a szükséges tulajdonokkal felru
házva. az esperes elnöklete alatt tartandó egyházközségi gyűlés
ben választatnak s az esperes által megerősítés végett a püspökhöz 
fölterjesztetnek. A számvlvő gondnok, azonnal kineveztetése után. az 
egyház ingó és ingatlan javait pontos és kellő aláírásokkal bíró leltár 
(Inventarium) mellett átvenni, a pénzt nyilvános gyűlésben megszám
lálni, előde számadásainak netalán elhanyagolt megvizsgáltatását ki
eszközölni tartozik. Úgy szintén köteles az egyháznak és plébániá
nak jogai fölött őrködni, a javakat és gazdaságot kellőleg kezelni, a 
kiadásokat a plébánossal egyetértve (de soha sem annak beleegyezése 
nélkül) megtenni; a bevett tőkét, vagy kamatokat azonnal kiadni, vagy 
felelősség terhe alatt a szekrénybe betenni.

A tőkék, melyek az egyháznak, s azok, melyek a plébánosnak 
hajinak hasznot, valamint az iskolára, vagy más kegyes intézetre tett 
vagy teendő külön alapítványok, egymástól elkülönözve, mindig kellő 
nyilvánosságban (evidentiaban) tartandók. Mindennemű tőkék az 1855-ik 
évi bőjtmás hó 8-án BfiO-ik szám alatt kibocsátott körlevélben foglalt 
körrendeletnek szigorú megtartása mellett mindenkor kerek számban 
adandók k i ; a kikölcsönzés a lelkész, főgondnok s egyházközségtanács 
beleegyezésével történjék, legalább kétszeres értékű, tehermentes, telek- 
kön yvezelt biztosíték lekötése mellett. A kötlevél törvényszabta alakban 
mind a két házasfél és két t a n ú  aláírásával ellátandó. Az 50 forintnál 
nagyobb összegek lekötött biztosítékát a helyi telekkönyvbe a kölcsön
vevő költségére be kell igtatni. A plébános és gondnoknak köteles
ségük ügyelni, nehogy a kamatok a határidőn túl elmaradjanak, vagy 
maga a tőke az elveszés veszedelmébe kerüljön. A kamat H % -mii 
magasabb nem lehet. Azonban azoktól, kik nagyobb összegeket kér
nek kölcsön, megkívánhatja, hogy a rendes kamatiában felül, a jó 
le t te t  gyakorló egyház javára önkéntes ajánlatot tegyenek, miként ez 
1871. május 3-ról 15110. sz. alatt kelt utasításban meg van hatá
rozva. (De 8%-nál ily járulékokkal együttsem emelkedhetek a kamat 
feljebb). Ha a kölcsönvevő kellő jelzálogos, telekkönyvezeti biztosí
tékot adni nem képes, efféle ígéret vagy ajánlat fejében nem kell neki 
hitelezni. Úrbéri kütvénvek vétele biztosabb és könnyebb mód a
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kiadandó pénzek kamatoztatására, mint magánosoknál elhelyezett 
tőkésítések. (Tapasztaltatván, hogy az adósok kimutatásában még 
mindig fordulnak elő 5 százalékra kiadott összegek Is. ezeknek fel
mondása és 6 °/o mellett elhelyezése rendeltetett, el.) Sem az espe
reseknek. sem a plébánosoknak, sem a gondnokoknak, mint kik 
az egyház, vagy á-jtatos alapítványok pénzeinek kezelésére köz
vetlen befolynak, az egyház pénztárából pénzt, kölcsön adni vagy 
venni nem szabad.

Ha az egyház pénztárában, azon összegen kívül, mely az évi 
rendes kiadások fedezésére szükséges, több volna, az azonnal ki
adandó vagy legalább gyiimölcsöztetésre takarékpénztárba teendő. Ha 
a tőkék összegei nem kerek, hanem törtszámokkal fordulnának elő. 
azok a számítás könnyítése végett a legelső kedvező alkalommal 
kerek összegekké egészítendők. Igyekezni kell. hogy, a számadás 
könnyítése végett, a kamatok fizetése ne a hónap bármely napjától, 
hanem elsejétől vegye kezdetét, s a mennyiben lehel félévenként, 
január és július első napján történjék. A mi legkönnyebben úgy 
eszközölhető, ha akkor, midőn a tőkék kiadatnak bármely napon 
történjék is ez — a járulandó kamatok a legközelebbi félévi 
határidőig vétetnek föl. Nehogy a kamatok és haszon béri járulékok a 
maga idejében beszedés elhanyagolása miatt elveszszenek, s az egy
házi javak kezelői az azonnal eszközlendő visszafizetés terhét magúkra 
vonják, az 1855-iki év szent György hava 19-én 1087. szám alatt 
adott utasítás a legpontosabban megtartandó; s nemcsak a kárnál ok
nak hanyag fizetői, hanem az olyan adósok is, kiknél félni lehet, 
hogy jószágaikat elvesztik, a tőkéknek visszaadására, s a kamatok 
fizetésére, törvény útján is, a maga idejében kényszerítendők. Λ kerü
leti esperesek a helybeli plébánosok és gondnokok által eszközöljék, 
hogy az ingatlan birtokok, szántóföldek, rétek, erdők, kertek stb., 
melyek az egyházközségi vagyonhoz tartoznak, s a jövedelem forrá
sait teszik, nagyságuk és minőségük szerint ...  ha ez máskép nem
tudatnék — a legújabb telekkönyvi felvétel alapján, részletesen legye
nek meghatározva és összeírva.

A plébánosnak és gondnoknak gondoskodni kell, hogy a templom
hoz, iskolához, ájtatos alapítványokhoz tartozó földek, rétek stb. jól 
legyenek megművelve, az azokból folyó termények kellőleg a maga 
idején behordva s megőrizve. Azon földek stb., melyeket az egyház
községbeli hívek magok mivelni nem kötelesek, továbbá a házak, 
malmok stb. mindig árverés útján biztosíték mellett, a többet Ígérő
nek (de soha sem három éven túl) kiadandók haszonbérbe. Ha a
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templomnak ingatlan birtokai, több mint. három évre adatnának ki, 
e vé^re előlegesen püspöki engedélyt kell kérni, s a kötleveleket meg
erősítés végett föl terjeszteni. A hol a templomnak terményekben kell 
valamit bevenni, gondoskodni kell, bogy az jó minőségben s teljes 
mértékkel legyen megadva, s nehogy valami, hacsak a szalmájából 
is. elvesz,szén. Az erszénybe (nolula, pixis) betett, vagy akármiképen 
összegyűjtött, pénz, mindig két tana jelenlétében, kik a pénzösszegről 
kellő alakú ellennyugtatványt adnak, s a számvevővel együtt aláírnak, 
számba veendő, s a naplóban a tanúk ellennyngtatványával együtt 
löljegyzendő. Minden lelkészt hivatalban legyen egv, két különböző 
szerkezetű knie,.scsal ellátott, s a plebánosi lakban tartandó szilárd 
alkatú — s hol lehet, tűzmentes — szekrény: az egyik kulcsot a plé
bános. a másikat a gondnok őrizze. Ezen szekrényben tartandók a 
templomi és alapítványi pénzek, a templom és plébánia jogait illető 
irományok, kötlevelek és kötelezvények, a, naplók és a számadásokat 
érdeklő okmányok.

A szükséges kiadások a fennálló rendeletek értelmében egyedül 
az illető javadalmi vagy alapítványi czélokra történjenek. Minden nem 
rendszeresíteti kiadás, csak utalványozás következtében történhetik, 
ölven forintig utalványozhat az egyházközségi tanács, azon fölül az 
utalványozás kellő indokolással a püspöki hatóságtól kérendő ki. A 
templom pénztárából kiadások ne történjenek a plebánosi, kántori, 
tanítói stb. lak (is ahhoz tartozó gazdasági épületek helyreállítására, 
püspöki engedély nélkül, — sem «egyházi ünnepélyek» czímen adandó 
ebédekre s az elmaradott tartozások beszedése végett teendő kirán
dulásokra, hacsak ezen kirándulásokat, mint inulhatlan szükségeket, 
az egyházközségi tanács maga nem rendeli, mely esetben a mérsé
kelten felszámított költségek ntalványoztatnak. Az adó olyan bir- 
Iokokért, melyek a plébánosnak, kántornak, tanítónak vagy egyház
iinak hajtanak hasznot, soha sem lizetendő a templom pénztárából. 
Minden bevétel külön szakaszban és minden kiadás hasonlóan külön 
szakaszban, minden haladék nélkül a naplóban beírandó. Az egy czím 
alall több ízben tett kiadások a számadásban egy tétel alá foglalha
tok. de részletes nyngtatványokkal igazolandők. Az esperesek köruta
zásaik alkalmával a templomok pénztárait mindig megvizsgálják, s 
azok állásáról és kezeléséről minden évben az egyházmegyei kormányt 
ludósdják.

Minden év elején az előbbi polgári évről vezetett számadás 
he végzendő és rendbe szedendő úgy, hogy január 15-ig az e szám
adás megvizsgálása végett egybehívott egyházközségi teljes gyűlés elé
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terjesztessék, mely azt pontonként megvizsgálja, a hiányokat pótoltatja 
és a hibátlan számadások helyességét, aláírások által bizonyítja. 
A számadások alapjául a legközelebb elmúlt évre nyert s másolatban 
múlhatatlanul a számadásokhoz melléklendő püspöki fölmentvény fog 
szolgálni. Csak az előirt kellő alakú számadási ivek használhatók. 
Az adósoknak szintén kinyomatott rovalos táblázatát ki kell tölteni 
s a tőkepénzek állásáról nyerendő nyilvánosság (evidentia) végett a 
számadásokhoz csatolni. A plébánosok a számadások készítésében a 
gondnokoknak segédkezet nyújtanak: a hanyagokat intsék meg. a 
mindamellett makaesokat az espereseknek s ez által az egyházmegyei 
hivatalnak jelentsék (Öl. A jövedelmek minden forrásai: szántóföldek, 
rétek, erdők, házak, tőkék, átalányösszegek (paiisehálék) s inás állandó 
illetékek, termesztményekben vagy készpénzben stb. a számadásokban 
előre bocsátandók. Azután tételenként ki kell mutatni a valóságos 
bevételt: ezt követik a kiadások tételei: ezek. valamint azok is egyen
ként okmányokkal bizonyítva legyenek. A kiadott tőkepénzekről vagy 
haszonbérbe adott földekről szóló kötlevelekre nézve jegyeztessék föl. 
hogy azok a meghatározott alakban vannak-e szerkesztve : olyan tőkék
ről szóló kötlevelek. melyek azon évben adattak ki. melyben a szám
adások készíttettek, másolatban mellékeltessenek a számadáshoz. Semmi 
tétel — ide értve a törvényesen megállapított kamatok bevételét, is 
nem fogadta tik el bélyegmentes ellennyugtatvány, vagyis a lizető állal 
adott oly tartalmú okmány nélkül, mely szerint ő sem többet, sem 
kevesebbel nem fizetett, mint a mennyi a számadásban föl van véve. 
Minden tételre nézve külön nyugtatvánv kívántatik és pedig az ösz- 
szegnek megfelelő bélyeggel,: halmazatos (cumulativ) vagy pedig bélyeg 
nélkül irt. nyugtatványok nem fogadtatnak el. Kivétel alá esnek a két 
forintnál kisebb összegekről, alamizsna- és misepénzről szóló nyugták, 
melyek a bélyegtörvény értelmében bélyegmentesek. A plébánosnak 
az alapítványi vagy javadalmi járulékaira vonatkozó kielégítéséről szóló 
elismervénvei a számadásokhoz csatolandók. Ha a számadásokban 
egy tétel alatt nem rendszeresített, és 50 írtnál többet tevő kiadás 
fordul elő. a nyugtatványon kívül a püspöki engedély is odacsapandó. 
K czím alatti kiadások: «különfélékre», semmi esetre el nem fogad
tatnak. A számadásokban csak oszt. ért. forintok s krajezárok. és 
tizedes törlek használandók.

A számadásokhoz csatolandó 1. azon tárgyak jegyzéke, melyek 
az utoljára beküldött egyházi leltár ideje óta vagy újra szereztettek, 
vagy elenyésztek. Maga a teljes leltár, valahányszor a lelkészek vál
toznak. újra készítendő és beküldendő. A, leltár becsár rovatára meg
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jegyeztetik. hogy az az illető tárgynak beszerzési árával töltendő be; 
lia ez nines tudva, úgy az a legközelebbi esperest látogatás alkal
mával az esperes, helyi lelkész, gondnok és kél egyházközségi tagból 
(szükség esetében szakértőkből) alakuló becslő bizottság által meg
állapítandó ős a leltárba bevezetendő; 2. egy részletezett kimutatás, 
melyben Ibi legyen tüntetve, bogy az egész évi számadások összes 
kiadási tételei minő egynemű csoportok szerint történtek. Az espere
sek a templomok és áj talos alapítványok számadásait kerületeiknek 
illető lelkészeitől és gondnokaitól az év elején, január 15-ig átvegyék, 
a hanyagokat vagy épen ellenszegülőket megintsék s ha január végéig 
sem adnák be: az egyházmegyei kormánynak bejelentsék. A plébá
nosok vagy gondnokok változása esetében — akár elrendelés, akár 
közbejött halál által történjék az — a számadások bevégzendők, 
nei alánt elmulasztásból származható károkért a felelősség terhe az 
utódra háramolván. Az így elkészített számadások az egyházközségi 
teljes ülésben a plébános jelenlétében megvizsgáltatnak s a netán elő
fordult nehézségek eloszlatása után a plébános, gondnok és egyház- 
község főbbjei által aláírva, a kerületi espereshez küldetnek, ki azokat, 
ha teljes egyházközségi gvűlésileg megvizsgálva nem voltak volna, 
megvizsgálás végett visszaküldi, illetőleg maga is megvizsgálván, az 
előforduló nehézségeket a számadókkal megfejtés végett közli, és az 
így Ibimen lésre elkészített, s maga által is aláirt számadásokat, hozzá
adván a maga. észrevételeit, vagy azon megjegyzést, hogy az általa 
megvizsgált számadásokra semmi észrevétele nincs : az egyházmegyei 
kormánynak fölterjeszti. Az esperes mellé az ügy könnyítése végett, 
mint segédszámvizsgáló a kerületi jegyző is meghívandó. A pontosan 
viendő számadási naplón kívül, mely év végén a számadások kész 
es teljes szövegét képezem!i. egy külön bekötött jegyzőkönyv is (szám
adási évkönyv) tartandó, melybe az év végével, az egyházmegyei 
kormánynak (elküldendő számadások: a bevételek és kiadások egész 
tartalmuk szerint, az okmányok számaival és jegyeivel, s az egyház
községi személyek aláírásával együtt beirandók, hogy a netalán föl
merülendő nehézségeket, a nélkül, hogy a számadást visszaküldeni 
kellene, könnyen megoldani lehessen s a számadások minden esetre 
a plébánián megmaradjanak. Ezen számadási jegyzőkönyvbe nemcsak 
a plébániai község, az esperes és az egyházmegye) kormány által 
emelt nehézségek, megoldásaikkal együtt, hanem a minden évben 
nyeri püspöki föl mentvények is hűségesen beirandók.

Jegyzet. Az érdélyrészi egyházakban az önálló egyházközségek «ogyház- 
iiicgyék»-m*k hivatnak több százados gyakorlat uicgszokottsága folytán.
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A kolozsvári róm. kath. egyházközség ( megye»).

Az egyházmegye (község) képviselő testületének tagjai: a) a 
kolozsvári róm. kath. plébános: b) a kelietbeli tisztviselők közül a gond
nokok, pénztárnok, .jegyző és ügyvéd: c) a kolozsvári tanáé,s keblé
ben időnként valósággal szolgálatot tevő róm. kath. tanácsosok, jegy
zők, pénztárnokok, levéltárnokok és a kolozsvári esküdt közönség 
róm. kath. tagjai, úgy szintén a Szt.-Krzsébetről nevezett aggház 
gondnoka és ispánja: d) a Kolozsvár városa területén állandóan lakó 
és működő róm. kath. tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, aka
démiai tanárok, gyógyszerészek, a l’iáristák. Franciscanusok és 
Minoriták kolozsvári házainak elöljárói, (rector és illetőleg guardian, 
akadályoztatásuk esetére pedig az őket helyettesítő szerzetes), a 
Kolozsvárit lakó és működő róm. kath. községi jegyzők és elemi 
iskolák tanítói: é) a kolozsvári róm. kath. hívek közül száz önálló 
egyén, a ki legtöbb adót fizet, az adómennyiség sorozata szerint 
Ha a százas szám teljes betöltésekor több, hasonló a d ó m e n n y i s é g e t  

űzető között maradna fenn a választás, akkor a százas számba jul- 
hatást a sorshúzás fogja közöttük eldönteni. A képviselő testületim 
ily módon egyszer bejutott tag a képviselő testület állandó tagja, és 
csak az alább említett esetekben veszti el ezen minőségét.

Az egyházmegye képviselő testületének tagságára igényt nem 
tarthat: a) a ki bármi okból nem bir önálló polgári állással, ilyenek 
a kiskornak, törvénykezési rendelkezés következtében gondnokság alá 
helyezett vagy eselédi viszonyban álló egyének: továbbá kik csőd alá 
jutottak és a csőd megszüntetésével nem nyilvánítattak ártatlanok
nak: b) a ki valamely nyerészkedési vágyból származott, vagy a köz- 
erkölcsiség ellen elkövetett bűntényért vagy vétségért elitéltetett: c) a 
ki a kolozsvári rém. kath. plébániának nem híve. Megszűnik tagja 
lenni a képviselő testületnek: a) a ki meghal: b) a ki a róni. kalb, 
egyház kebeléből kilép: c) a ki a tagságra való igényéről önként 
lemond : d) a ki a fennebbi pontban körülírt állapotba esik.

Az elősorolt tagok összesége alkotja a képviselőtestület teljes vagy 
közgyűlését. A képviselő testület a maga kebeléből választ egy 50 tag
ból álló állandó választmányt az ő hatáskörébe eső ügyek folytonos 
kezelésére. Az ügykezelésből kifolyó végrehajtási teendők a kebelbéli 
tisztviselőkre és eshetőleg e végre alkotott külön bizottságokra bízatnak.

A képviselő testület kebelbeli tisztviselői a plébánoson, mint elnökön 
kívül még a következők: a) a főgondnok: b) a másodgondnok; 
e) a pénztárnok: d) a jegyző : e) az ügyvéd.
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A képviselő testület, a körülírt rendeltetéséből kifolyó teendőket 
úgy igazítja, hogy választmányi és közgyűlésein azok iránt, határoz, 
és hozott s érvényessé vált határozatait felelős tisztviselői által végre
hajtatja, önként értetődvén, hogy a püspöki megerősítés alá tartozó 
határozatok esak ennek leérkezése után válnak érvényesekké.

Az állandó választmány rendes tagjai: a) a képviselő testület 
közgyűlése által titkos szavazás utján szabadon választott 50 tag : 
hí a képviselő testület valamennyi kebelbeli tisztviselője. Az állandó 
választmány rendesen minden hó 1-ső vasárnapján, vagy ha ez 
sátoros ünnep volna, az ünnep másodnapján gyűl össze. Azonkívül 
joga van az elnöknek a. választmányi ülést mindannyiszor egybe
hívni. valahányszor a czélszerüség vagy szükség kívánja. A választ
mány választott 50 tagja közül évenként 10 tag kilép, a kik helyébe 
aztán a közgyűlés a maga kebeléből szabadon ismét tizet beválaszt, 
A kilépő tagok mindannyiszor újból választhatók. Az első 4 évben 
sorshúzás által jelöltetnek ki a kilépő tagok, azontúl mindig az a 
ing lép ki, a ki mint választmányi tag betöltötte az öt évet. Időköz
tien elhalálozott, önként kilépett, vagy a kizárt tagok helyébe a köz
gyűlés hasonlókig szabad választás utján másokat helyettesít, annyi 
időre, a mennyi a kilépett tagnak az 5 évből még hátra volt, Az 
állandó választmány ülésében minden tagnak egyenlő szavazati joga 
van. és határozataira nézve esak a számszerinti többség dönt. A 
választmánynak joga van az előforduló esetekben a, tárgyalás alatt 
levő ügy érdekében a választmányon, sőt a képviselő testületen kívül 
álló egyéneket is mint. szakértőket a maga gyűléseibe meghívni és 
arra az egy külön esetre nézve tanácsadó szavazattal felruházni.

Hogy a választmányi ülés érvényes határozatot hozhasson, szük
séges. hogy a tisztviselőkön kívül legalább 15 tagja jelen legyen. A 
rendes folyó ügykezelésre vonatkozó határozatai a választmánynak 
rendesen örvényesekké és kötelezőkké válnak, mihelyt az elnöktől 
véglegesen kimondva és jegyzőkönyvbe igtatva vannak. Fontos ügyek
ben a választmány nem határoz, hanem csak indokolt és kimerítő 
javaslatokat készít, a melyeket aztán mint tanácskozási alapot, a 
közgyűlés elé terjeszt. Ily fontos ügyek névszerinti a) az évi költ
ségvetés megállapítása: b) az oly költségek meghatározása, a melyek 
a költségvetésben kivetett átalányösszegeket túlhaladják; c) uj épít
kezések megrendelése és meglevő épületeken lényeges újítások vagy 
változtatások eszközlése; d) egyházi ingatlan vagyon elidegenítése, 
megterhelése vagy szerzése: e) kölcsön fölvétele és kölcsön-adás ; 
/') a jelen szabályzatban szükségesnek mutatkozó változtatások;
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g) végre minden oly ügyben, a melyben a választmány bármi okból 
a végleges határozást a közgyűlésnek kívánja fentartani.

A választmányi ülésekben.a rendes előadók a kebel beli tisztviselők, 
még pedig mindenik a reá bízott teendőkre nézve. Ha valamely ügy 
elintézése külön bizottságra volt bízva, akkor ez ügyben a kiküldött 
bizottság elnöke a2 előadó. A képviselő testület hatáskörébe eső min
den ügyben a kezdeményezés joga a választmányé, éppen úgy a püs
pöki szék rendeletéi vagy egyesek által tett indítványok mindig a 
választmányi ülésekben tárgyaltatnak, még akkor is, lm a végleges 
határozás a közgyűlést illetné.

A választmánynak főfeladata mindenek felett az egyházi vagyon 
őrzése és kezelése az erdélyi püspöki megyében fennálló szabályok 
értelmében. E kezelés egyszerűsítése és könnyítése szempontjaitól 
minden év utolsó negyedében egy költségvetést készít a jövő évre. 
a mely. miután főpásztori megerősítés által érvényessé váll. az illető 
évben teendő költekezésekre nézve szorosan kötelező zsinórmértékül 
szolgál. A költségvetés készítésénél a számba vett biztosan remél
hető jövedelem minimuma szolgál alapul. Λ költségvetésben a költségi 
szükségletek egyes rovatai szerint állapíttatnak meg álalányösz- 
szegek: a) személyzeti rendszeres fizetésekre: b) kezelési folyó költ
ségekre: c) az isteni tisztelet kellékeire: d) a templomon megkívánta tó 
építkezésekre és igazításokra : e) az egyház vagyonához tartozó jöve
delmező épületeken szükséges építkezésekre és igazításokra : /) az 
egyházi vagyont terhelő tartozások törlesztésére: y) lehető tőkésí
tésre ; h) tartaléktőke alakítására. A személyzeti rendszeres fizetéseket, 
mihelyt folyóvá vannak téve. a megszabott határidőkön kifizeti a 
pénztárnok az illetők egyszerű nyugtáira, a nélkül, hogy a lejárt 
egyes részletekre külön utalványt várna. A kezelési folyó költségekhez 
a szorosan vett kezelési költségeken kívül tartoznak még azok a 
költségek is, a melyeket az egyházi vagyonhoz tartozó épületeken 
megkívánta tó oly apró igazítások vesznek igényin;, a melyek egye
nesen a másodgondnok teendői. Az e ezélhól kivett átalányhói a 
választmány a szükséghez képest időiéi időre előlegeket utalványoz 
a másodgondnok kezéhez, utólagos számadás kötelessége melleit. 
Az isteni tisztelet kellékeire kivetett átalányt a plébános maga kezeli. 
A d) és e) pont alatt említett építkezési átalányokat maga a választ
mány kezeli, és ezekből a pénztárnok csakis a választmány utal
ványára fizet. A választmány csak oly építkezési munkákért utal
ványozhat fizetést, a melyekre nézve a tervek és költségvetések a 
munka megkezdése előtt szabályszerűen átvizsgálva és a püspöki
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hivatal állal jóváhagyva voltak, és a melyeket a kivitel után rend
szeresen számba vetetteknek és az alku szerint becsületesen és a 
i-zélnak megfelelőkig kivitteknek talált. Az egyház vagyonát terhelő 
tartozások törlesztésébe a kamatok fizetése is bele van értve. Λ 
kamatfizetést épen úgy, mint a netalán! tőke-törlesztéseket, a pénz
tárunk az erre nézve kapott külön utasítás szerint eszközli, és minden 
ily fizetést a tett fizetés napja után legközelebb következő választ
mányi ülésen bejelent.

A tőkésítés czélja az egyház folyó jövedelmének gyarapítása. 
Az erre szánt összegek tehát az egyház jövedelmező tőkéjéhez csa
lókáinak. kamatjaik pedig a. folyó jövedelemhez, a melyből a folyó 
költségek fedeztetnek. A tartaléktőke alakításának czélja, egy oly 
segédforrás biztosítása, a melyből az egyház meríthessen, ha eshető- 
leg oly előreláthatótlan és rendkívüli költségek mutatkoznának szük
ségeseknek. a melyeket a folyó jövedelem nem képes fedezni, 
ennélfogva a tőkét külön kell kezelni, róla külön számadást vinni, és 
se tőkéjét se kamatját rendes folyó költségek fedezésére nem lehet 
igénybevenni. Ha rendkívüli esetekben részben vagy egészben igénybe 
vétetik, azt úgy kell tekinteni, mint egy kamat nélkül felvett kölcsönt, 
a melyet a lehető legrövidebb idő alatt vissza kell fizetni.

A templom vagyonához tartozó, és a szent szertartásokhoz meg
kívántat/) kellékekről, misemondó ruhák, könyvek, szent edények, bútor
zatok, díszítmények, harangokról stb. a fennálló püspökmegyei rendeletek 
értelmében külön részletes leltár készül a püspöki biztos és a megyei 
képviselet kiküldöttei közbejöttével, és így adatik át a templom az 
ahoz tartozó kellékekkel a plébánosnak. E leltárba időnként fel
vétetnek azon kellékek, melyek vétel vagy ajándék által a templom 
birtokába jutnak. A leltárnak egyik példánya a püspöki hivatalhoz 
küldetik,· másika a plébánosnál marad, harmadika a kath. képviselet 
levéltárában őriztetik. Hasonló módon, hasonló leltár készíttetik a plé
bánost illető fekvő és fölkelhető javakról, melyekre nézve pontosan 
megtartanánk lesznek a, püspökmegyei azon rendeletek, melyek szerint 
som a templom, sem a plébániához tartozó vagyont a képviselő tes
tűiéi és a püspöki széknek a képviselő testület által előlegesen kikért 
(«•egyezése nélkül elidegeníteni, vagy bármiként megterhelni nem szabad. 
Λ plébániát illető vagyonról szóló leltár' is 8 példányban állíttatik 
ki. A templomi és plébániai vagyon átadása plebánosi változások 
esetében ezen leltárok szerint történik. A plébános minden harmadik 
évben tartozik a kath. egyházmegyei képviseletet felszólítani, hogy kebe
léből biztosokat nevezzen, kik a püspöki szék által kijelölendő papi
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biztos közbejöttével 1-ször a templomi kellékek, 2-or plébániai java
dalom állapotáról magoknak meggyőződést szereznek, és hivatalos jelen
tést tegyenek, mely azután a képviseleti testület előtt (élolvastatván, 
a püspöki hivatalnak fölterjesztetik.

A választmány a maga jegyzőkönyveit és más hivatalos i r o 

mányait külön levéltárban, a plébániában tartja, kiadványain its 
levelezésein saját pecséttel él, a melynek körirata : ..Kolozsvári 
ltom Katii. Egyházmegye“. A választmány jogköréhez tartozik a kebel
beli tisztviselőket számadásra és eshetőleg feleletre vonni. A választmány 
a maga ügykezeléséről és működéséről a közgyűlés előtt ad számot, 
az által, bogy jegyzőkönyveit a közgyűlés elé terjeszti. E szabá
lyokon kívül a választmányt a közgyűléstől esetről esetre kapott külön 
utasítások is kötelezik. Az időközben ürességbe jött tisztviselői helyre 
a választmány helyettesit addig, míg azt a közgyűlés rendes válasz
tás útján betöltheti.

A képviselő testület rendesen minden évben kétszer tart köz
gyűlést. u. m. liusvét, utáni első vasárnapon, és október hava máso
dik vasárnapján. — ezen utóbb említett közgyűlésen főként, a már 
említett költségvetés lévén tárgyalandó: a rendes vagy helyettes 
elnöknek azonban szabadsága van a szükséghez képest többször is 
egybehívni a közgyűlést. A közgyűlés határozatképességére megkíván
taié. hogy a képviselet, összes tagjainak legalább egy ötödé jelen 
legyen. A közgyűlésen a képviselő testület minden jelenlévő tagja 
egyenlő szavazási joggal bir. a határozatokra nézve a szám szerinti 
többség dönt. A közgyűlésnek joga van határozatikig kijelölni azt az 
irányt és azokat az elveket, a melyeket a választmány az e szabá
lyokban körülírt működésében követni köteles. Egyes ügyekben rész
letes határozatot a közgyűlés, rendkívül sürgős eseteket kivéve, csak 
akkor hoz. ha az illető ügy a választmány által indokolt vélemény
adás kíséretében terjesztetik eleibe. A közgyűlés határozatai rendes 
folyó ügykezelési tárgyakban érvényesekké és kötelezőkké válnak, 
mihelyt a világosan kitüntetett többség nyilatkozata alapján az elnök
től véglegesen kimondva és jegyzőkönyvbe igtatva vannak.

Fontos ügyekben a közgyűlés határozatai csak azután válnak 
érvényesekké, ha a. püspöki szék azokat megerősítette. Ily tonlos 
ügyek névszerint a következők : a) a. plébános és az alább kijelölt 
tisztviselők választása: b) azon választmányi ügyek, a melyekben a 
végleges határozás a közgyűlést illett: n  végre minden oly ügy. 
melyre nézve az általános püspökmegyei rendelőink a felsőbb helyre 
való terjesztést és inneni megerősítést megkívánják.
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Az egyházmegyei (községi) t isztviselők, u. m. lő- és álgondunk. pénz
tárnok és jegyző, továbbá kántorok és a sekrestyés, kik a közgyűlés 
által szavazattöbbséggel választatnak, a püspöki szék megerősítése alá 
tartoznak. A választmányi tagokat és ügyvédet a közgyűlés szava
zattöbbséggel választja: ellenben a föntebb nem említett egyházi szol
gákat a plébános fogadja és bocsátja el.

A közgyűlésnek azonkívül joga van a választmánynak eleibe 
terjesztett jegyzőkönyveit apróra átvizsgálni, és az abba foglalt hatá
rozatokat megbírálni. A mennyiben ezélszerűnek és lehetségesnek 
latja, a választmány határozatait egyes ügyekben megsemmisíteni, és 
az illető ügyben akár véglegesen határozni, akár a választmányt 
annak újból tárgyalására kötelezni, az utóbbi esetben irányadó uta
sítást adván a választmánynak. A közgyűlésnek továbbá joga van. a 
hol szükségesnek látja, magának az ügykezelés egyes ágainak folyamá
ról és állapotáról e végre a maga kebeléből kiküldött külön bizottsá
gok által alapos felvilágosítást és meggyőződést szerezni. Ily bizottságok 
kiküldésére évenként legalább egyszer köteles a közgyűlés: a) a pénz
tár és pénztári számadás megvizsgálására: 6) az egyház fekvő vagyona 
és épületei megvizsgálására: c) a képviselő testület külön levéltárá
nak megvizsgálására.

A közgyűlésen minden tagnak joga van indítványt tenni. Az ily 
indítvány miként tárgyalása iránt a közgyűlés határoz. A maga 
jegyzőkönyvei hitelesítésére a közgyűlés mindig külön bizottságot nevez 
ki. Noha a közgyűlésen teljes szólásszabadság uralkodik, még sem 
szabad senkinek oly ügyhöz, a mely felett a vitatkozás bevégzetlnek 
van nyilatkoztatva, és a határozat elnökileg a világosan kitűnt több
ség nyilatkozata alapján ki van mondva, ugyanazon közgyűlés foly
tában újból érdemlegesen hozzászólni. Ellenben joga van úgy egyes 
tagoknak, mint többeknek egyesítve, alaposan indokolt ellenvéleményt 
beadni és jegyzőkönyvbe igtattatni, de csakis magok igazolása tekin- 
Iétéből. A mennyiben a közgyűlés előtt oly fontos tárgyak jöhetnek 
tárgyalás alá. a melyekre nézve kívánatosnak látszik, hogy a tagok 
előre készüljenek, e tárgyakról a képviselő testület tagjai a lehető
ségig legalább egy hétlel a közgyűlés megtartása előtt értesítendők.

A képviselő testület választmányi és közgyűléseinek rendes elnöke 
a képviselő testület által választott és a püspöki széktől megerősített 
kolozsvári rém. kath. plébános. Ha a plébánost hivatal ürességben van, 
vagy a plébános bármi okból nem elnökölhet, a főgondnokot illeti az 
elnökség, kivéve a kolozsvári plébános választási esetét, mert ekkor 
a püspöki hatóság által kinevezendő egyházi biztos fog elnökölni. Az
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elnök jogai: «) a választmányi és közgyűléseket egybehívni: I» a 
választmányi és közgyűléseken a tanácskozás és vitatkozás vezetése. 
Erre nézve arra kell ügyelnie, hogy a vitatkozás az illem határai közi 
folyjon, a tárgyalás alatt lévő ügytől el ne esapongjon. és általában 
az e szabályban meghatározott korlátokat át ne hágja. Ebből kifo
lyólag fel van jogosítva az ez elvek ellen vétő tagokat rendrentasitani. 
és ha e rendreutasítás nem használna, egészen elhallgathatni, c) A 
tanácskozás és vitatkozás folytában is világosan kitűnt, többség nyilat
kozatai alapján a határozatot formulázni és kimondani. Ha a vitaI - 
zás folytában a többség nem ütné ki magát tisztán vagy bármi más okból 
kétséges volna, a jelenlevőket nyilvános, választásoknál pedig titkos sza
vazásra felszólítani, d) A tárgyalás alá veendők sorát meghatározni, β) A 
plébános mint elnök azon joggal bír, hogy oly esetekben, midőn a gyű
lés többségének nézetet lelkiismeretében nem oszthatja, a hozott határo
zatok ellen indokolt ellenvéleményt, beadhasson, a jegyzőkönyvbe iglat- 
hassa, és a püspöki hivatalhoz fölterjesztést tehessen. Az elnök aláírja az 
elnöksége alatt tartott ülés jegyzőkönyveit, és az ebben foglalt, hatá
rozatok alapján fogalmazott kiadványokat vagy kiadott, utalványokat.

A plébános, mint rendes elnök, függetlenül kezeli a. keze alá adott 
átalányösszeget. Erről való számadását felülvizsgálat és feloldó bizonyít
vány nyerése végett minden év végén püspöki szék elébe terjeszti. Sürgős 
esetekben joga van az elnöknek a többi átalányokból f>() Irtot túl nem 
haladó összeget utalványozni . Az elnöknek joga van véletlen pénztárvizs
gálatot eszközölni és e végre bizottságot, kiküldeni, a mely aztán a. választ
mány elébe terjesztendő jelentését az elnökhöz teszi meg, ki, ha a pénztár
ban, vagy annak kezelésében hiány mutatkoznék, a fenyegető veszély 
elhárítására a szükséges intézkedést, azonnal megteendi. Szavazások ese
tében joga van az elnöknek a maga szavazatát utoljára fentartani. 
hogy a szavazatok megoszlása esetében az ő szavazata dönthessen.

A főgondnok az egyházmegye képviselő testületével szemben 
felelős őre ezen testület jogainak és ennélfogva feladata arra felügyelni, 
hogy a választmányi és közgyűlések érvényessé vált határozatai kel
lőleg teljesedésbe vétessenek. A másodgondnok hivatalánál fogva a 
képviselő testület kezelő gazdája, mint ilyen: a ) kezeli a folyó keze
lési költségekre kezéhez adandó előlegeket, és azokról minden fél év
végével, a kellő bizonyítványokkal indokolt számadást terjeszt a választ
mány elébe, b) Az egyház vagyonához tartozó jövedelmező épülete
ken szükséges oly javításokat és igazításokat, a melyek nem járnak 
egyes épületrészek lényeges átalakításával, különösen tálak bontásá
val, és a, melyek nem terjednek ki egv-egy egész épülői minden
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részeire, megtétetheti az elnökkel egyetértve, és az azokra megkíván
ta tó költséget a kezére bízott előlegből fedezheti, c) A választmány 
utalványozásairól egy a kiadások egyes ágai szerint rovatozott jegy
zőkönyvet viszem és arra ügyek hogy ez utalványozások az évi 
költségvetésben kivetett átalányokat túl ne haladják, d) Minden bizott
ságnak rendes tagja, e) Oly határozatokról, a melyek valamely teen
dői egyes biztosra, tisztviselőre vagy külön bizottságra bíznak, emlé
keztető jegyzéket viszem és arra ügyel, hogy az ily megbízások el ne 
felejtő*ljenek. f) Ügyel arra, hogy a gyűlések kellő időben kihirdettes- 
senek, illetőleg az oda való tagok idején meghivassanak, g) Λ hatás
körébe eső leendőkre nézve rendes előadó a választmányi üléseken. 
Λ másodgondnok fáradságaiért jutalmat vesz az egyházmegye pénz
tárából, de kellő biztosítékkal kell bírnia.

Λ pénztúrnők személyes felelőssége mellett, s az erdélyi megyé
ben az egyházi vagyon kezelésére nézve fennálló püspöki rendeletek, 
és a. kolozsvári egyházmegye számára készített és a püspöki limi
tál által helybenhagyott, utasítás szerint kezeli a pénztárt és viszi 
a pénztár számadását, neki utalvány és illetőleg megrendelés nélkül 
se kiadni, se bevenni nem szabad semmit. Kötelessége nemcsak a 
bevételekről és kiadásokról számolni, hanem arról is folytonosan 
értesíteni a választmányt, ha oly összegek, a melyeknek a pénztárba 
be kellett volna folyniuk, be nem jöttek. — Bevételeit mindig ellen- 
IIylight kiadásait utalvány és nyugta által bizonyítja. — Számadásait 
minden évvégén az elnöknek bemutatja, ki azokat az 1855. évi 1500. 
szám alatt kiadott püspöki rendelet (írtelmében megyegyülésileg meg
vizsgáltatja. és a. püspöki hivatalnak felülvizsgálat és feloldozó bizo
nyítvány nyerése végett (niterjeszti'. — Fáradságáért rendes jutalmat, 
húz. de kellő biztosítékkal kell bírnia

Λ pénztár a plébánia épületében áll. Annak egyik kulcsa a 
plébánosnál, másik a. pénztárainknál van. Kzen pénztárban tartatnak a 
templomi és alapítványi szerződések, foldtehermentesitési kötelezvé
nyek és mindennemű pénzkészlet. A pénztárnok személye változása, akár 
elhalálozása esetében a. választmány a, pénztárt és pénztárszámadásokat 
bizottságilag számba véteti, és ha rendben találja, a lelépő pénztárnok
nak. vagy az elhalt maradékainak a püspöki széktől feloldozó bizonyít
ványt eszközöl, ha pedig rendben nem találja, azonnal megteszi a lépé
seket, melyek a pénztár biztosítására szükségesek. A rendes és 
rendkívüli pénztárvizsgáló bizottságoknak a pénztárnok köteles minden 
vonakodás nélkül akármely perezben a vizsgálat alá tartozó pénzeket és 
számadásokat előmutatni, és minden megkívántain felvilágosítást adni:

fiKGYÚAZT KÖ Z IG A Z G A T  ÁB. 1.
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Λ jegyző a választmányi és közüléseken viszi a jegyzőkönyvet, 
fogai mázzá a hivatalos kiadványokat és levelezéseket, kezeli és felügyeli 
a képviselő testület külön levéltárát, őrzi a. képviselő testület pecsét
jét. Λ jegyzőkönyveket és más hivatalos kiadványokat a plébánossal 
együtt aláírja, ez irományok a jegyző aláírása nélkül nem lévén hite
lesek. Jegyzőkönyvi kivonatokat csak a maga aláírásával ad ki. fárad
ságáért az egyházmegye pénztárából rendszeres jutalmat lmz. Az ügy
véd a választmány vagy a közgyűlés rendelete következtében folytatja 
a. megye peres ügyeit, és tanácsot ad jogi kérdésekben. Hendes fizetési 
veszeti.Λ kebli tisztviselők a választmánynak és közgyűlésnek felelősséggel 
tartoznak hivatalos működésök iránt, E felelősségből kifolyólag a gyűlé
seken egyesek felszólalásaira is kötelesek a megkívántaié felvilágosítá
sokat adni. mihelyt az ily felszólalást, a gyűlésnek legalább 1.0 tagja 
támogatja. Jogában áll a közgyűlésnek alapos oknál fogva az említeti 
tisztviselőknek hivatalukból leendő fölmentését a püspöki széknél szor
galmazni.

Minden tisztviselő számára a fent körül irt teendőire nézve egy 
külön részletes utasítás adatik ki. a melynek egyik hiteles példánya 
az illető tisztviselő kezénél marad, magát ahoz tartás végett, egy inas 
példány az illető tisztviselőtől aláírva, mint ünnepélyes ígéret a benne 
körülírt utasítás hű követésére a képviselő testület levéltárába tétetik. 
A testületen kívül álló magánosokkal vagy más testületekkel szemben 
a képviselő testület képviselői. az elnök, a főgondnok és a jegyző 
együtt. Ennélfogva minden szerződést mind a hárman kell hogy alá
írják. A jegyzőkönyvi határozatok alapján kelt hivatalos kiadványok 
és levelezések hitelességére csak az elnök és jegyző aláírása meg
kívántaié. A püspöki székhez teendő fölterjesztésekre azonban a főgond
nok aláírása is szükséges. A püspöki széknek a képviselő testülethez 
leérkező leiratait és rendeletéit az elnök veszi át és bontja ki, és aztán 
átadja a jegyzőnek lajstromozás és a gyűlésen való előadás végett.

Görög keleti egyházközség

Az 1868. augusztus 10-én kelt királyi rendelettel megerősíted 
Szervezeti Szabályzat a görög keleti egyházközségeknek következő 
szervezetét állapította meg: A plébánia (parochia) azon görög keleti 
hitsorsosok összesége, kik egy helyi egyházközség körében vannak 
s egy lelkész lelkipásztorkodása alatt állanak. Egy egyházban csak 
egy lelkész van. De ha egy egyházközségben több egyház vari. azok
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mindenikébe i-eiidoltellu;tik egy-egy lelkész, ha a község oly helyzet
ben van. hogy a megállapított rendszabályzatnak megfelőleg annyi 
lelkészt tarthasson, a hány temploma van: ellenkező esetben azok 
leány-egyházakká vonatnak össze. A consistorium határoz, a köz
ség előterjesztése folytán, az iránt, melyik plébániai egyház alá 
történjék az ilyenek Icányosílása. A hol több lelkész van. ott a föl- 
sz<'iit('lésnél fogva legidősbik képviseli a lelkészséget kifelé, az egy
házi és világi hatóságokkal szemben.

Ej egyházközség a lakul hatására megkívántatik, hogy az egyház 
és iskola főn tartására szükséges eszközök az egyházmegyei consisto
rium elölt ki legyenek mutatva, lij, önálló egyházközségek alakulását 
nem lehet akadályozni, hacsak az által az eddigi egyházközség fönn
állása veszélyezlelve nincs. Az újon alakuló egyházközség, ha már 
fonnállot.tból válik külön, az eddig közösen használt egyházi és isko
lai vagyonra semmi igényt nem tarthat. E vagyont osztatlanul kell 
hagyni, kivéve az önkéntes egyezség esetét, vagy oly alapítványt, 
mely határozottan az újon alakuló egyházközség javára tétetett volt.

A görög keleti egyház minden követője, ki valamely községben 
állandó megtelepedés) szándékkal hat hét óta lakik, azon egyházköz
ség  tagjává válik, ha az illető lelkész előtt hitelesen kimutatta, hogy 
a görög keleti, vallás követője. A lelkész tartozik az ilyent a helyi 
egyházválasztmány legközelebbi ülésében bejelenteni. A görög keleti 
vallás minden követője azon egyházközségben, hol állandóan tartóz
kodik. köteles az egyházi és iskolai szükségletekhez és a «paroc.liiáiéi
hoz járulni. Az egyházközség azonban e hozzájárulás mértékét, az 
illetőnek összes vagyonára való tekintettel lógja reá kivetni.

Az egyházi és iskolai ügyek intézésére minden egyházközségben 
két közeg van szervezve: a helyi egyházi gyűlés és a helyi egyházi 
bizottmány. A helyi egyházi gyűlés az egyházközség képviselete és 
az egyházi bizottmány ellenőrzője. A helyi egyházi bizottmány az 
egyházközség elöljárósága, mely az egyházközséget kifelé képviseli s 
az egyház ügyeit közvetlenül kezeli, azokat kivéve, melyek a lelkész
nek. mint ilyennek hivatalköréhez tartoznak.

A helyi egyh(ízgyiiIc.s- meghatározott számú képviselőkből áll. 
A képviselők száma, az egyházközség lélekszámúhoz képest oly módon 
állapíttntik meg, hogy 1000 egyháztagnál mindnyájan képezik agyülést: 
oly községekben, a melyekben a lélekszám 2000-ig megy: 30 képviselő, 
2000-től 4000 lélekig: (50. 4000-től 6000-ig: 90, (»000 leiken felül: 
120 képviselő legyen. E számon semmi esetre sem szabad túlmenni. 
Választó az egyházközség minden férfitagja, ki 24-ik évét elérte, az

6*
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egyházi és iskolai szükségletekhez rendesen .járni, s a legutóbb lefolyt 
évről hátralékban nincs, Ellenben ki vannak zárva a választási jog
ból azok, kik valamely bűntény miatt elítélve voltak, vagy miatta 
bűnügyi kereset s illetőleg bűnügyi vizsgálat alatt állanak: továbbá 
azok, kik valamely egyházi vagyonról vagy egyházi intézetről szám
adással tartoznak, s a kiszabott határidőn túl egy hó alatt még nem 
számoltak. Egyházközségi képviselőkké választhatók a megjelölt vá
lasztók. ha életűk t-fO-ik évét elérték, elváratván, hogy jó hírnevű és 
ismert egyházias szellemű egyének lógnak választatni. A lelkészek 
már hivataluknál fogva tagjai a helyi egyházgyűlésnek.

Minden egyházközségi képviselő tehet indítványt, melyei tár
gyalás alá kell venni, mihelyt azt legalább öt. képviselő támogatja. 
A tárgyak szavazattöbbség által döntetnek el. Szavazatok egyenlősége 
esetében az elölülő szava dönt. Érvényes határozat hozatalára meg
kívántat ik, hogy az egyházbizotfmányi tagokon kívül, a. gyűlés ren
desen meghívott összes tagjainak legalább egy harmad része jelen 
legyen. A szavazás nyilvánosan történik: kivéve az oly esetekei 
midőn valamely egyházbizottmányi képviselőnek személyes előnyét 
vagy hátrányát érintő érdekek jönnek kérdésbe, a mikor is az illető 
képviselőnek ki kell lépnie az ülésből. A szavazás «igen»- és "nem 
mel történik. Személyenkint kell szavazni: a) ha tiz tag kívánja: 
b) ha az előlülő nyilvánítja, hogy a többséget az egyik vagy másik 
véleményre nézve máskép tisztán meghatározni nem képes; és r) ha 
egyházi rovatai kivetése, vagy oly kérdések tárgyaltatnak, melyekhez 
az egyházmegyei consistorium előleges helybenhagyása kívántatik meg.

Minden ülésről jegyzőkönyv veendő föl. melyben föl kell jegyezve 
lenni: az elnök vagy helyettes elölülő és a. jelen volt tagok neveinek, 
továbbá a tudomásul vagy tanácskozás végett előterjeszteti tárgyak
nak: végre a föltett kérdéseknek és hozott határozatoknak. Azonkívül 
külön vélemények és óvások is fölvétethetnek a jegyzőkönyvbe, de 
csak úgy, ha az ülés folyama alatt, kívántatik, és ha tartalmuk vilá
gosan kifejeztetik, különben nem. A jegyzőkönyvet az elnök, a jelen 
volt tagok, valamint a jegyző aláírják. Kivonatokat, belőle az elnök 
és jegyző adnak az egyházközség pecsétje alatt.

Elnököt az egyházi gyűlés saját kebeléből választ: s a lelkész 
annak jobbján tisztelet helyet foglal el, ha csak a gyülekezel egyszerű 
meghívására ft. i. minden kijelölés nélkül) maga nem választalik 
elnökké. Hasonlókép választ a gyűlés maga, kebeléből alelnököt. 
Tollvivőjét a maga kebeléből vagy azon kivid is választja. A gyűlés 
rendesen minden év márezius és október havában larlalik meg. az
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elnök azonban, a helyi egy háss bizottmány végzése folytán rendkívüli 
gyűlést is hívhat össze és erről az egyházmegyei consistoriumot mind
annyiszor értesíteni tartozik. A gyűlés napja az előterjesztendő tárgyak 
sorozatával együtt, a lelkész által a templomban, isteni tisztelet végez- 
lével. nyole.z nappal előre, valamint a helyi viszonyokhoz képest más 
szokásos módon is, tudtál adandó a községi képviselőknek. A helyi 
egyházgyíilés hatásköréhez tartoznak:

a) A bizottmány tagjainak választása: b) befolyás a diakonok, 
rendszeresített segédlelkészek, valamint a lelkészek, tanítók és tanító
nők alkalmazására; c) a gyűlés rendszeresíti az egyházi és iskolai 
hivatalnokok és szolgák fizetéseit: d) határoz oly esetekben, midőn 
a községi vagyon állaga, változás alá jő, ha tőkepénzekből új vagyon 
szerezi étik, vagy a meglévő elárusíttatik; valamint, a kétséges és be
hajthatatlan követelések elenvésztetése iránt is: és pedig mindez ese
tekben az egyházmegyei consistorium előleges megegyezésével. Az 
egyházi vagyon darusítása nyilvános árverés útján történik: e) hatá
roz a lölöll, mikép helyeztessenek el a tőkék kamatozásra, s meg- 
állapílja, minő föltételek alatt adassanak bérbe és haszonbérbe a 
lékvöségek. A kölcsönkap elhelyezendő tőkéknek árvái biztosítékkal 
kell bírniuk, a bérbe- és haszonbérbeadások legf'ölebb hat évre tör
ténhetnek: és pedig nyilvános árverés útján. Másnemű kiadások az 
egyházmegyei consistorium helybenhagyásától függenek: f) határoz 
valamely per viselése vagy abbanhagyása fölött: határoz vala
mely kiegyezés elfogadhatósága s föltételei fölött, pörös ügyekben; 
jogi képviselőket biz meg, akár állandóan, akár egyes perekre; s föl
oldja a maga hatáskörében kötött szerződéseket: g) tanácskozik az 
egyházi és iskolai szükségletek fedezésének eszközeiről : e végből, ha 
szükség, rovalalt rendel el, megszabja annak kivetési kulcsát, vagy 
kölcsönt, vesz föl: kölcsön föl vétele, ha. az az évi rendes jövedelem 
léiéi túlhaladja, az egyházmegyei consistorium jóváhagyásától 1'ügg. 
Valamely rovatai kivethetésére az egyházmegyei consistorium útján 
a kormány engedélye kikérendő: h) rendelkezik az egyház vagyonából 
vagy rovatainkból befolyó rendes, valamint a rendkívüli jövedelinek- 
s hevél elekről egyházi és iskolai czélokra: az évi költségvetést, az 
évi jövedelmek határain belől, az egyházi bizottmány előterjesztése 
alapján megállapítja, s tudomás végett az egyházmegyei consistorium- 
hoz löllerjeszti. Oly javítások, melyek az évi rendes jövedelmekből 
ki nem telnek, valamint bárminemű építkezések, az egyházmegyei 
consistorium előleges helybenhagyásától függenek: i) megvizsgálja az 
egyházi bizottmány számadásait, s azokat minden okmányaikkal



együtt, további átvizsgálás végeit az egyházmegyei consistorium ele 
terjeszti: a számadásvizsgálatmil gondoskodik arról, hogy a. múlt évi 
maradványok bevétessenek, s a követelőleges hátralékok legt'ölehh egy 
év alatt behajtassanak; k) a törvények s a jelen szabványok határai 
közt a helyi viszonyoknak s a szükségesnek megfelelő helyi alap
szabályokat hoz, s azokban közelebbről meghatározza azon ügvekel. 
melyeket egyes közegeire biz. Ilyen alapszabályokra, életbeléptetésük 
előtt az egyházmegyei consistorium helybenhagyása kikérendő. Min
den más tárgy, a mely nem közvetlenül az egyházat és iskolát illeti, 
az egyházi gyűlés tárgyalásaiból föltétlenül ki van zárva.

Ha valamely egyházgyűlés kötelességei teljesítését.elhanyagolna, 
vagy hatásköre határain túllépne, vagy oly rendetlenségbe jönne, hogy 
a folytonos versengés miatt határozat hozatalához egyáltalában nem 
juthatna, az egyházmegyei oonsistoriunmak jogában áll. előleges vizs
gálat alapján az egyházgyűlést feloszlatni, új választást elrendelni, 
s eme választáskor a rendetlenség okozóit a 'képviselővé választható
ságból kizárni.

A helyi egyházi bizottmány άII: egy elnökből, alelnökitől, s 
legalább <8. de legfölebb 24 tagból, be nem számítva a lelkészt 
vagy lelkészeket, kik már hivataluknál fogva tagjai, a bizottmány
nak. A 8-as szám az 500—1000 lélekből álló községekben 4-gyel. 
1000—1.500 lélekig 8-ezal, 1.500—2500 lélekig 12-vel. 2500 - .'>500 
lélekig 1.6-tal szaporítható. A bizottmány! tagokat, a lelkészek kivéte
lével, a helyi egyházgyűlés választja saját kebeléből. Apa és tin. nagy
apa és unoka, valamint testvérek sem [ehetnek egyszerre a bizott
mány tagjai. A megválasztott elnök a lelkésznek való kézadással, a 
megválasztott, bizottmány! tagok az elnöknek való kézadással tesznek 
fogadást kötelességeik pontos és lelkiismeretes teljesítésére, s ezzel 
hivatalukba bevezettetnek. A bizottmány! tagok hal évié választatnak. 
Minden három évben kilép a tagoknak sors állal kijelölt fele. kik 
azonban újra megválaszthatok. Az egyházgyűlés elnöke, alel nőké, jegy
zője. e minőségökben szolgálnak az egyházi bizottmányban is A lel
kész. ha nem egyszersmind elnök is, a tisztelethelyen ül az elnök 
jobbján. Az üléseken, szükség esetében, vagy más rendkívüli esetben, 
a consistoriumnak egy küldöttje is jelen lehet,. Kz a tisztelet-helyei 
foglalja el az előlülő jobbján. Valahányszor szükségesnek látja, tehet 
javaslatokat, a nélkül, hogy az érdemleges határozathozatalban maga 
részt venne. Az elnököt a rend helyreállítására, ezélzó intézkedések
ben s a rendes tanácskozás vezetésében gyámolítja. A helyi egyházi 
bizottmány hatásköréhez következő tárgyak tartoznak: a) fogan aló-
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siljii az egyházi gyűlés végzéseit, valamint a felsőbb egyházi és iskolai 
rendeleieket is: b) felügyel a jó rendre az istenitiszteletnél: c) táino- 
galja. a lelkészt az egyházi fegyelem és erkölesiség l'entartásában a 
község kebelében, inti és megdorgálja az ellenszegülőket: d) gondos
kodik az egyházi-, lelkészt- és iskolai-épületek fen-, tisztán-, és jó 
karban larlásáról: <>) alkalmazza, fölvigyázza, elbocsátja az egyházi 
és iskolai szolgákat: f)  gondoskodik, hogy a lelkészek, tanítók, tanítónők, 
s más egyházi és iskolai hivatalnokok és szolgák íizelményei és járan
dóságai nekik pontosan kiszolgál láttassanak : <j) gondoskodik az árvák
ról. özvegyekről és szegényekről: h) gondot visel az egyházi, lelkészt, 
iskolai és szegények vagyona fentartására, szaporítására és kezelé
sére: mind e vagyonukról leltárt készít, azt évenkint megújítja, s az 
aj szerzeményeket a leltárba beviszi: a használhatlanná váltakat pedig 
ki törli: /) az epitropoknak és szegények gondnokainak utalványokat 
ad. nagyobb kiadásaik fedezésére: k) a helyi egyházgyűlés által meg- 
'Zabott módozatok szerint elhelyezi kamatra, a tőkéket: bérbe vagy 
haszonbérbe adja az ingatlanokat: mindennemű szerződéseket köt a 
templom-, iskola- és más épületek lölépítésére. vagy helyreállítására 
és fölszerelésére nézve, valamint egyéb egyházi és iskolai szükség
leteket illetőkig is: és felügyel, hogy az epitropok és szegények gond
nokai a tőkepénzekből vagy egyéb javakból befolyni kellető jövedel
meket valósággal beszedjék: I) az egyházi bizottmány gondoskodik 
arról, hogy a külön ezéln alapok és alapítványok elkülönözve kezel
tessenek s róluk külön számadások vezettessenek és tétessenek. () 
vizsgál meg minden számadást, melyeket minden három hónapban 
elébe kell terjeszteni; s minden év végén az összes · végszámadást, 
valamint a következő évi költségvetést összeállítja az egyházi gyűlés 
számára. Rendesen bárom havonkint, a körülmények szerint azonban 
rendkivülileg is. pénztár-rovancsolást tart.: m) gondot visel, hogy rossz, 
pazar, a népnek erkölcsileg úgy, mint anyagilag káros szokások lako
dalmaknál. házi védszenl-iinnepeken. halotti torokon, valamint a ruház
kodásban is. kiirtassanak: n) az egyházi bizottmány teszi meg a 
szükséges előmunkálatokat a diakonok, rendszeresített segédlelkészek, 
tanítók és tanítónők kijelölésére nézve: o) az egyházi bizottmány 
készíti elő a mindig kellőleg indokolt előterjesztéseket a helyi egyház- 
gyűlések számára, s határozza meg a napot, a melyen ily gyűlés tar
tassák : p) az egyházi bizottmány választja saját, kebeléből vagy azon 
kívül is egy évre az epilropokat, és az árvák és szegények gondnokait.

I la valamely bizottmányt tag, hivataloskodási ideje alatt elvesz
tene azon minőségét., melytől választhatása függött, vagy ha kötelességei
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teljesítésében folyvást és javíthatlanul hanyagnak mutatkoznék, a bi
zottmány az ilyet ideiglen kizárja köréből, helyébe mást állít, s a 
helyi egyházi gyűlésnek előterjesztést tesz az iránt, hogy az ilyen 
kizárassék az ő kebeléből. Az esetben, ha maga az egyházi bizottmány 
volna kötelességei teljesítésében folyvást és javíthatlanul hanyag, vagy 
ha túllépné hatásköre határait, az egyházmegyei consistorium tiszte: 
segítni a bajon, s a körülményekhez képest magát a bizottmányt is 
feloszlatni, s egyszersmind uj bizottmány választását elrendelni.

Az epitropok kötelességei főleg a következők: a) ők veszik 
át a bevételeket, s teszik a kiadásokat a bizottmány utasítása sze
rint; b) három havonkint számolnak a bizottmánynak: o) fölvigyáznak 
a község ingó és ingatlan vagyonára, évenkint jelentést tesznek a 
mondott vagyon állásáról; javaslatokat tesznek, mikép lehelne az 
ingatlan vagyonból jövedelmet eszközölni, valamim az iránt is, mini) 
új építkezések vagy igazítások eszközlendők. A készpénzek, kötelez
vények. jogi okiratok biztos pénztárban s biztos helyen őrzendők. 
A pénztár hármas zár alatt á ll: egyik kulcsa a bizottmány elnökénél, 
másika a lelkésznél — Via ez nem elnök is egyszersmind, harinadika 
a főepitropnál van: de Via a lelkész egyszersmind elnök is, akkor 
egyik kulcs nála. másik a főepitropnál. harmadik az iskola-gondnok
nál van.

Az árvák és szegények gondnokainak kötelességei: «) gondos
kodnak a község szegényeiről és árváiról: b) számadást vezetnek a 
bevételekről és kiadásokról: ellátják az árvákat és szegényekei a 
bizottmány utasítása szerint: a bizottmánynak három hónaponkini 
megszámolnak: pénztár-vizsgálat tekintetében a bizottmány alatt álla
nak; javaslatokat tesznek: miként lenne eme vagyon szaporítható: 
ej önkéntes adományokat gyűjtenek az árvák és szegények javára.

8 8

Protestáns egyházközségek.

A protestáns egyházközségek a lelkész, gondnok, presbylei inni 
(tanács) és egyházgyűlés által kormányoztatnak önhalőságilag. A lelki- 
pásztorok az egyházi és vallásos ügyekben, egyedül saját egyházi 
hatóságuktól függenek, s e tekintetben azok egyházi lag törvényszerű 
intézkedéseinek és fölhívásainak készséggel engedelmeskedni, haláro- 
zataikat és végzéseiket pontosan teljesíteni kötelesek: az államkor
mány azon rendeletéit, melyek az országos törvények végrehajtására 
vonatkoznak s velők saját egyházi hatóságaik útján közültetnek, végre-
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hajlani: azon me,"kereséseket, melyeket a bíróságok és a politikai 
hatóságok, az igazságszolgáltatás és a közigazgatás érdekében hozzá
juk közvetlen intéznek, szintén teljesíteni tartoznak. Közigazgatási 
leendőik külön fejezetben fognak tárgyaltatni.

A ref. egyházközségi tjomhwkok az egyházközség által válasz
tatnak. az egyházközségben köz becs ülésben álló, értelmes, feddhetetlen 
erkölcsű, vallásos buzgóságukról ismeretes, vagyoni biztosítékkal bíró 
protestáns egyházlagok közül. Az egyházközségi gondnokságot a meg
választott egyház tag köteles elfogadni és viselni, vagy ha kellő indo
kolás mellett főimen lést kér és nyer: fölmentési dijat fizetni. Hivatalos
ki idási idejük tartamát, maga az egyházközség határozza meg s 
hivatalukat eskütétellel foglalják el.

Az egyházközségi gondnokok teendői: a) Oly egyházközségekben, 
melyekben a kettős elnökség van gyakorlatban, a presbyterium ban a 
rendes lolkészszel együtt elnökölnek, b) A presbyteriumok összehívá
sát a lelkészekkel együtt eszközük, c) (loiwjoskodnak. hogy a mely 
egyházközségekben a létező fekvő birtokok házilag kezeltetnek, vagy 
az egyházi hivatalnokok használatában levő löklek megmiveltetését 
az egyházközség tartozik teljesíteni: azon földek, a mint a helyi 
gyakorlatban van, vagy közvetlen az egyháztagok által, vagy más 
fiion, kellő időben megnöveltessenek, termésük idejében behordassék. 
fi) lln az egyházközségnek fekvő javai haszonbérbeadás útján kezel
te! nek. eszközük azoknak árverezés útján kiadását, e) Ha pedig az 
egyháznak pénztőkéi vannak, azokat az egyháztanács fölhatalmazása 
és utalványozása mellett adják ki, a fizetési határidőket figyelemmel 
kísérik, a késedelmező fizetőket illető helyre bejelentik. /') (londos- 
kódnak, hogy az egyes egyházlagok által fizetendő egyházi és iskolai 
adok. valamint a természetben teljesítendő szolgalmanyok, az illetők 
részére, az egyházmegyék által meghatározandó időben befizettessenek, 
illetőleg beszolgáltassanak és szükség esetén, a politikai hatóságok, 
segélyének igénybe vételével behajtassanak, illetőleg beszolgáltassanak 
(I) Intézkednek, hogy az egyház valamint az egyházi hivatalnokok 
használatában levő ingatlanok után fizetendő államadók. az országos 
törvények állal megállapított időkben pontosan befizettessenek, h) Fel
ügyelnek az egyház tulajdonát képező épületekre, azoknak tűzkár 
ellen biztosítását eszközük: a szükséges javítni valókról a presbyte
ri nmhoz előterjesztést tesznek, s azokat a nyert fölhatalmazás folytán 
végrehajtják vagy végrehajtatják, i) A hozzájuk befolyt vagy általok 
alvetl pénzt és terményeket, az egyház pénztárába vagy magtárába 
beszolgáltatják, k) Kvenkint számadásaikat a kellő okmányokkal fel
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szerelve elkészítik s azokat az év végével a presbyteriumhoz 1 leadjak, 
a mely aztán felülvizsgálat végett azokat vagy az esperesi látogatás
hoz, vagy a hol gyakorlatban van. az egyházmegyei számvevőszékhez 
terjeszti föl. Az egyházi gondnokok a kezelések alatt álló egyházi 
javakért minden vagyonukkal felelősek.

A presbyterium  (egyházi tanács) tagjai: a) Hivatalból: a 
rendes vagy helyettes lelkész, (presbyterium elnökei, illetőleg a lel
készek, a gondnok, (helyi gyakorlat szerint társelnök) vagy gond
nokok, az iskola rendes tanítója: a hol több tanító van, ott az 
egyházközség által fentartott felső és alsó iskolák rendes tanítói 
illetőleg tanárai együttesen, oly számban, a hány lelkész van az 
egyházközségben, a tanítói testület által választva; b) választás 
útján, az egyházközség választóképes tagjai által választolt egyének. 
A presbvterek száma, a hivatalból illetékes tagokon kívül, az egy
házközségek népességéhez képest következő: 50--200 lélekkel bíró 
egyházközségben 4, 200—500 lélekszámúnál H, 500 --1000 lélekszám- 
nál 12, 1000—1500 lélekkel bíró községben Ifi, 1500—2(XM) lélek- 
számnál 20, 2000—3000 lélek után 24. Ezenfelül minden ezer lélek 
után 2 presbyter számíttatik. Minden ülésről pontos és kimerítő 
jegyzőkönyv vezetendő s az a következő ülés kezdetén, sőt szükség 
esetén még előbb is, elmulhatattanul hitelesítendő. .Jegyzőjét a presby
terium vagy saját kebeléből, vagy az egyházközségnek más, arra 
alkalmas tagjai közül szabadon választja; ez utóbbi esetben azonban 
a jegyző csak tanácskozási szavazattal bir. A jegyzőkönyv vezetésére 
— elkerülhetetlen szükség esetét kivéve - - az elnökök egvikc; sem 
alkalmazandó. Az elnökség legalább minden évnegyedben egyszer, 
vagy ha a szükség kívánja, többször is összehívja a presbyteriiimot. 
Az összehíváskor a fontosabb tárgyalandó ügyek is világosan meg- 
nevezendők. Érvényes határozat hozatalára legalább is a presbyterek 
egyharmad részének jelenléte szükséges; ha azonban ennyien a má
sodszori meghívásra sem jelennének meg, akkor a jelenlevők többsége 
határoz. Lelkész jelenléte nélkül ülés nem tartható. A presbyterek mindazon 
károsodásért, mely a presbyterium tette vagy mulasztása által okoztatik. 
kárpótlással tartoznak. Azonban ezen kártérítési kötelezettség, sem azokat, 
kik a káros vagy hátrányos intézkedésekben részt nem vettek, az e tár
gyakban tartott gyűlésen jelen nem voltak; sem azokat, kik azon hatá
rozatot vagy intézkedést, habár sikertelenül is ellenzették, ha azt hitelesen 
igazolni tudják — nem terhelheti. Épen azért, minden, az egyházi és 
iskolai vagyoni ügyekben intézkedő határozatok hozatalánál, a rá és 
ellene szavazók névszerint megneveztessenek a jegyzőkönyvben.
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Az egyházközségi tanácsnak jogában áll. törvényes hatáskörében 
s ügyeire vonatkozólag, az egyetemesen megállapított egyházi törvé
nyek s illető felsőbb festületeik rendszabályainak sérelme nélkül, külön 
rendszabályokat és utasításokat alkotni. Joga van a szükséghez képest 
egyházközségi hivatalokat is felállítani, s munkakörének egy részét 
választott szakközegekkel s tisztviselőkkel betölteni: de a hatáskörébe 
utalt minden cselekményért, és mulasztásért az erkölcsi és vagyoni 
felelősséget maga a presbyterek egyeteme viseli.

Az egyházi és iskolai adók, tartozások és mindenféle fizetések 
kivetése, behajtása és kiszolgáltatása a presbyterium kötelessége. A 
presbyterium ezen adók, tartozások és fizetések kivetését a fönnálló 
törvényes gyakorlat, szabályzat, illetőleg díjlevelek értelmében, az e 
végett évenkint tartandó presbyteri ülésekben teljesíti; a kivetett 
tartozásokat a lizetésköteles egyháztagok «egyházi adókönyvé»-be 
bejegyezteti, és azok beszedésére a kebelében fönnálló szabály 
szerint egy, avagy több határnapot tűz k i : s a beszedést saját 
gondnoka, avagy a kebeléből választott megbízottak által eszközli. 
Lelkész, tanító és énekvezér az őt illető fizetést, egyháza tagjaitól 
közvetlenül nem szedheti. A fizetéstszedők az átvett fizetéseket, 
az adókönyvekben mindenkor nyugtázzák. Az ekképen beszedett 
fizetések, az illető belhivatalnokoknak, gondnokoknak és egyházi 
pénzkezelőknek, a helyi szabályok által kitűzött időben haladék 
nélkül kézbesítendők. Az évi közköltségek előirányzatát, az egy
házközség vagyonáról szóló leltárt s a közköltségek beszedésének 
módját, a, presbyterium jó előre elkészíteni és megerősítés végett az 
esperesi hivatalnak bejelenteni, illetőleg beterjeszteni köteles. Azon 
presbvteriiimhoz, mely a fedezésre szükséges alapot kimutatni nem 
akarja, az esperes küldöttséget nevez, mely a költségelőirányzatot a 
leltárral együtt azon egyház részére elkészíti. — A netán előforduló 
ellenszegülés cselében, ezen egyház fölött véglegesen az egyházmegye 
határoz.

Ha a presbyterium a szokott adókulcsot vagy díjlevelet meg
változtatni akarja, vagy új és az eddiginél nagyobb adó behozását 
látja szükségesnek: az ily adónak arányát indokolt jelentése mellett, 
helyi egyházközsége, azután az egyházmegye véglegesen döntő ítélete 
alá bocsátja, mely ellen fölebbezés nincsen. A megváltoztatni szándé
kolt díjlevelek értéke, addigi értékénél csekélyebb nem lehet.

Az egyházgondnokok számadásait elsőfokon a presbyterium vizs
gálja avagy vizsgáltatja meg saját bizottsága által, és azokra a maga 
észrevételeit, helyeslő vagy elmarasztaló határozatát rajok vezetteti; a
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számadás eredményét nagyobb községekben, az egyház közönségének 
a szokott módon tudomására hozza, és a számadást az espereshez 
hitelesítő okmányaival együtt beterjeszti, ki azt tüzetes felülvizsgálás 
végett az egyházmegyei számvevő székhez átteszi, mely azt a fönn
álló szabályok értelmében véglegesen megvizsgálván, fölötte határozatot 
hoz, és abban a számadó gondnokot (Ölmenti avagy elmarasztalja.

A fizetési kötelezettségek kivetése ellen, a fizetésköteles egyhaz- 
tag, ha azt a törvényes gyakorlattól, szabálytól, díjlevéltől eltérőnek 
és így magára nézve sérelmesnek tartja, jogosítva van a kivetés meg
változtatásáért a presbyteriumhoz s ha annak határozatában meg nem 
nyugodnék, az espereshez illetőleg az egyházmegyei hatósághoz folya
modni, ak ik  a kivetést a törvények értelmében megvizsgálják, helyben
hagyják avagy módosítják. -.. Ha valamelyik egyháztag a rá rótt
fizetést még ez esetben sem teljesítené; avagy ha egyházi tartozását 
a nélkül, hogy a fölfolyamodással élni kívánna, konokul megtagadná 
s megnem fizetné: ez esetben a presbyterium kötelessége, hogy az 
ily fizetéshanyaglók vagy ellenszegülők tartozásainak, a polgári ható
ság segélyével leendő behajtása végett, az esperesi hivatalt megkeresse. 
Az egyházi év végén túl, bármi okból hátralékban maradt egyházi 
fizetések behajtását köteles a presbyterium a következő év oly sza
kában eszközölni, melyben a nép a fizetés teljesítésére, a helyi viszo
nyok közt leginkább képes.

Az egyházközségi közgyűlés hatáskörébe tartoznak : 1. Λ rendes 
lelkész választása, a. törvény értelmében: az erdélyi egyházkerületben 
tanítók és énekvezérek választása is. 2. A preshyterck és egyházköz
ségi gondnokok választása, zsinati képviselőkre szavazás megállapítása. 
3. Tudomásul vétele s megvizsgálása az egyházközség vallási, erkölcsi, 
iskolai, szegény- s árvaügyi állapotának, melyről a lelkész, — s egész 
vagyoni helyzetének s az erre vonatkozó számadásoknak és az évi 
költségvetésnek, a melyekről az egyházközségi gondnokok vagy a 
presbyterium más megbízottjai tesznek jelentést, a presbyterium nevé
ben. 4. Az egyház fekvő birtokai fölötti rendelkezés: t. i. egyházi 
vagyon eladása és vétele, csereszerződés, kölesön ügy letek által meg- 
terheltetés s oly költségesebb építkezési ügyek, melyekre a. kiadás 
újabb teher kivetésével eszközölhető. í>. Lelkészi és másféle fizetések
nek fölemelése, ha az új megterheltetéssel jár. Mindezekben, valamint 
bármiféle egyéb tárgyakban is, csak a presbyterium meghallgatása 
után határozhat az egyházközségi közgyűlés. Az egyházi és iskolai 
vagyon állományán és rendeltetésén teendő minden változtatás, a 
rendes fizetések s az adók és másféle tartozások fölemelése minden
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esetre, sőt bármely egyéb határozatok is azon esetekben, ha a köz
gyűlés jelenlévő tagjainak egyharmadrésze kívánja, foganatbavétel előtt 
helybenhagyás végett az egyházmegyei hatóságnak bejelentendők.

Az erdü-yréeeireformátus egyházakban «ekklézsiai gyűlés» éven
ként rendesen kétszer, de legalább egyszer minden esetre tartandó, 
sőt lm a szükség úgy kívánja, többször is: rendes esetekben a gyűlés 
ideje előtt id nappal a templomban kihirdetendő, rendkívüli esetekben 
az egyházfi által házankint minden illetőnek tudtára adandó; minde- 
nik esetben ügyelettel lévén, hogy a gyűlés ideje országos vásár nap
jára. s más ily a megjelenhetést gátló napokra ne hirdettessék. E gyű
lés határozatai érvényeseknek tekinthetők, bárminő számmal jelentek 
is meg a tagok, ha t, i. rendes úton ki volt hirdetve a gyűlés tartá
sának ideje úgy, hogy arról mindnyájan értesülhettek. Tárgyai általá
ban az egyházközséget, illető minden nagyobb fontosságú dolgok fölötti 
intézkedés: különösebben az egyház fekvő birtokai fölötti rendelkezés, 
egyházi vagyonok elidegenítése, terhelése, nagvobbszerű vásárok, költ
ségesebb építmények elhatározása; pap, mesterválasztás: továbbá kebel
beli gondnok, jegyző, pénztárnok, számadó-gondnok, számadó megye
imé, malominspeetor, gazda, erdői aspector, szóval: az egyházfiakon 
kívül minden más egyházi hivatalnokok megválasztása, ennek számol- 
tatása és évenkint egvharmad részbeni megújítása.

A 200, vagy ennél kevesebb béradó gazdát számláló egyházak
ban. minden szavazattal bírható községi tag meghivatik az ekklézsia 
gyűlésbe, s ott nemcsak tanácskozhatok, hanem döntő szavazattal b ir : 
de a 200-nál több kepefizető gazdát számláló népesebb egyházakban 
behozatott a képviseleti rendszer, még pedig oly formán, miszerint 
lizedenkint, negyedenként, vagy más gyakorlatban levő helység felosz
tása szerint, az ezek egyházi felügyelőinek, elnökeinek elnöklete alatt 
bizonyos számú képviselők választatnak, azon elvet tartván szem 
előtt, hogy legalább két annyi képviselő választassák, mint a hány 
tagból a presbyterium áll, vagy legfeljebb négy annyi; ezek teszik 
aztán az <·ekklézsiagyíílést» s ennek minden teendői, jogai és köteles
ségei a képviseleti testületre szállanak.

Az egyház közvetlen kormányzó testületé a kebelbeli egyháztanács 
a helvetiea confessio 18. fejezete 4-dik pontja, és a XCIX-ik kánon 
szerint választva, az egyház tekintélyesebb, szilárd · jellemű, vallásos 
buzgóságban, egyháziasságban kitünőbb, jámbor életű kepefizető tag
jaiból. Az egyháztanács legalább kilencz, legfeljebb harmincz tagból 
állhat, ezen számba a pap vagy papnak, kebelbeli és számadó gondnokok, 
megyehiró, pénztárnok, jegyző és az állandó presbyterek nem értet
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nek. Választás alá nem eső tagjai a presbyteriumnak a |>atrónusuk, 
a helybeli tanodák rendes tanárai és a kebelbéli iskolák rendes tanítói. 
Az 1874. évi egyházkerületi közgyűlés az egyházközségi szabályzat 
ezen pontjában használt «helybeli tanárok- kifejezést akép értelmezte, 
hogy a presbyterium választás alá nem eső tagjaiul tekintendők a ref. 
felekezeteu kívüli tanodáknak e hitfelekezetliez tartozó tanárai is.

A presbyterium, valamint az ekldézsia teljes gyűlésének vagy 
képviseleti testületének is elnöke az esperes! vizsgálat alatt álló egy
házakban a pap, mint első domesticus curator, vagy ha többen vannak, 
a hivatala folytatásában korosabb, ennek akadályoztatása, esetében, 
vagy mikor oly tárgyak folynak, hogy a pap jelen nem lehet, az esperes 
vagy az általa a végre kiküldött pap: mikor az esperes jelen van. 
akkor ő az elnök (kivévén a nagyszebeni egyházat, melynek minden
nemű gyűlésében a volt egyház-főtanács főpatronátusi jogából folvő- 
lag világi főgondnok elnököl, s a pap csak ennek akadályoztatása, 
esetében elnökölhet — és a kolozsvári egyházat, a melyben az 1875- 
évi egyházkerületi közgyűlés határozata szerint a világi kurátorok
nak valamelyike van hivatva elnökösködni). A püspöki vizsgálat alatti 
egyházakban mind a presbyteriumnak, mind az egyházi köz- vagy 
képviseleti gyűlésnek elnöke, ha ott lakik és jelen van, a püspök, ha 
nem lakik ott, vagy nincs jelen : az inspektor főkurator: ennek is 
távollétében a rendes pap, vagy ha többen vannak, a hivatala folyta
tásában korosabb mind első domesticus curator: ennek is akadályoz
tatása esetében, vagy mikor oly tárgyak kerülnek szőnyegre, a melyek
nek tárgyalásánál a pap jelen nem lehet, a püspök által kinevezendő 
egyén. A presbyterek. consistorok választatnak teljes egyházi, vagy 
képviseleti gyűlésben, és pedig 8 évig terjedhető hivataloskodási időre, 
olyformán. hogy a presbyterium tagjai l/s-ad részének évenkinti ki
lépése által minden évben felujíttatik. Az 1875. évi egyházkerületi 
közgyűlés megengedte, hogy a marosvásárhelyi püspöki vizsgálat alatt 
álló egyházi presbytereit három év helyett B évre választhassa.

Az egyházi számadó gondnok az egyház közgyűlése által ennek 
buzgó, értelmes és lehető vagyonos, biztosítékkal bíró tagjai közül, a 
presbyterium meghallgatása után, az esperes által kijelölt bárom tag 
közül választandó. Számadásaira nézve az egyháztanácsot, canonica 
visitatiót, az esperest és egyházmegyei elöljáróságot és közgyűlést 
ismeri rendes biráinak, határozatainak magát, aláveti, és a szabályzat 
s utasítások megtartására magát eskü alatt kötelezi. (Az 1874- évi 
közgyűlés 87. sz. határozata.)

Az evangélikus ecniháshan minden egyes gyülekezel nek joga
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('s kötelessége magúi, egyházi kánonok szerint saját helybeli konvmtje 
által kormányozni, melynek tagjai, a gyületkezet patronusai, kik alatt 
a loklesurak is, a kik ugyanazon gyülekezet hitét vallják, értetnek, 
papok, iskolatanítók, tanárok, valamint felügyelők és a gyülekezet 
vénei. Ez utóbbiak u. m. felügyelő és a vének, szokott módon 
választatnak. A patrónusok az egyházakban, melyeknek főntartói és 
egyszorsniind tagjai, semmi uraságot nem gyakorolhatnak s csakis 
tanácsukkal és közreműködésükkel védik és javukon működnek.

A kon vent kötelessége : a papok, tanítók és kántorok fizetését 
Ilehajtani, akár pénzbeli, akár terményekben tegyen az. és pedig mind 
minőségre, mind mennyiségre nézve a konventió szerint, ezekről akép 
gondoskodik a konvent, hogy a hátralékok ne szaporodjanak, a hol 
a hívek tartozásukat semmikép nem teljesítenék, a világi hatóság 
vétessék igénybe: erre nézve előbb az esperességi consistoriumtól ké
ressék engedély.

A konventnek és presbyteriumnak kell-ügyelni, hogy az isteni 
tisztelet botrányok által ne zavartassák, és az azt eszközlők meg
fen yátessenek; hogy a hívek az isteni tiszteletet ne mulaszszák, s azok, 
kik egész éven át magukat kivonják, megintessenek. A rendes iskoláz
tatást szorgal mázni, és a szegények ellátásáról gondoskodni a presbyterium 
köréhez tartozik.

Az egyháztanácsnak (presbyterium) tagjai: a gyülekezet elnökei, 
kik egyúttal az egyháztanácsé is, azonkívül a többi lelkész is, ha 
ilyenek többen is vannak, a tanítók, jegyző, pénztárnok, gondnok, 
úgy anya-, mint a leány- és: fiókegyházbeliek; végre a gyülekezeti 
közgyűlés által három évre választott egyháztagok. Ezek száma az 
egyházi tisztviselőkön kívül, tekintetbe véve a gyülekezet népességét, 
legalább hat és legfittebb hatvan. A választásnál a leány- és fiók- 
gyülekezetek is mindenkor illő tekintetbe veendők. Három év eltelté
vel az egyháztanáesi tagok fele kilép: azonban a kilépettek újra vá- 
választhatók.

Az egyháztanács, mely rendszerint évnegvedenkint, szükség 
('setében gyakrabban is összeül, rendes jegyzőkönyvet vezet s minden 
eljárásáról és intézkedéséről a közgyűlésnek felelős, hatásköre a követ
kező : a) végrehajtja a közgyűlés határozatait; b) előkészíti a köz
gyűlés elé terjesztendő ügyeket : e) elintézi a sürgős tárgyakat, a 
közgyűlés által meghatározott korlátokon belül; d) a gyülekezet ingó 
és ingatlan javaira, jövedelmeire, azok hova és mikénti fordítására, 
különösen pedig a kegyes alapítványokra felügyel, a számadó pénz- 
tárnok számadásait évenkint átvizsgálja, észrevételeit megteszi ésja
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közgyűlés elé terjeszti: e) a gyülekezet épületeit gyakrabban meg
tekinti s azok körül a kisebb igazításokról intézkedik. Tetemesebb 
változtatások szüksége állván be, erről a közgyűlésnek jelentést tesz: 
úgvszinte a gyülekezet épületeinek tűzkár elleni biztosításáról felelősség 
terhe alatt gondoskodik: f)  az egyházi tartozások beszedésénél s bár
minemű közmunkák teljesítésénél a gondnokoknak segédkezet nyújt, 
s ugyanezen terhek kivetése iránt felmerülő nehézségeket kiegyenlíti: 
g) általában ügyel a gyülekezeti tagok vallásos és erkölesi életére. 
E végből azokon, kik nyilvános botrányos életet élnek, az egyház- 
fegyelmet gyakorolja, s őket szükség esetében világi hatóság közbe
jöttével is fenyíti; h) különösen figyelmet fordít az iskolára, hogy az 
jókarban tartva és ezélszerüen fölszerelve legyen, és hogy az iskola
köteles gyermekek rendes időben mind jókor felgyűljenek s idő előtt, 
ki ne maradozzanak. Az e tekintetben hanyag szülőket, ha ügy kiván- 
tatnék. a polgári hatóság közbejöttével is kényszeríti. (Ί8Η8: XXXVIII. 
t.-oz. 4. §.) Kiváló gonddal van az iskolák vallásos és hazafias szel
lemére : /) gyülekezeti özvegyek, árvák, szegények gondviselésére, 
valamint a kegyes adakozások gyűjtésére nézve is intézkedik: k) 
házassági viszályok kiegyenlítésénél a lelkésznek segédkezet nyújt; /) 
végrendelkezéseknél, a hol különösen mint tanuk szerepelnek, az ille
tőket, kegyes hagyomány ozásokra serkentik.

Az unitárius egyházközség közgyűlésének elnöke a helybeli 
lelkész és gondnok, tagja pedig minden kepefizető, vagy hol kepe 
nines, minden önálló és nagykorú férfi egyháztag. A közgyűlés választ 
papot, tanítót, énekvezért, és három évenkint gondnokokat, jegyzőt, 
egyházfiakat, iskolaszéket, évenkint pedig a presbyterium tagjainak 
egyharmad részét. A választások az esperesi vizsgálat, alkalmával 
történnek. Saját vagyonát önmaga kezeli, számadással az egyházköri 
hatóságnak tartozván ; birtokot elad és vesz, a központi hatóság enge
délye mellett. Az egyházköri közgyűléseken belső emberei által kép
viselteti magát. Esperesek, köri jegyzők és gondnokok választásánál 
szavazati joggal él,

A presbyterium, (egybázkebU tanács, domesticum consistorium) 
6—24 tagból áll. Elnöke a pap és gondnok; a három évre válasz
tott tagokon kivűl hivataluknál fogva állandó tagjai a tanítók és 
egyházi tanácsosok. Az elnökök a köz- és presbyteri gyűléseket 
(azokat legalább évenkint, ezeket legalább havonkint egyszer) együt
tesen hívják össze és vezetik, de valamelyiknek akadályoztatása esetén 
a másik egyedül is elláthat minden elnöki teendőt. A jegyzőkönyvek 
vezetésére saját, kebeléből választ jegyzőt. A presbyterek egyharmada
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minden éviién kilép s lie!vök új választással három évre töltetik he 
ismét, a kilépett tagok újra megválaszthatok lévén. A presbyterium a 
közgyűlés határozatait végrehajtja, a Iblvó ügyeket egyik közgyűléstől 
a másikig felelősség mellett intézi.

Nagyobb ekklézsiákban rendesen két gondnok van (kurátor, dékán). 
Kölelességiik : az egyházi vagyont gondozni, jövedelmeit gyarapítói és 
az ekklézsia szükségeire fordítni: építéseket és javításokat eszközöl
lel ni; számadást vezetni: a, kepét s egyéb illetményeket behajtani s 
a .javadalmasoknak kiszolgáltatni. A gondnokoknak a presbytereken 
kívül segítségükre vannak az egyházfiak.

Hitközség a zsidóknál

Minden izraelita csak azon hitközségbe kebelezhető be, s mind 
kultuszadó meg egyéb hitközségi terhek és járulékok, mind anyakönyv 
illetőség tekintetében s jogok gyakorlása szempontjából is azon hit
községhez tartozónak tekintendő, a melynek területén lakik: önként 
értetvén, hogy az ugyanazon területen netalán létező különböző jellegű 
(eongressusi alapszabályok szerinti, vagy orthodox vagy statusquo) 
hitközségek közül szabadon esatlakozhatik ahhoz, a melyhez meg
győződése vonja, s a mennyiben egyik ilyen hitközség kebeléből a 
másikba kívánna átlépni, köteles megtartani az átlépés szabályszerű 
feltételeit. (1877. deezember 9-én 29,98-1. sz. a. kelt cult. min. ren
delet.) füzek pedig a következők: Tapasztaltatván, hogy az izraelita 
hitközségekből történő gyakori kiválások a hitközségek anyagi viszo
nyait annyira érintik, hogy azok folytán úgy a véglegesen alkalma
zol! hitközségi tanítók és hivatalnokok, valamint a netáni hitelezők 
érdekei is veszélyezetteknek tűnnek föl, a kiválásokra vonatkozólag 
fennálló s a vallás- és lelkiismereti szabad meggyőződés elvén alapuló 
rendszabályoknak érintetlen hagyása mellett, valamely izraelita hit
községből kilépő egyes tagok, vagy új hitközséget alakító töredékek 
kultuszadója tárgyában eddig egyes fenlorgó esetekben irányadóid szol
gait 1876. évi ápril 22-én 78159. sz. a. kelt rendelet a hitközségi 
kötelezettségek érdekében ezennel oda módosíttatott: hogy akár egyes 
tagok más hitközség kötelékébe való belépés ezéljából, akár új hit
községet alakítani szándékozó kisebb-nagyobb (bár többséget képező) 
töredékek lépjenek is ki valamely szabályszerűen megerősített alap
szabályok szerint szervezett izraelita hitközségből, a kilépők nemcsak 
azon hitközségi számadási évre, melyben kilépésük történik, hanem

KÜY IIÁZI K Ö Z K iA Z ííA T Á S . I.
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még további bárom éven át kötelesek az odahagyott hilközségnél a 
reájok alapszabályszerűleg kivetett hitközségi kultuszadót és egyéb 
hitközségi terheket ép úgy megfizetni, mintha még tagjai lennének a 
hitközségnek: megjegyeztetvén, hogy azon egyének, kik a hitközség 
területéről végkép .elköltöznek és más hitközség kebelébe fölvétetnek, 
ezen fölvétel bejelentése és igazolása után az elhagyóit hitközség 
terheit, tovább viselni nem tartoznak.

Az autonom hittörvényhű zsidó hitközség az egyének önkénles 
egyesülése által alakúi testületté a végre, hogy mindazon intézmé
nyeket létrehozza és fentartsa, továbbá mindazon tisztviselőket szer
ződtesse és díjazza, melyekre a Selmlehan-Aruchba igtatott hittör
vények értelmében szüksége van. Minden ily hitközség autonom, 
egymástól független területet képez, önállóan készíti el helyi viszonyai
nak megfelelő hitközségi szabályzatait s ezek alapján alakul meg.

Ezen hitközségeknek a «Szerezeti Alapszabályzat» elfogadá
sától számítandó legfittebb három hó lejártáig el kell készítniök helyi 
szabályzataikat, melyeknek sem a Sehulehan-Arueh, sem a jelen szervező 
alapszabályzat, sem az állami törvények határozványaival ellenkezniük 
nem szabad. Az olyan hitközségi elöljáró vagy bármely más tisztviselő, 
ki a hitközség intézményeinek vagy szokásainak a Schulehan-Arueii- 
hal össze nem egyeztethető megváltoztatását indítványozza nyilvánosan, 
ez által rögtön elveszti hivatalát.

Egyesek vagy töredékek, — netaláni kilépésük a hitközség, ke
beléből meg lévén engedve, — tartoznak a hitközség által kilépésük 
időpontján túl 3 évig harmadik személyek irányában elvállalt kötele
zettségeknek azontúl is megfelelni: kivévén, ha kilépésüket kielégítő 
érvekkel indokolni képesek. A kilépő egyének vagy töredékek által fel
hozott indokok kielégítő- vagy ki nem elégítő volta fölött a válasz
tott bíróság határoz (1.1.—19. §§.).

Már fennálló hitközségek eddigi jogviszonyai a hitközségi tagok
hoz vagy tisztviselőkhöz és viszont, a «Szervezeti Alapszabályzat 
elfogadása által nem változnak. — föltéve, hogy a magyar- és érdél y- 
országi autonom hittörvényhű zsidó liítfelekezethez való csatlakozás 
által, érvényességét az utóbbiak is elismerték.

Egyesek, töredékek úgy, mint egész községek szabadon alakul
hatnak. Magyar- és Erdélyország területén, kerületi hitközségekké, és 
pedig politikai territorialis beosztásra való tekintet nélkül. Közös hil - 
községi és iskolai érdekeiknek és viszonyaiknak megfelelő szabályza
taikat önállóan készítik el s ezek alapján alakulnak meg. De a külön 
egyház-alakítások szertelenségét korlátok közé szorította az 1888.
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évi jan. 16-án kelt cultusministeri rendelet, mely meghatározza, hogy 
önálló és szabályszerűen szervezett izr. hitközségeknek csak azon 

lest illetek tekintendők, melyeknek alapszabályai a fennálló szabályok 
szerint történt jóváhagyatásuk után a vezetésem alatt álló ministerium 
által esetről-esetre az illető megye közönségéhez intézett rendelettel 
tudomásul vétettek és a mely izr. hitközségeket, alapszabályaiknak 
tudomásul vétele alkalmával, törvényes szervezettel bíró hitközségek
nek kijelentettem. Az egyes falvakban levő néhány zsidó család által 
vallási szükségleteik kielégítésére alkotott ima-egyesületek alapszabá
lyok alkotására kötelezve és testületi jogok gyakorlására jogosítva 
nincsenek, hanem mint templom-községek, vagy fiókközségek a hoz
zájuk legközelebb eső, kellő szervezettel felruházott izr. hitközség, 
illetve izraelita anyakönyvi kerület székhelyének kiegészítő részét és 

diók községeit képezik.»
A (dhevra-Kadischa és más kizárólag zsidó ezélokra fennálló vagy 

alakulandó egyletek szabályzatai azon rajok származott hagyományos 
szokások értelmében állapítandők meg, melyek a Sebulchan-Aruchba 
iglatott hittörvényekkel nem ellenkeznek. A Chevra-Kadiseha, nem
különben más kizárólag zsidó ezélokra fennálló vagy alakulandó egy
letek autonom testületeket képeznek, melyek a hitközségektől függet
lenek. (1871. november 15-én 26915. sz. a. kelt Szervező Sza
bályzat).

A különböző jellegű izraelita hitközségek tüzetes megnevezése 
és meghatározása czéljából a kultuszminister 1.877. érd 7768. sz. kör
rendeletben következő utasításokat adott: «Számos eset fordulván 
elő, hogy izr. hitközségek, beadványaikban, valamint a hatóságok 
is intézkedéseikben és jelentéseikben, a eongressusi alapszabályok 
szerint szervezett és az 1871. évi november hó 15-éről 26915. 
sz. alatt kelt cult, minister! körrendelettel közzétett alapszabályzat 
szerint szervezett hitközségeket, minden megkülönböztetés nélkül 
egyszerűen és egyaránt csak «izraelita hitközségnek» nevezik, ille
tőleg czímezik, a miből zavarok, az egyhelyen létező két külön
böző hitközségek között félreértések, sőt a czímezés miatt verseny
zések is támadnak: ezennel fölhívom a megye közönségét, hogy 
ügy felsőbb helyre teendő jelentéseiben, mint saját hatásköréhez tar
tozó intézkedésében, a eongressusi alapszabály szerint szervezett 
hitközségeket «eongressusi izraelita hitközség» vagy egyszerűen csak 
«izraelita hitközség» az 1871. novemberi alapszabályzat szerintieket 
pedig, az ezen szabályzat 4. ij-ában foglalt meghatározáshoz kö
ltést «autonom hittörvénvhű zsidó hitközség» vagy röviden «ortho-



1 0 0 I. K Ö N Y V .  H A T Ó S Á G O K .  TI. K É S Z .

dox izraelita hitközség» — s végre azokat, — melyek egyik sza
bályzat szerint sem szervezkedtek újra, hanem most is a congressus 
előtti állapotukban vannak, < statusquo-hitközség > névvel jelölje, ille
tőleg ezímezze, és ugyanezt tegye kötelességévé mind saját tiszti 
közegeinek, mind a törvényhatóság területén lévő összes izraelita 
hitközségeknek.»

Az izr. hitközség vezetője a rabbi. Feladata a következőkben 
áll: a) a hittörvények tanítása- és magyarázasában, vallásügyi két
kedéseknek a Schulehan-Aruch értelmében való megoldásában, nyil
vános hitszónoklatok tartásában : h) esküvők, elválások és chaliroth 
végrehajtásában: c) az ellenőrzésére bízott hitközségi, vallási és val
lásgyakorlati intézmények, állatmetszők (sochtimj^és hasonló hitköz
ségi hivatalnokok fölötti felügyeletben. A hitközség anyagi ügyeit .a 
községi választmány administrálja saját hatáskörében megállapított 
szabályzat és ügyrend szerint. Tisztviselői: főnök (elnök), jegyző és 
pénztárnok.

Patronatus.

Az egyház-községi életbe jelentékeny befolyása van a kryyántak. 
patronusnak. A kegyuraság megszerzése, gyakorlása és megszűnése a 
■ Javadalm ak» fejezeténél lesz bővebben tárgyalva. I ft csak azegvházküz- 
ségi életre legdöntőbb irányú kegyűrijog- és kötelességről emlékezünk meg. 
A patronusi jogok között a kath. egyházban legkitűnőbb a kijelölési vagy 
bemutatási jog (jus praesentandi), mely abban áll, hogy a kegyül· az 
egyházhatósági megerősítésre jogosított egyházi elöljáró (püspök, érsek) 
elé üresedés esetén egy alkalmas egyházi egyént terjeszt azon hatálvlyal, 
hogy az a megüresedett javadalomra szükségkép megerősíthessék. A 
szabályszerűkig történt bemutatásnak közvetlen eredménye, hogy az 
egyházi kegyúr által kijelölt azonnal jogot nyer a javadalomhoz (jiis 
ad vem), mivel sem a kegyúr a kijelölést meg nem másíthatja, sem 
a püspök tőle, ha különben alkalmas és méltó, a megerősítést meg 
nem tagadhatja. Fia pedig a kegyuraság világi, a bemutatott csak a 
kijelölésre kiszabott idő lefolyta után nyer dologhozi jogot, mivel ezen 
határidőn belől a kegyúr ismétlési jogát érvényesítheti. A püspök a 
kijelöltet, ha csak ellene törvényes kifogása nincs, a bemutatástól 
számított két hónap alatt kánonszerűleg instit.uálni köteles: különben 
a kegy úr a püspök ellen az érsekhez vagya pápához panaszszal járulhat. 
Ha a püspök mást, mint a kegyűr által kijelöltet helyezett, volna a 
javadalomba, ez magában véve nem volna ugyan semmis, de azí
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érvényteleníteni lehet az által, hogy a kegyúr, vagy a törvénye
sen kijelölt a püspök ezen eljárása ellen az egyházielsőbbséghez 
folyamodik.

A kijelölhető egyén képesítettségét több törvényezikk határozza 
meg. Így például II. Ulászló király 2. rendeletének (1495) IS. czikk 
3. ij-a: «A mely egyházi főrendű s országnagy urak és más nemesek 
bármely egyházi javak iránt védnöki (kegyúri) joggal bírnak, az ily 
egyházi javadalmakat az országiakéinak - nem pedig külföldieknek — 
szabadon adományozhassák». Az 1723. évi 55. czikk 5. ij-a ren
deli, hogy a «kik pedig a rendek közül, vagy királyi adományozás
nál fogva, vagy alapítványi jog és czímnél fogva bármely javada
lomra nézve vagy kijelölést s illetőleg kegyúri jogot bírnának, azzal 
kellőleg éljenek, és üresedés esetében alkalmas s jól érdemesített, 
szabad és más egyháznak le nem kötelezett személyeknek a törvény 
szabálya szerint adományozzák».

Jegyzet. A kijelölési jo« rendszerint a kegyurasággal jár ugyan, néha 
azonban átlói el van választva; pl. némely székes-, társas- vagy zárda-egyhá
zaknál. melyeknél a praelatus-választás a káptalant illeti; itt kijelölési joggal 
a kegyúr ugyan nem hír ; de a többi kegyúri jogokat gyakorolhatja.

Legkiválóbb kötelezettsége pedig a kegyúrnak az építési köte
lesség. Ezt az 1873. évi junius 6-án kelt sz. enltusministeri ren
delet következőleg szabályozza: 1. Kegyúri kötelezettségből csak oly 
új épületek emeltetnek, melyek az egyházi törvények értelmében a 
patronatussal szorosan kapcsolatosak: ilyenek a templom, a vele 
összeépített torony, a templom kerítése s netáni melléképületei, továbbá 
a lelkészi és segédlelkészi lak s ezek tartozékai: a konyha, élés- 
kamara, pineze, árnyékszék. kerítés, még ahol egyházlátogatásilag 
biztosítva van az istálló és kocsiszín. 2. ( lazdasági épületek, mint 
istálló, csűr. félszer, liambár, ól stb. a kegyurat nem terhelik, csak 
okmányilag biztosított (p. canonica visitatioban kikötött) esetben járul 
azokhoz költséggel. 3. C.sak akkor köteles a kegyűr épitési költsége
ket viselni, ha az egyháznak erre rendelt alapja nincs. 4. A kegyúr 
csak a szükséges anyagot és pénzbeli segítséget köteles adni, a nap
számokat. a község adja. 5. A költségvetés készíttetése és az épít
kezés vezetése a kegyurat illeti. 6. A gazdasági épületekre nézve az 
eddigi gyakorlat szolgál irányadóul írásbeli kötés hiányában. 7. A 
kegyuraságot terhelő épületekben a kisebb kijavítások: kályhák igazí
tása, zárak, ablakvasalások, ajtósarkak, üvegezések stb., amennyiben 
az egyes igazitási tételek 20 forintot meg nem haladnak, — vala
mint a belső tisztogatások s az ezek elmulasztásából eredő nagyobb
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károk a lakót terhelik. 8. Minden javadalmas a szükséges helyreállí
tásokat legkésőbb május 1-jéig köteles bejelenteni.

Az elkésetten benyújtott bejelentések, a mennyiben az elhalasz
tás kárral vagy veszélylyel nem jár, csak a jövő évi költségvetésnél 
fognak tekintetbe vétetni; az elkésésből származó nagyobb költségeket 
pedig az illető javadalmas tartozandik megtéríteni. Általában ugv az 
uj építkezések-, mint a kiigazításoknál, melyek a fennebbiek szerint 
a kegyurakat terhelik — szabályul szolgál, hogy a kegyúr csak any- 
nyiban tartozik ezek költségeit első sorban viselni, a mennyiben az 
illető egyháznak külön e ezélra szentelt vagyona nines, és ez esetben 
is a kegyúr akár az új építkezések, akár a kiigazításoknál csak a 
szükséges anyagokat és a pénzbeli kiadásokat viseli, míg ellenben a 
hívek kötelesek az összes kézi és szekeres napszámokat ingyen 
leróni.

A kegyúrnak kötelessége nemcsak az egyházi épületeket, ha 
leégtek, avagy bármily baleset következtében összeomlottak, újra fel
építtetni, de ha a javadalmazás megfogyott annyira, hogy az a java
dalmas illő eltartására nem elegendő, azt kiegészíteni is. Azon gaz
dasági épületek tekintetében, melyek a kegyurat nem terhelik, az 
illető egyház vagy lelkész és híveik egymás közti hozzájárulási ará
nyára nézve írásbeli kötések hiányában az eddigi gyakorlat szolgál 
zsinórmértékül.

Miután az 1873. évi junius 6-án 31937/1872. sz. a. kibocsá
tott szabályrendelet 3-ik pontjában a fennálló szokások és a korábbi 
rendeletekkel egyezőleg határoztatott, hogy «úgy az új építkezések, 
mint a kiigazításoknál, melyek a közalapítványokat mint kegyurakat 
terhelik, szabályul szolgál, hogy a kegyúr csak annyiban tartozik ezen 
költségeket első sorban viselni, a mennyiben az illető egyháznak külön 
e ezélra szentelt vagyona nincs» — és minthogy ennek ellenére több 
lelkész az egyházi számadások idevonatkozó kivonatát, az illető köz
alapítványi kér. kir. főtisztségeknek, illetve a keb. számvevőségnek 
átvizsgálás és a szükségessé vált építkezéseknél a kegyurat terhelő 
költségek megállapítása czéljából egyenes felhívásra is vonakodnak 
bemutatni, sőt annak bemutatását némelyek egyenesen meg is tagad
ták, mi által az alapok és alapítványi uradalmak illetéktelenül már 
eddig is tetemes költségekkel terheltettek, szükségessé vált a fent idézett 
szabályrendeletet következő pótlással ellátni: «Jövőben az alapok és 
alapítványi uradalmak kegyurasága alatt álló egyházak által benyúj
tandó építkezési költségvetésekhez a canonica visitation kívül még 
az illető egyház előző évi szabályszerűen megvizsgált és aláirt szám
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adási kivonata is múlhatatlanul csatolandó, és minthogy ezen okmány 
nélkül benyújtott építkezési költségvetések vissza utasítandók s annak 
szabályszerű bemutatására az illető lelkészek egyházfőnökségeik által 
lesznek szontandók: az ezen elodázás által netán keletkező károk vagy 
több költségek megtérítésére az évi számadási kivonat bemutatását 
megtagadó vagy elmulasztó egyházgondnok fog köteleztetni» (1881. 
évi okt. 20-án 22853. sz. a. kelt cultusministeri rendelet).

A gör. kel. egyház szervezete kizárja a patronatus! Hasonló
kép a protestáns egyházaké. Erdély azonban itt is kivételt képez, 
mert bizonyos fokig kegyúri jogokat fejlesztett, megfelelő kötelezettségek 
mellett. így patronatusnak tekintetik (az erdélyi ref. egyházkerület 
186! évi alapszabályzata szerint) mindazon egyháztag, a k i  egyházat 
alapít, annak templom-helyet ajándékoz, templomot építtet s az egy
ház lennállhatása tekintetéből tetemes mennyiségű tőkét ajándékoz; 
a ki felekezeti iskolaházat, pap- és mesterlakot építtet, vagy valamely 
egyháznak folytatólagos l'entartásába oly nagy mértékben foly be, hogy 
ezen segély nélkül rendeltetéséhez képest fenn nem állhatna: bármely 
olyan egyháztag, a ki a pap és mester fizetésében oly tetemes részt 
vészén, mely nélkül azon egyház papot és mestert nem tarthatna, vagy 
Int igen is, azok nagyon szegényül lennének fizetve: azok, kik a pap
nak legalább tiz, a mesternek legalább öt kalangya kepét fizetnek, s 
az egyház mindennemű terheiben a közönséges béradó gazdához mérve, 
legalább kétszeres arányban vesznek részt. Azon patronusnak, a ki 
valamely egyházat alapít, íentart és fennállását halála utánra is egy
maga. biztosítja: joga van, mint alapítónak, úgy magának, mint örö
köseinek is arra, hogy azon egyházban papot és mestert válaszszon. 
illetőleg, válaszszauak; de ha nem egyedül a patronus tartja fenn az 
egyházat, akkor a papválasztási szabályok szerint a nép is befoly 
a pap- és mesterválasztásba.

E s p e r e s .

A püspöki hatóság végrehajtó közege a katolikusoknál a fő- és 
a lesperes. A főesperes a kerületéhez tartozó egyházakat meglátogatja, 
az egyházi számadásokat megvizsgálja, az alespereseket hivatalukba 
iktatja és abban ellenőrzi, a püspöki hivatalt a világi hatóságok előtt 
képviseli; tapasztalatai és intézkedései felől a püspöknek jelen
test tesz. Az egyházi kormányzás közvetlen ellenőre és irányzója az 
a lesperes.
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Az 1858-iki esztergomi tartományi zsinat V. czimének 5. pontja, 
és az 1868-iki kalocsai tartományi zsinatnak III. czim 5. fejezete 
szabatosan körvonalozza az esperesi teendőket, a kerület papságának 
adandó jó példában, a kerületi papság és hívek fontosabb kebelbéli egy
házi és iskolai ügyeinek vezérlésében, kerületi papi tanácskozások 
tartásában, s az esperesi kerület plébániáinak, templomainak és iskolái
nak megvizsgálásában határozva meg az esperes hivatását.

Az esperesnek legfőbb teendője az évenkint legalább egyszer 
minden egyházban eszközlendő egyháslátogatás. Főbb teendők ez 
eljárásnál: I. Megvizsgálja az egyházi hivatal személyzeti viszonyait, 
hogy a lelkész, segédlelkész, kántor, tanítók, gondnokok stb. meny
nyire felelnek hivatásuknak meg ? Meggyőződést szerez: megtartalik-e 
a sz. miseáldozat, miként és mily részvétel mellett ? egyházi beszédek 
tartatnak-e, mikor, minők, hányszor? vecsernve tartatik-e, hogyan, 
mikor, minő részvéttel ? keresztény oktatás eszközöltetik-e ? napon
ként tartatik-e szf. mise, s ha nem, miért nem ? rendkívüli á.jtatossá- 
gok vannak-e? van-e az isteni tiszteletnek megállapított rendje ? van-e 
a kegyes alapítványokat nyilvántartó kimutatás ? a szentségek kiszol
gáltatása miként történik ? mennyi a kereszteltek, bérmáltak, gyónók, 
áldozok, házasulok, holtak száma azon évben ? az anyakönyvek sza
bályszerűen vezetvék-e? van-e ügyviteli napló s egyéb jegyzőkönyv ? 
a múlt évi leltár szabályszerűen rendezve van-e ? az áttértek, a 
hirdetések és az alapítványok könyve, és a lelkész! könyvtár rend
ben vannak-e ? be vannak-e a családkönyvek rendezve ? a lelkészi 
lak jó karban van-e ? milyen a lelkész viselkedése egyenlők és alan
tasok iránt ? hogyan bánik híveivel ? nem csinál-e adósságokat ? 
miben szenved hiányt a lelkész, és hogyan lehetne baján segíteni? 
Ugyané viszonyok a többi egyházi hivatalnokra és alkalmazottra nézve 
is földerítendők. II. Az egyházi épületeket illetőleg : a templom belső 
és külső részei jó állapotban vannak-e ? mi igényel javítást és minői ? 
ki köteles azt megtenni ? a templom belső fölszerelése miben szen
ved hiányt? van-e tisztaság a templomban, különösen az oltáron, 
öltözékekben és edényekben? .lói van-e kezelve a templom vagyona? 
van-e számadási napló és jegyzőkönyv ? rendben találtatott-e a 
templom pénztára? Ugyané pontok szerint minden kegyes alapítvány, 
iskola, lelkészi, kántori és tanítói telekről s épületekről, keresztekről, 
stb. leírás veendő. 111. Az iskolát illetőleg : hány tanköteles és beis
kolázott növendék van? létezik-e iskolai alap? föl van-e az iskola 
szerelve s miben szenved hiányt ? hogyan lehetne e hiányt pótolni ? 
van-e az iskolának fölvételi, mulasztási és osztálynaplója ? stb. IV. Az
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e<fvliáz ingó és ingatlan vagyonának leltára rendben van-e? a belső 
és külső telkek, szántók, rétek, kertek, szőlők, erdők stb. kellően van
nak-e művelve V a hiánynak ki vagy mi az oka ? nincs-e a hiányok 
folytán valami veszélyeztetve? hogyan lehetne azon segíteni? V. 
Van-e egyházközségi képviselet? egyházi tanács? iskolaszék? jól tel
jesíti-e föladatát? miben áll előnye, hiánya? Vannak-e ájtatos egy
letek. társulatok, melyek és minő arányban? VI. A nép szorgalmas-e 
az isteni tisztelet, szent beszédek és keresztény oktatás hallgatásá
ban, a szentségek fölvételében? törekszik-e a templom, pap, iskola 
stb. iránt való kötelességeit teljesítni? melyek panaszai az egyházi 
ügyeket illetőleg? mik előnyei, erényei, hiányai, hibái? Ha a lel
készben hibát födöz fel. megfeddi őt, ismételt esetben a püspöknél 
följelenti, és pedig sürgős esetben külön, egyébként pedig a püspök
höz beterjesztendő évenkénti rovatos jelentésben (informatio secreta).·

Évenkint legalább kétszer kötelesek az esperesek a kerület pap
ságát esperest gyűlésre (Corona) összehívni. A gyűlés napját és helyéi 
az esperes tudatja a kerület papjaival. A districtualis congregatiokon 
minden lelkész köteles megjelenni és részt venni; — fontos okoknál 
fogva az elmaradás az esperes előtt igazolandó (Migazzi-féle Istruotio 
és körrendelet ddo 22/XII. 1774, és 19/XIJ. 1799). Eme gyűlésen vala
melyik plébános vagy káplán sz. beszédet tart, melyet azután a 
megyei szokás szerint vagy valamelyik idősebb plébános, vagy a 
főesperes bírálat alá vesz. Továbbá ezen gyűléseken valamely előre 
kijelölt hit- vagy erköleslani tételről értekezés tartatik: az időközben 
kibocsátott püspöki körlevelek vagy rendeletek föl olvastatnak: s vagy 
ezekről, vagy pedig egyéb lelkipásztorkodási avagy iskolai ügyekről 
tanácskozás tartatik. A gyűlésen tárgyalt ügyekről a kerületi jegyző 
jegyzőkönyvet szerkeszt, mely azután a püspöki hivatalhoz tétetik át.

A püspök által kibocsátott körleveleket köteles az alesperes 
a kerületi papság egyes tagjainak megküldeni; továbbá az újon
nan kinevezett plébánosokat javadalmukba ünnepélyesen beigtatni. Az 
alesperes tartozik felügyelni arra is, hogy ha a kerületéhez tartozó 
plébánosok közül valamelyik súlyos betegségbe esnék; a haldoklók 
szentségeivel elláttassék és végrendeletet tegyen. S ha valamely plé
bános meghal, az esperes köteles az egyházmegyei hivatalt erről kése
delem nélkül értesíteni; ugyan ő gondoskodik az elhunyt plébános 
eltemetéséről, sőt ha a szükség azt kívánná, a plébániai teendők vég
zését, mig a püspöki hivatal nem intézkedik, ideiglenes helyettest, is 
rendelhet. Az alesperesek lévén a kerületi kath. iskolák felügyelői, 
kötelesek az iskolákat időnkül t meglátogatni, s arra felügyelni, hogy
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az iskolák a hazai törvényeknek megfelelő állapotba helyeztessenek: 
s ha lehetséges, azon kell lenniök, hogy az. iskolai vizsgálatokon sze
mélyesen megjelenjenek; többnyire nekik kell arról is gondoskodni, 
hogy a megürült tanítói állomások betöltessenek; s ezért, ha ilyetén 
üresedés fordul elő, s nem a községi hatóságot illeti a választás : a 
megüresedést be kell jelenteniök a püspöki hivatalnak, s a megürült 
állomásra csődöt hirdetniük, s a tanító választ ásón szintén részt, kell 
venniök. A püspökök az espereseket a kinevezés alkalmával több- 
rendbeli fakultással ajándékozzák meg, mely szerint t. i. a püspöknek 
föntartott bűnesetektől föloldozást adhatnak, s többféle egyházi szere
ket megáldhatnak, kápolnákat, temetőket, kereszteket, szobrokat meg
szentelhetnek, stb.

Az alesperes lelkészváltozás esetén nemcsak az esedékes jövedel
meknek a távozó és belépő parochus közt felosztását eszközli, hanem 
az egyházi értékeket, könyveket, épületeket, földeket is pontos összeírás 
szerint átveszi és átadja, a netán tapasztalt hiányokról pedig a püspöki 
hivatalnak jelentést tesz. (1795. január 4-én és 1797. oki. 7-én kelt 
körrendeletek.) Egyházi építkezésekhez állami mérnököt nem a lel
kész. de csak a püspök vagy megbízása folytán az esperes hívhat 
meg. (1.804. évi 72788. sz. helyt., rend.) Az építési vállalkozó által 
érdembe hozott kereseti részletek nyugtatvánva az építésre felügyelő 
esperes által láttamozandő. (1.0164/1867. sz. cult. min. rend.) Kisebb 
építkezéseknél, hol a munkálat felügvelésére az államépítészi hivatal 
nincs utasítva, a helyi felügyelet a plébánost és esperest illeti ; a mér
nöki hivatal részéről csak az első f ölvétel, a munka átadása, az érdem- 
bér-kimutatások szerkesztése és a mübirálat végett küldetik csak 
egy hivatalnok ki. (26786/1870. sz. cult. min. rendelet).

A gör. kel. egyházak esperesei, protopresbyterei a püspöki 
megye kisebb kerületeinek annál fontosabb hivatást betöltő lejei, 
minthogy a püspöki hatóság közvetlen nem is érintkezik a községek
kel, sőt a püspöki látogatásokat is a protopresbyter! vizsgálatok 
helyettesítik. Az 1868. év aug. 10-én kelt alapszabályrendelet, szeriül 
az esperesek, mint egyszersmind lelkészei, valamely egyházközségnek, 
akkor alkalmaztatnak, midőn helyök ürességbe jő : és pedig követ
kező módon : A consistorium pályázatot hirdet az üresedésbe jölt 
esperest hivatal betöltésére, melyre a lelkészek az egész gör. kel. egy
háztartományból jelentkezhetnek; a pályázati határidő lejártával a 
consistorium megbírálja, mely folyamodók vannak képesítve, s érde
mesek az esperesi hivatalra; és azon egyházhoz, melynek az esperes 
egyszersmind lelkésze leend, átteszi az ilyen pályázók táblázatát. A
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consistorium határozza meg a választan, illetőteg kijelölés napját: és 
az azon helységben hajtattk végre, hol az esperes egyszersmind lel
kész leend. A választásban részt vesznek a szóban lévő helység 
képviselői, továbbá az illető esperességhez tartozó mindenik egyház- 
község lelkésze, vagy ha több van, a lelkészek legidősbbike, és vele 
mindenik egyházközség részéről egv-egy kiküldött képviselő: úgy 
azonban, hogy azon helység gyűlése, hol az esperes lelkész leend. a 
választók számára nézve mindig egvharmad részszel erősebb legyen 
a környékbelieknél. Az eljárás a lelkészválasztásnál leírt módon 
történik.

Az esperesi látogatások és teendők hasonló utasítások szerint 
folynak le, mint a kath. egyházakban; de a rendelkezések, a consis- 
torialis szervezetnek megfelelően, legnagyobb részt testületileg történ
nek, nevezetesen az esperességi szék, esperességi zsinat és esperes- 
ségi bizottság meg gondnokság által. Az esperességi szék, mint első 
fokú hatóság, a papok közti villongások és a stola-megrövidítések 
eseteiben, továbbá a consistoriumtól hozzá utasított fegyelmi ügyek
ben jár el és őrködik az anyakönyvek pontos vezetése, meg a pap
ság magaviseleté fölött: a mennyiben még házassági perekben is 
eljár, erről alantabb lesz szí). Az esperességi zsinat egy harmadrész
ben a papság közöl, két harmadrészben az egyházközségek részéről 
három évre választott tagokból, és pedig 20,000 léleknél nagyobb 
népességű esperességekben 1.2 a papság, és 24 a községek által, 
kevesebb néppel bírókban amaz által 8, az utóbbiak által pedig 
tizenkét tag választatik: az esperest választó zsinat pedig két- 
annyi tagból áll. A zsinat évenkint egyszer, február hó első vagy 
második vasárnapjára hivatik egybe, mi legalább tizennégy nappal 
előbb kihirdetendő, kijelölésével azon tárgyaknak, melyek ott tár
gya Itatni fognak: teendői közé tartozik: az esperesnek választása, 
mire az egyházmegyei consistorium biztost nevez ki, és a legtöbb 
szavazatot nyert, három egyén a consistoriumnak bemutattatik, hogy 
közülük egyet kinevezzen; a kinevezett esperes hivatali működése 
megkezdése előtt bemutatja magát a püspöknél hirotezálás és a sen- 
gelia átvétele végett, miről az esperesség püspöki körrendelet útján 
értesíttetik. Az esperességi zsinat továbbá az esperes elnöklete alatt 
megválasztja az esperesszéki tagokat; a tanári és tanítói állomásokra 
az esperes által egvetértőleg az esperességi bizottsággal, a kihirdetett 
pályázat alapján összeállított névsorból a zsinat, három pályázót tesz 
ajánlatba és a választási iratokat kinevezés végett a consistoriumhoz 
terjeszti föl: a zsinat továbbá foglalkozik az egyházgazdasági, alapít-
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vánvi és iskolai ügyekkel és egyáltalán a tanügy előmozdítása, vala
mint az egyház tekintélye és önkormányzata fentartása iránt gondoskodik.

Az esperességi bizottság a zsinati határozatok végrehajtására 
és a gazdasági, iskolai és alapítványi ügyek közvetlen kezelésére a 
zsinat által három évre választott 6 illetőleg 12 taghói és az espe
resből, mint elnökből álló testület, mely évenkint rendesen négyszer, 
szükség esetében többször is ülésez: míg végre az esperességi kerü
letnek egyházi és iskolai szükségletei fedezésére megkívánta tó költsé
gek kezelésével a zsinaton három évre választott 4· gondnokból és 
két. helyettesből álló esperességi gondnokság van megbízva.

A szerb nemzeti egyház, szervezési szabályzatában az espere
sekre nézve külön csak az határoztatik, hogy ürességbe jővén ily 
állomás, a consistorium pályázatot hirdet, és megvizsgálván, hogy kik 
képesek és érdemesek a folyamodók közül az esperesi hivatalra, a 
pályázók táblázatát átteszi azon egyházhoz, melynek az esperes egy
szersmind lelkésze, és a választásban nemcsak azon egyházközség 
képviselői, hanem az esperesi kerület összes egyházközségei saját 
lelkészük és egyik küldöttjük által vesznek részt, úgy azonban, hogy 
azon község, hol az esperes lelkész leend, a választók számára nézve 
mindig egy harmadrészszel erősebb legyen a környékbelieknél; ha 
valaki a szavazatok két harmadát nyeri, csak az az egy, különben 
a legtöbb szavazatot nyert, kettő vagy három terjesztetik a eonsis- 
toriomhoz kinevezés végett, mely legfölebb hat hét alatt a löl terjesz
tettet megerősíti, illetőleg az ajánlottak közt. egyet kinevez s 1 üsténI az 
illetőnek beiktatása iránt intézkedik.

A protestáns egyházakban az esperesek az egyházmegyei gondno
kokkal (felügyelővélj együtt, az egyházmegyék egyes egyházaiban a jó 
rend s fegyelemnek őrei. az egyházi hivatalnokok közvetlen felügyelői, 
az egyházmegyei és kerületi végzések végrehajtói. (Jondoskodásnk 
körébe tartozik ennélfogva, hogy minden gyülekezetben egyházuk 
hitelvei híven megtartassanak, a vallásos szertartások és cselekmények 
szabályszerűen végeztessenek, a belli ivatalnokok kötelességeiket bnz- 
gósággal és hűséggel teljesítsék. Kötelességük továbbá az egyházmegyék 
levéltáraira felügyelni, hogy azok rendezett állapotban legyenek. Köte
lesek az esperesek évenkint egy maguk mellé vett lelkipásztorral, eset
leg az egyházmegyei gondnok vagy világi tanácsi urával, minden egy
házat meglátogatni. Ha személyesen nem tehetnék ezt, vagy oly nagy 
kiterjedésű volna egyházmegyéjük, hogy azt személyesen el nem végez
hetik : akkor maguk helyett egyházmegyei lelkészt tanáé,sbirót vagy 
rendes lelkipásztort is bízhatnak meg: sőt ha a szükség úgy kívánja.
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lobi) ily látogató küldöttség is szervezhető az egyházmegyéién. Az 
egyházmegyei lálogatók megjelenéséről esperesi körlevélben értesit- 
lelnek az egyes egyházak, - mely időre a lelkipásztor a presbyteriumot 
mindig összehívja. Az egyházlátogatóknak egyszerű és tisztességes ellátá
sukról s tovább szállitásnkról minden gyülekezet gondoskodni tartozik.

Az esperesi látogatás (canonica visitatio) gondoskodása és figyelme 
kiterjed agy az anya- mint a leánygyülekezetekben: a) az egy
ház bóléiétól, f. i. az istenitisztelet rendét, vasárnap és hétköznap 
megtartását, a bibliamagyarázás miként gyakorlását, a confirmátiót, 
az istenitisztelet látogatását, az nrvacsorájával élő egyháztagok, az 
áttérések, a visszás házasok, egymással törvénytelenül élők szám át: 
az adakozások, a helybeli szegények és árvák ügyeit: az egyházi és 
iskolai ügyek előbbvitele érdekében tett intézkedéseket, s az előfordul
ható hitfelekezeti sérelmeket tárgyazó és illető kérdésekre: b) az egyház 
kiiléletét..' szervezetét és vagyonát, t. i. a presbyterium és egyház
községi közgyűlés szabályszerű szervezését azok gyűlései jegyző
könyveit, az egyházmegyei és kerületi jegyzőkönyveket, az esperesi 
körlevelek rendes és állandó jegyzőkönyvbe bevezettetését, - az 
egyház iratairól, szent edényeiről, s ingó vagy ingatlan vagyoná
ról szóló leltárt, - az egyház földjei, épületei s temetőhelyei telekköny
vezésit, tőkepénzei elhelyezését és biztosítását,— az egyház jövedel
meit. -  az alapítványokat.— az évi számadások állását és megvizsgálását, 
az egyház épületei jókarban tartását, s azok tűzkár ellen biztosítását, — a 
bel hivatalnokok fizetése pontosan kiszolgáltatását és az azok használatá
ban levő egyházi földek adóügyét — az egyház évi tartozását (az egy
házmegye és a kerület részére) tárgyazó és illető kérdésekre : c) az 
iskolai ügyeket, épületeket, hogy t. i. mi karban vannak az iskolák 
úgy szellemileg mint anyagilag, azoknak alapos megvizsgálását: rí) 
az egyházi hivatalnokok hivatalos eljárását és magánéletüket, a presby
terium és egyházi hivatalnokok közötti viszonyokat: e) az anyakönyvek 
vezetését s a statisztikai adatokat tárgyazó és illető kérdésekre és 
dolgokra, Mindezekről az esperes kimerítő jelentést terjeszt az egyház
megyéi közgyűlés elé.

Az egyházmegyei gondnokok, az evangélikusoknál egyházul, felü
gyelők jog- és hatásköre : a) Mint az espereseknek elnök és kormányzó 
társai részt vesznek a közgyűlések összehívásában és a tanácskozások 
vezetésében, b) Az esperesek helyett, azok akadályoztatása esetében 
az egyházmegyei törvényszékeken elnökölnek, c) Képviselik az egyház
megyét az esperessel és egyházmegyei képviselőkkel az egyházkerü
leti közgyűléseken, d) Képviselik az egyházmegyét a világi hatósá
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gokkal szemben, e) Elnöktársaikkal egviitt őrködnek az egyházmegyék 
egyházi és iskolai ügyei felett. /') Készt vesznek lehetőleg az egyház
megyei látogatásban, g) Esperes vagy világi tanácsbirák választása 
eseteiben, felhívják az egyes gyülekezetek presbyteriumait a szavazatok
nak megbatározott idő alatt beküldésére, s azok felbontására nézve, 
—- a mennyiben áz egyházmegyék által felhatalmazást nyertek 
intézkednek, fej Lelkészválasztások alkalmával, világi egyén kiküldéséről. 
— a jelenleg érvényben álló választási szabályok szerint — gondoskod
nak. Az egyházmegyei gyűlést az esperes és gondnok (felügyelő) egyetértő
kig hívják össze minden évben legalább egyszer ; azonban ha a szükség 
és körülmények igénylik, többször is. A gyűlés legfontosabb tárgyai 
a meghívó levélben mindig jeleztessenek. Az erdélyi egyházkerületben 
a közgyűlést az esperes vagy helyettese hívja össze. A közgyűlés 
nyilvánosan tartatik. A közgyűlés mindig kettős elnökség alatt tartandó; 
ha az egyik elnöktárs a megjelenésben akadályoztatnék : azonnal 
helyettes elnöktársul a legidősb tanáesbiró alkalmaztatok vagy a lel
készei vagy a világi tanácsbirák közöl, a szerint, a melyik részről nem 
jelenhetett meg a rendes elnök. Az erdélyi egyházkerületben az esperes 
akadályoztatása esetén elnök a rendes jegyző; ha ez is akadályozva 
volna, az idősebb lelkészi ülnök.

Az egyházmegyei közgyűlést alkotják; a) Az esperes és az egy
házmegyei gondnok mint elnökök; az erdélyi kerületben az esperes 
mint elnök, továbbá a fő- és algondnokok. b) Egyenlő számmal válasz
tott lelkészi és világi tanácsbirák, kiknek számát meghatározni az 
egyházkerületek belkörü intézkedésének hagyatott fenn. Az erdélyi egy
házkerületben a köztörvényszéki bírák, c) Minden lelkész, d) Minden 
egyes gyülekezetben 1.0 ezer lélekszámig a lelkészek számának meg
felelő választott képviselő, a népesebb egyházközségeknél 10 ezer 
lélekszámon felül minden 5 ezer lélek után még egy választott kép
viselő: az fi ezernek felét legalább egygvel meghaladó lélekszám meny- 
nyiség után már egy képviselő számíttatván. Ezek az anyaországban
1 évre. Erdélyben pedig űgv a világi mint az iskolatanitó képviselők 
8 évre választatnak, — a meghalt vagy lemondott képviselők helyett 
az esperes felszólítására pótlóválasztás eszközöltetvén, e) Az egyház
megye hatósága alatt álló középtanodák egy-egy, és a tanítótestület
2 képviselője, f) A lelkészi és világi jegyzők. Mindezen tagok tanács
kozási és szavazati joggal bírnak. Az erdélyi egyházkerületben az 
egyházmegyei közgyűlés alkotó elemei még az előbbi a) b) c) pon
tok alatt megnevezetteken kívül; az egyházmegye területén levő fő- és 
középiskolák fölszentelt és az egyházmegyébe kebelezett tanárai; a
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.világi rendből annyi képviselő, a hány szolgálattevő rendes lelkész és 
az egyházmegyébe kebelezett fölszentelt rendes tanár van; az iskola- 
lanilók közöl a világi képviselők hatodrészének megfelelő számban 
V á I asz tandó képviselők.

Az egyházmegyei gyűlés tárgyai az egyházmegyét illető összes 
egyházi és iskolai I közigazgatási ügyek; jelesül: a) Az egyházkerületi 
gyűlések jegyzőkönyveiben foglalt felhívások, utasítások és rendeletek.
b) A lelkész- és tanítóválasztási és bekebelezési ügyek, c) Az egy
házmegyei pénztár, lelkészi és tanítói gyámintézetek ügyei, cl) Meg- 
üresüll. egyházmegyei hivatalok betöltése feletti intézkedés, e) Az egy
házlátogatásról tett jelentés tárgyalása, és általában a kebelbeli egyes 
egyházak szellemi és anyagi ügyei, javainak biztosítása és helyzeté
nek javítása, ft Az elhagyott árvákról, szegényekről való keresztyéni 
gondoskodás, y) Leány egyházaknak anyaegyházakká, vagy anyaegyhá
zaknak leáuyegvházakká alakítása, az egyházkerületi közgyűlés jóvá
hagyása mellett, h) Az egyházi hivatalnokok díjleveleinek változtatása 
vagy módosítása tárgyában, másodfokú intézkedés, i) Bizottságok jelen- 
lese. indítványok, kérvények tárgyalása, k) Képviselők választása egy
házkerületi gyűlésekre: az erdélyi kerületben az egyházközségi közgyű
lés, vagy a hol ez nincs, a presbyterium választja az egyházkerületi 
képviselőket. I) A népiskolák feletti felügyelet s az egyházmegyei nép
iskolai tanügyi bizottság jelentései.

Az erdélyrései ref. egyházmegyei közgyűlésnek tárgyai pedig:
a) Választja az esperest, egyházmegyei jegyzőt és directort, az egy
házi törvények által meghatározott esetekben és hivataloskodási tar
tamra. b) Felajánl az egyházmegyei fő- és algondnoki hivatalra, mikor 
üresség van, vagy az egyházkerületi közgyűlés (s esetleg ennek jóvá
hagyása reményében az igazgató tanács) jóváhagyásával gondnoki 
uj állomások állíttatnak fel; minden egyes állomásra a szavazatok 
többségét nyert három világi egyén lévén felajánlandó az igazgató 
tanács útján a kerületi közgyűléshez szabályszerű megválasztás végett.
c) Választja az egyházmegyei házassági törvényszék ülnökeit, általá
nos szavazattöbbséggel, három évi hivataloskodási tartamra, az egy
házmegyében levő rendes papok közül; és az egyházmegyei köztör
vényszék papi és világi ülnökeit, utóbbiakat az egyházmegye világi 
képviselői közül hasonlólag 3 évi tartamra.
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HARMADIK RÉSZ.

A főhatóságok testületi működése.

Zsinatok.

A püspöki hatalom a kath. egyházakban osztatlan ugyan a 
tridenti zsinat határozatai szerint, de nincs kizárva, sőt elrendelte
tek ugyanez alkotmánvozó zsinaton, hogy a püspökök és érsekek 
megyei és tartományi zsinatokban testületileg is gyakorolják főhatósá
gukat, törvényhozó és kormányzó hatalmukat.

A megyei zsinatok nem önhatóságuak, hanem csak tanácsai 
a korlátlan hatósága püspöknek: a püspök tehát azokon nem csupán 
elnököl, hanem kizárólag övé a törvényhozó hatalom ; egyedül az ő 
akarata dönt, a jelenlevők csak tanácskozási szavazattal bírnak, de 
a határozatot szavazás nélkül mondja a püspök ki. Csak a zsinati 
vizsgálók kirendelésénél van a clerus hozzájárulásához kötve annyi
ban, hogy az általa ajánlottak közül hat a többség által válaszfa- 
tik meg.

Megyei zsinatok alkalmával szokásban van hivatalnokokat 
választani, minők: procurator synodi, ki a zsinati tagok kívánságait 
adja elő: promoter, ki az egyes tagok számára a helyet kijelöli: 
secretarius, notarius stb. A megyei zsinat teendői közé tartozik: a 
tartományi zsinatok határozatainak kihirdetése és végrehajtása, a 
megyei isteni tisztelet rendezése, megyeri törvények alkotása, a zsinat i 
vizsgálók és bírák megválasztása. A megyei zsinat határozatait meg
erősítés végett sem az apostoli sz. széknek, sem a metropolitának 
nem szükséges {ölterjeszteni. A megyei zsinat tartása előtt a püspök 
rendszerint meglátogatja megyéjét, hogy ekkép anyagot gyűjtsön 
a tanáeskozmányra. A megyei zsinat egy belli vására jogosítva van 
minden megyés püspök, a mint pápai megerősítését kinyerte, és a 
püspökéhez hasonló hatósággal bíró praelatusok, a mennyiben erre 
különös kiváltsággal bírnak, mint például nálunk a szent-mártoni 
pannonhalmi főapát; a püspöki közhelyettes csak külön megbízás 
alapján; üresedésben lévén a püspöki szék, a káptalani helyettes, de 
csak akkor, ha az utolsó zsinat óta legalább egy év telt volna el. 
A megyei zsinatra a törvény és szokás szerint kötelesek megjelenni 
a püspöki helyettes, a székes- és társas-káptalanok, a megyében levő 
zárda- és klastromfőnökök, az esperesek, plébánosok és lelkészjava
dalommal bíró egyházszemélyek; sőt ha az összes derűst illető reform
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kérdőnek tárgyalandók, minden megyebeli pap tartozik megjelenni, 
mire az illetők egyházbüntetések által is szoríthatók, a nélkül azonban,, 
hogy foltétien jogok lenne az ily zsinatra okvetlenül meghivatni. 
Λ tridenti zsinat rendelménye szerint megyei zsinatok évenkint. vagy 
legalább minden második évben lennének tartandók és habár ez szá
mos egyházi rendeletek által ismételve és hathatósan sürgeti étik, mégis 
jobbára divatból kimúltak és csak újabb időkben karoltattak fel megint, 
nagyobb-kisebb buzgalommal. Azonban gondoskodva van, hogy zsinatok 
helyett legalább az esperesek hivassanak egybe, kik előbb a plébá
nosok kívánalmait a Coronákon megtudván, azoknak a püspök előtt 
tolmácsai, viszont pedig a püspöki végzéseket a plébánosokkal közlik.

A tartom ányi zsinatokat az illető érsek, vagy az érseki szék- 
üresedés idején a tartomány legidősebb püspöke hívja egybe. És pedig 
a trienti zsinat határozata szerint minden harmadik évben kellene 
tartományi zsinatot tartatni. A tartományi zsinatok rendszerint a tar
tomány érsekének székhelyén tartatnak. A tartományi zsinatra meg
hivatnak: a tartománynak valamennyi megyés püspökei, és püspöki 
széküresedés idején a káptalani helynökök; továbbá az érseki jog
hatóság alá nem tartozó szomszéd exemtus püspökök, kik kötelesek 
egy tartományt maguknak kiválasztani s annak gyűlésein mindenkor 
részt venni; ezenkívül a tartományi zsinatra meghivatnak a püspöki 
joghatósággal bíró praelatusok, és a székeskáptalanok is, de ez utób
biak csak egy vagy két küldött által képviseltethetik magokat, s eme 
küldöttek, valamint azon szerzetes praelatusok, kik nem valóságos 
nullius praelatusok, nem bírnak döntő, hanem csak tanácskozmányi 
szavazattal. Végre minden püspök magával vihet tanácskozás végett 
egy vagy két theologust. Világi egyének a jelenlegi fegyelem szerint 
semmi szín alatt sem vehetnek részt a tartományi zsinaton. Mindazok, 
kik jogosítva vannak a tartományi zsinatban való részvételre: egy
szersmind kötelesek is megjelenni a zsinaton. A kik akadályozva vannak 
a megjelenésben : maguk helyett megbízottat küldhetnek, kit a zsinat 
tetszése szerint döntő vagy csak tanácsadó szavazattal ruházhat fel. 
A tartományi zsinatokon azt illeti meg az elnökség, a ki a zsinatot 
összehívta. A tanácskozás tárgyát hit- és erkölcstani ügyek nem képez
hetik, hanem csupán a tartománynak egyházfegyelmi ügyei, p. o. a 
a papnöveldék felállítása, a székesegyházi isteni -tisztelet rendezése, 
nagyobbszerű kihágások fölötti ítélet, a püspökök kisebbszerü szemé
lyes ügyeiben első folyamodásu bíráskodás stb. A határozatok hoza
talában szavazat-többség dönt, de az elnöknek ép oly szavazata van, 
mint bármelyik püspöknek. A tartományi zsinat által hozott határo
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zatokat valamennyi zsinati tag, ki döntő szavazattal hirt. köteles 
aláírni, — azokat sem véve ki, a kik az egyik vagy másik határo
zatot nem helyeslik; ezeknek azonban jogukban áll a fölebbezés. 
Mielőtt a zsinati határozatok kihirdettetnének: előbb a congregatio super 
revisione synodorum provincialium-nak nevezett római bizottsághoz 
küldetnek, mely megvizsgálja, váljon a határozatok közt nem fordul-e 
elő olyasmi, a mi a köztörvényekkel s jelesen a trienti határozatokkal 
ellenkezik. Ha semmi kifogása sincs a Gongregatiónak a határozatok 
ellen; azokat minden észrevétel nélkül visszaküldi az érseknek; s 
azután a határozatok kihirdettetnek. Néha azonban az érsek különös 
kérelme folytán a tartományi zsinat határozatai az apostoli sz. szék 
részéről is megerősítést nyernek. A tartományi zsinatoknak rendszerint 
:t—4 nap alatt be kell fejeztetniük, s csak rendkívüli esetben tart
hatnak egy hétnél tovább; azonban az elnök csak a többség bele- 
egveztével oszlathatja föl a zsinatot. A kihirdetés a metropolita által 
a tartomány papsága és híveihez intézett körlevélben, vagy — a mi ritkán 
fordul elő — e czélra összejött tartományi zsinaton történik. Az egyes 
püspökök is közzé teszik a megyei zsinaton, vagy körleveleikben a 
tartományi zsinat határozatait. A metropolita által történt kihirdetés 
folytán beáll a törvény kötelező ereje, hacsak maga a törvény mást 
nem határoz; a suffraganeusok által történt kihirdetés czélja, hogy a 
törvény annál inkább nyilvánosságra jusson.

A tartományi zsinati határozatok csak az illető tartomány- 
beliekre nézve bírnak kötelező erővel. A zsinati határozatok értelme
zésének joga a következő zsinatig a metropolitát illeti meg; de a 
zsinati határozatok alól való fölmentést sem az egyes püspökök, sem 
a metropolita nem adhat, hanem csak a pápa. Azonban a következő 
tartományi zsinat, az előbbi zsinat által hozott határozatokat megvál
toztathatja ; de ha a tartományi zsinat határozatai a római sz. széktől 
in forma speciali vagyis ilyes záradék mellett: «motu proprio, ex 
certa scientia» erősíttettek volna meg: — azokat, mint pápai törvé
nyeknek tekintendő rendeleteket, a következő zsinat nem változtat
hatja meg. De ha csak in forma communi vagyis ilyes elausulák 
mellett: «si juste, canonice, provide facta sint, si ss. canonibus con
cilii Trid. decretis et constitutionibus aplicis non adversentur » tör
tént a tartományi zsinat határozatainak az apostoli sz. szék részé
ről megerősítése, azokat a jövő zsinaton módosítani sőt eltörölni 
is lehet.

Nemzeti zsinat csak pápai engedély mellett hivathatik össze. 
A nemzeti zsinatra az illető országnak valamennyi érsekei, püspökei és
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püspöki joghatósággal bin* praelatusai meghívandók. A nemzeti zsi
naton az ország prímása elnököl. A nemzeti zsinaton csak azon ügyek 
tárgyalhatok, melyek a tartományi zsinat tanácskozmányainak anyagát 
képezik, s a nemzeti zsinat határozatai csak pápai megerősítés által 
lehetnek érvényesek.

Az erdélyi róm. kath. Status.

Az erdélyi róni. kath. püspökség autonomicus kormányalkata 
két. testületet szervezett a circa sacra, jog megosztására — a püspöki 
hatóság érintetlen hagyásával. Ezek a statusgyűlés és annak igaz
gató tanácsa.

A Status közgyűlésének tagjai: a megyés püspök, ki egyszersmind 
az egyházmegyei gyűlésnek rendes elnöke. Ezen elnökség akkor, a 
midőn a püspöki szék betöltve nincs, a káptalani helynököt illeti. Az 
egyházi elnök akadályoztatása esetében a világi elnököl. A székes 
káptalan 10 rendes tagja: Iß kerületi esperes, akadályoztatásuk ese
tében. vagy ha már más minőségben a közgyűlés tagjai lennének, 
az illető kerületi alesperes vagy jegyző; a gyulafehérvári püspöki 
hi (tani karnak egy küldötte. A szerzetes rendeknek a megye területén 
lakó tartományi főnöke. A 16 esperesi kerület papsága által kerüle
tenként választott 19 képviselő. Ezen szám a 16 espereskerület közt 
akként osztatik fel, hogy minden espereskerület egy követet küld; 
azon kerületek azonban, melyekben több mint 15 plébánia van, két 
képviselő által lesznek képviselve: e szerint a 19 képviselő követ
kezőleg oszlik; a székesegyházi esperesi kerület 10 plébánia után 1; 
a bányavidéki esperesi kerület 10 plébánia után 1; Barczaság-Sepsi- 
Miklosvár esperesi kerület 13 plb. után 1; szeben-fogarasi esp. kér. 
10 plb. után 1: csik-kászoni esp. kér. 13 plb. után 1, felcsiki espe
resi kér. 15 plb. után 1, erzsébetvárosi esperesi kér. 7 plb. után 1, 
gyergvói esperesi kér. 11 plb. után 1. hunyadi esperesi kér. 10 plb. 
után 1, kézdi-orbaii esperesi kér. 17 plb. után 2, kolos-dobokai 
esperesi kér. 15 plb. után 1, küküllői esperesi kér. 10 plb. után 1, 
marosi esperesi kér. 19 plb. után 2, szolnoki esperesi kér. 15 plb. 
után 1, torda-aranyosi esperesi kér. 10 plb. után 1, udvarhely 
esperesi kér. 27 plb. után 2, összesen 19. Az egyházmegye területén 
lévő s az egyházmegyei gyűlés hatósága alatt álló algymnasiumok, tanító- 
képezdék és kath. reáliskoláknak az illető intézet tanárai által általános 
szavazattöbbséggel választott egy-egy követe; a főgymnasiumok két-két

8*



116 . KÖNYV. HATÓSÁGOK. III. KÉSZ.

követ küldésére vannak feljogosítva. Az egyházmegye területén létező 
nyilvános néptanodák rendes tanítói által általános szavazattól)!>- 
seggel választott négy néptanítói követ. A « nagyszebeni árvaház és 
az erdélyi kath. növeldék, u. m. a kolozsvári, gyulafehérvári, udvar
helyi, esiksomlyói, marosvásárhelyi és kontai növeldék igazgatói. Az 
erdélyi m. kir. tábla róm. kath. elnökei és rendes bírái. Az erdélyi 
püspöki 'megyéhez tartozó róm. kath. főtisztek, u. m. főispánok, 
alispánok és a szabad királyi s rendezett városok polgármesterei. Hol 
a törvényhatóság főtisztje nem katholikus, azon esetre azon törvény
hatóságban utána következő katholikus tisztviselő lesz meghívandó. 
A 1.6 esperest kerületből 42 világi képviselő; ezen szám az esperesi 
kerületek közt oly arányban oszlik fel, hogy választó-kerületek ala
kíttatván, minden 5000 vagy ezt megközelítő lélekszám után egy 
választott képviselő essék; a külön képviselettel bíró sz. kir. városok 
és községek lélekszáma az azon kerületbe eső többi egyházközségek 
lélekszámából lészámíttatik. A kegyúr-jogot gyakorló kir. kincstár 
három képviselője, kiket a királyi kincstári katholikus tisztviselőkből 
a kormány nevez ki. Azon kegyurak, kik kegyúri kötelmeiket pontosan 
teljesítik, valamint azok, kik a hívek lelki javára is szolgáló magán- 
kápolnát tartanak fenn: úgyszintén jóltevők, azaz: kik egyházi vagy 
nevelési czélokra tett nagyobb alapítványaik által magukat érdemesítet
ték. A közgyűlés által választott igazgatótanács tagjai: azidőnkint orszá
gos képviseletre megválasztott erdélyi püspök megyebeli kath. képviselők 
és a főrendiház erdélyi kath. tagjai. A kolozsvári tud. egyetem kath. 
tanárai közül az erdélyi püspök, esetleg a káptalani helynök által meg
hívott két, koránál fogva legidősb tanár.

Az említett 42 világi képviselő megválasztása végett az esperes
kerületi tanács, mely á ll: a kerületi esperes elnöklete alatt a kerü
letben lévő minden egyházközségi tanácsnak egyházi és világi elnö
kéből és minden egyházközségi tanácsnak egy-egy világi küldöttéből, 
kiírja a választás napját s tudatja az espereskerületbe eső községek
kel, hogy az espereskerületből hány követ választandó, egyszersmind 
a szavazatok összeszámítására világi tagokból való bizottságot nevez; 
a kerületi községek, ide nem értve a külön képviselettel föl ruházott, 
községeket, községi gyűlést tartanak s a kiküldött esperesi bizottság 
vezetése alatt a választást annyi számú képviselőre, a hány a kerü
letre esik, megejtetik, a bizottság pedig a szavazásról fölvett jegyző
könyvet az espereskerületi tanácsnak beküldi, mely az egyházközségi 
választásokat számbaveszi és a választás eredményét megállapítja. 
A közvetlen képviseleti joggal felruházott községek a községi lelkész
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és gondnok előlülése alatt tartott községi tanácsban szavazattöbbség
gel választják képviselőjüket.

Papi képviselőül megválasztható minden ÍÖlszentelt pap, ki az 
erdélyi püspöki megyéhez tartozik, hacsak a püspöki hivatal által 
valamely censura alá nem vettetett. A közgyűlésre az espereskerü
letek, vagy közvetlen képviselettel bíró községek részéről képviselőnek 
megválasztható minden róni. kath. választó, ha írni és olvasni tud 
és a 24 évet betöltötte. Képviselők nem lehetnek, kik csőd alá ju
tottak, s annak megszűntével ártatlanoknak nem nyilváníttattak, to
vábbá kik nyereségvágyból a közerkölcsiség és vallás, és a vallásosság 
ellen elkövetett bűntényért vagy vétségért elítéltettek. Ezen felosztás 
szerint a papi képviselő megválasztása végett az espereskerületi 
tanács utasítása folytán az esperesválasztó gyűlésre összehívja a 
kerületbeli plébánosokat, káplánokat s egyéb világi szerzetes áldozáro- 
kat, kivéve a tanárokat és néptanítókat. Ezek titkos szavazás utján a 
papi képviselőt megválasztják. Azok, kik indokolt akadályoztatásuk miatt 
személyesen meg nem jelenhetnek, szavazatukat a szavazás napjára 
a *· választógyűlés szavazatszedő bizottmányához» ezimezve levélben 
is beküldhetik.

Mind a papi, mind a világi képviselők választása viszonylagos 
szótöbbséggel történik. A papi képviselők választásánál szavazatjoggal 
bír minden áldozár, a világi képviselők választásánál pedig minden 
világi 24 éves katholikus, ki az egyház és iskola iránti kötelességeit 
teljesíti, s mint ilyen az illető kerületben valamelyik egyházközségi 
gyűlésnek tagja, ha nem áll valamely bűnvádi kereset illetőleg fenyí
ték alatt és nem elmebeteg. A világi választók szavazása saját egyház- 
községük kebelében történik. Az espereskerületi és külön képviseleti 
joggal felruházott községek papi és világi képviselői 5 évre választat
nak és mindenkor újra választhatók. A megválasztott papi képviselő
nek az esperes részéről, a közvetlen képviselettel biró községek kép
viselőjének az egyházközségi tanács bemutatott választási jegyzőkönyve 
alapján, a kerületi világi képviselőnek pedig a szavazatok összeszámí
tására kirendelt bizottság jelentése folytán a képviselői igazolványul 
szolgáló megbízó leveleket az espereskerületi tanács szolgáltatja ki.

Közgyűlés minden évben egyszer tartandó, az elnök azonban 
jogosítva van rendkívüli közgyűlést is egybehívni,· ha a fenforgó tárgy 
sürgőssége és fontossága megkívánja, A közgyűlést egybehívja az 
igazgató-tanács meghallgatása után a megyés püspök, ki egyszer
smind a gyűlés rendes elnöke; a püspöki szék üressége esetében a 
káptalani helynök. Szükség esetében az egyházmegyei igazgató-tanács
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kivánatára az elnökség a gyűlést rendkívüli ülés tartása végett egybe
hívja. A közgyűlést az elnök egy körlevél által hívja egybe, mely a 
képviselőválasztások eszközölhetése végett rendes közgyűléseknél t> 
héttel, rendkívülieknél legalább 14 nappal előbb szétküldendő. Ezen 
meghívó-levél kijelöli a közgyűlés helyét s idejét és a tárgyalás alá 
veendő nevezetesebb ügyeket és a hivataluknál vagy állásuknál fogva 
a megjelenésre jogoslutaknak sajátkezűkhez, a képviselteté.sre jogosultak
nak sajátkezűkhez, a képviseltetésre jogosult testületeknek pedig a saját 
elnökeik vagy főnökeik kezéhez küldendő meg.

A közgyűlést az elnök nyitja meg; a közgyűlés tagjainak igazo
lása a kiküldendő bizottság előtt eszközöltetik; ennek megtörténtével 
a közgyűlés alakúknak nyilváníttatik. A közgyűlés megválasztja világi 
elnökét, ki a püspök, vagy káptalani helynök akadályoztatása esetében 
elnököl; választ szintén egy egyházi és egy világi jegyzőt. A világi 
elnök és jegyző 5 évi ülésszakra választatnak. A közgyűlés gondos
kodik a gyűlés ügyviteléről s az ehez szükséges egyének alkalmazásáról, 
munkálkodásaiban önmaga által készített tanácskozási s ügyrenddel él.

Az elnök tűzi ki a tanácskozás tárgyait, vezeti a tanácskozást, 
felügyel arra, hogy a vitatkozás a tárgy határai közt folyjon. Ebből 
kifolyólag jogosítva van a beszélőket rendreutasítani, és ha ez nem 
használna, elnök a szómegvonást indítványozhatja, mi fölött e gyűlés 
határoz. A kitűzött tárgyhoz mindenik tag csak kétszer szólhat, csak 
személyes kérdésben engedhető meg, hogy valaki többször szólhasson. 
Minden tagnak joga van a közgyűlés jogköréhez tartozó kérdésekben 
indítványt tenni, — köteles azonban indítványát a közgyűlés előtt leg
alább 4 héttel az igazgató-tanácsnak bejelenteni, mivel különben azon 
indítvány azon közgyűlésen tárgyalás alá nem vétetik, hanem tárgya
lása a jövő évi közgyűlésre halasztatik. Egyes esetekben érdemleges 
határozatot előleges bejelentés nélkül a közgyűlés csak akkor hoz, ha 
a gyűlést alkotó tagok fele jelen van s ennek kétharmad-része az 
indítvány tárgyalásába beleegyezik.

Közgyűlési határozatok rendesen a jelenlevő tagok szavazattöbb
ségével hozatnak; érvényes határozat-hozatalra a gyűlést alkotó tagok 
egy harmadának jelenléte kívántatik; nyílt szavazásnál a szavazatok 
egyenlősége esetében azon vélemény emeltetik határozattá, melyhez 
az elnök járult; titkos szavazás esetében azonban az elnöknek is 
csak egy szavazata van ; az eldöntendő kérdés mindig azon módon 
teendő föl, hogy arra, «igen»-nel vagy «nem»-mel lehessen szavazni; 
a szavazás felállás, vagy a beszélők többsége, vagy 20 tagnak kíván
ságára névszerinti vagy titkos szavazás által intézendő el. Kivétetnek
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ezen szabály alól: az alapvagyon szerzéséről, eladásáról, átváltozta
tásáról vagy megterheléséről szóló határozatok, melyek csakis úgy 
érvényesek, ha a gyűlést alkotó tagok kétharmada jelen van, s ennek 
általános szavazattöbbségével hozatnak.

•loga van úgy egyes tagoknak, mint többeknek egyesítve a hozott 
határozat ellen véleményt beadni és jegyzőkönyvbe iktatni, ha azt 
maguk igazolása tekintetéből szükségesnek találják. A közgyűlés min
den üléséről a két jegyző által szerkesztett jegyzőkönyv vezettetik, 
mely mindig a következő napi ülésen hitelesíttetik; az utolsó napi 
közgyűlésről vezetett, jegyzőkönyv pedig vagy a közgyűlés végén vagy 
egy e végre kiküldött bizottság által hitelesíttetik. A közgyűlés határo
zatait és minden kiadványait az elnök és a két jegyzők írják alá.

A közgyűlés tárgyai: Az erdélyi püspökmegyei katholikus egyház 
által fentartott különböző fokozatú és szakbeli alsóbb s felsőbb iskolákra 
es világi növeldékre nézve a tanrendszert — az állami törvények 
figyelembe tartása mellett — megállapítja. Ez irányban rendelkezései 
azonban a vallásoktatásra és. a szoros értelemben vett papi és' 
zárdái egyházi nevelésre ki nem terjednek. A tanárok és a tanítók 
állását, úgy képesítésük föltételeire nézve, valamint az anyagi ellátás 
tekintetében szabályozza. Magasabb közművelődési intézetek felállítá
sáról, valamint a közép — és altanodák fentartásáról gondoskodik; 
a népnevelés ügyét folytonosan előmozdítani törekszik; minélfogva 
gondoskodik: a) uj elemi iskolák és más népnevelési intézetek felál
lításáról, illetőleg a meglévők netán szükségelt segélyezéséről: b) a 
népnevelők ellátásának javításáról; c) a tanítói pályán kitünőbb érde
meket szerzett népnevelők jutalmazásáról; d) az elaggott vagy saját 
hibájokon kívül a tanításra alkalmatlanokká vált tanárok és népta
nítók, illetőleg özvegyeik és árváik sorsának biztosításáról.

A püspökmegyei kath. egyházi javaknak és alapoknak, valamint 
az összes kath. alapítványoknak helyes és czélszerű kezeléséről, azok
nak illetékes czélokra fordításáról, részint közvetlenül saját közegei 
által, részint a javadalmasok és kezelők irányában ellenőrzés gya
korlásával gondoskodik. Az egyházi, iskolai és alapítványi vagyon 
kezelésére, ellenőrzésére nézve irányelveket állapít meg, s az igazgató
tanácsnak utasításba adja. Azon vagyonokra s alapítványokra nézve 
pedig, melyek kezelése az alapítók kifejezett rendelkezése szerint vala
mely egyházi testületre vagy hivatalra bízatott, az alapítók rendel
kezésének szellemében kezeltetéséről gondoskodik. Az alapvagyon 
szerzéséről, gyarapításáról, eladásáról, vagy hasznos beruházások végett 
szükségessé vált megterheltetésről végérvényesen határoz. A most
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jelölt vagyonok s alapítványok nyilvántartását, valamint a róluk veze
tett számadások évenkinti megvizsgálását eszközli: ezen számadá
sokról végérvényesen határoz, mi végre minden évi közgyűlésben a 
jövő évi számadások előleges megvizsgálására és az igazgató-tanács 
utján jelentéstételre egy bizottmányt küld ki, melybe azonban az 
igazgató-tanács tagjai be nem választhatók.

Gondoskodik a szegényebb sorsú plébánosok és káplánoknak hiva
talos állásukhoz illő ellátásáról, valamint a szolgálatképtelenek nyugdí
jazásáról. A közgyűlés választja az igazgató-tanácsot, ennek világi elnökét 
s a kebelbeli tisztviselők közül az előadót és titkárt, úgyszintén a tisztelet
beli előadót és titkárt is. A folyó ügyek vezetésére alakított igazgatótaná
csot utasítással látja el. Joga van a közgyűlésnek az igazgató-tanács jegyző
könyveit átvizsgálni, amennyiben czélszerünek látja, az igazgató-tanács 
határozatait egyes ügyekben — a· mennyiben még végrehajtva nincse
nek — megváltoztatni s az illető ügyekben akár véglegesen határozni, 
akár azt újból tárgyalás végett az igazgató-tanácshoz visszaküldeni; az 
utóbbi esetben egyidejűleg irányadó utasítással látva el az igazgató- 
tanácsot. Megállapítjaévenkint a költségvetést, melynek inkokolt tervét az 
igazgató-tanács készíti el és a közgyűlés elé terjeszti. Megvizsgálja az 
igazgató-tanács által beterjesztett zárszámadást s a fölött határoz. A köz
gyűlésnek joga van, a hol szükségesnek látja, magának az ügykezelés 
egyes ágairól, folyamáról és állapotáról; továbbá az iskolai és neve
lési ügyre vonatkozó ügyekről e végre a maga kebeléből kiküldött 
külön bizottságok által is alapos felvilágosítást és meggyőződést szerezni. 
(1874. évi Szervezeti Szabályzat.)

Az erdélyi róm. kath. igazgató tanács.

Az erdélyi róm. kath. Status igazgató-tanácsát a megyés püs
pök. illetőleg a káptalani helynök és a Status gyűlés által saját 
tagjai közül választott 8 egyházi — kik közül legalább egy káp
talani — s 10 világi egyén képezi. Ezenkívül tagjai az igazgató- 
tanácsnak, a világi elnök, az előadó és titkár ; a többi tisztviselők, 
u. m. pénztárnok, ellenőr, számvevő, jogtanácsos, az igazgatótanács 
rendeletéből kötelesek ugyan a tanácsülésben megjelenni, de csak 
tanácskozási szavazattal bírnak. Az igazgató tanácsosokat az egyház- 
megyei gyűlés saját kebeléből bárom évre választja. Ezen igazgató 
tanácsnak egyharmada — a megválasztás rendje szerint éven
ként kilép, de újra megválasztható. A kilépés sorrendje fölött az első
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két évben sorshúzás határoz. Az igazgató-tanács székhelye ez idő 
szerint Kolozsvár. A tanácsosok fizetést vagy napidíjat nem élveznek.

A közgyűlés választja a világi elnököt, az előadót és a titkárt, 
a két utóbbit élethossziglan, valamint megválasztja a tisztelet
ijei i előadót és titkárt három évre. A világi elnök a püspök aka
dályoztatása esetében elnöke az igazgató-tanácsnak, vezeti a tanács
kozást, Felügyel az ügyek elintézésére, fegyelmi jogot gyakorol a segéd- és 
szolgaszemélyzet felett, s egyáltalában a kormányzás élén áll. Ha a világi 
elnök is akadályozva lenne, e tisztet a legidősebb tanácstag teljesíti.

Az igazgató-tanács hatásköre a személyi kinevezési ügyekben, 
a köznevelés terén, a kath. egyházi s iskolai javak és alapítványok 
tekintetében, s átalán fogva az erdélyi püspökmegyei kath. egyház 
világi vonatkozású összes ügyeiben a közgyűlés megbízásából és 
ellenőrzése alatt kiterjed mindazokra, mik a szoros értelemben vett 
hittani, egyházkormányzási, liturgiái, s egyházfegyelmi dolgok körén 
kívül, az egyházi s világi híveket közösen érdeklik.

Az igazgató-tanács végrehajtja a közgyűlés határozatait, elintézi 
az iskola és nevelési ügyeket, s általában intézkedik mindazon ügyekre 
nézve, melyek az erdélyi egyházmegyei rőm. kath. Status önkor
mányzatára vonatkoznak. Jelesen: a) megválasztja s beállítja a köz
gyűlés választása alá nem tartozó tisztviselőket, a segéd- és szolga- 
személyzelet, s ezek fizetését megállapítja ; b) gyakorolja a tanulmányi 
és vallásalapot megillető kegy űri jognál fogva az azokból teljesen 
javadalmazott egyházakban a lelkész-felajánlási jogot: c) az alapít
ványokat és ösztöndíjakat adományozza vagy visszavonja, e részben 
azonban az alapítók szándéka és rendelete szerint köteles eljárni;
d) az iskola és nevelésügy állásáról magának hivatalos tudomást 
szerez, és felügyel arra, hogy az a czélnak, a haladás kívánalmának 
megfelelőleg kezeltessék, és a közgyűlés erre vonatkozó határozmányai 
pontosan teljesíthessenek; megszünteti az e részben netán tapasztalt 
hiányokat, visszaéléseket vagy hanyagságokat; e) az alapokból teendő 
fizetéseket utalványozza, e részben azonban a közgyűlés által meg
állapított költségvetésen túl nem mehet; de ha mégis rendkívüli, 
előre nem látott esetek oly kiadások megtételét szükségelnék, melyeket 
az alapra vagy a Status közérdekére különben háruló kár miatt 
halasztani nem lehet, ez esetekben — a mennyiben áthelyezés által 
sem volna a szükséglet fedezhető — a költségvetés határán túl is 
saját felelősségére utalványozhat ugyan, de köteles ezen eljárását a 
legközelebbi közgyűlésen igazolni; f) felügyel az egyházmegyei kath. 
Status javaira és az ezek érvényesítésére, megőrzésére vagy meg
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védésére szükséges intézkedéseket megteszi; képviseli peres és peren 
kívüli esetekben minden hazai hatóságok és bíróságok előtt az erdélyi 
püspökmegyei kath. Statust úgy cselekvő, mint szenvedő ügyekben ; g) az 
ingó és ingatlan vagyon állásáról magának időszakonként jelentést tétet, 
s annak fenntartásáról és gyarapításáról gondoskodik. Az ingatlan java
kat és haszonvételi jogokat vállalkozóknak leendő bérbeadás végett kihir
deti, árverezted, a biztosítékot beveszi, s egyáltalában szerződik azon 
módon, a hogy az alapra nézve hasznosnak tartja.

Az egyházmegyebeli közoktatás állapotáról évenként kimerítő 
jelentést teszen az egyházmegyei gyűlés elé, s az e téren szükséges
nek mutatkozó javításokat mind a tanrendszerre, mind a tanodákra 
nézve indítványozza. Az egyházmegyei gyűlés intézkedése alatt álló 
köznevelési intézetekbe tanárokat nevez. Kivétetnek e tekintetben a 
szerzetesrendek tanító intézetei, továbbá a hitoktatói és hitelemzői 
állomások általában, valamint azon tanári állomások is, melyekre a 
kinevezési jog az alapítvány-levelek által szabályozva v an ; azonban 
ily tanárok is igazolni tartoznak tanképességüket. Az egyházközségi 
tanácsok által választott tanítókat az esperes! tanács jelentése foly
tán, — ha ellenök semmi kifogás fenn nem forog, vagy a fölmerült 
kifogást alaptalannak, illetőleg elégtelennek találja, — megerősíti, s 
részökre az alkalmazási okmányt kiszolgáltatja; a mennyiben meg
erősítést nem adhat, uj választást rendel.

Nyilvántartja a közgyűlés, illetőleg az igazgató-tanács által meg
állapított tanári s tanítói fizetéseket. Ezeknek pontos kiszolgáltatására 
felügyel. Mulasztások esetében intézkedőleg közbelép. A mennyiben a 
megállapított tanári s tanítói fizetésekre nézve az egyházmegye viszo
nyaihoz képest eltérések kivántatnának, ez iránt a szükséges fölter
jesztés eszközlése végett az egyházmegyei gyűlésnek jelentést tesz.

Az egyházmegyei gyűlés rendelkezése alatt álló pénztár felelős
ség alatti kezeléséről gondoskodik; az évi költségvetés tervezetét kellő 
időben elkészíti, abban a költségi szükségletek egyes rovatai szerént 
állapíttatnak meg az általányösszegek a) a személyzeti rendszeres fize
tésekre; b) kezelési folyó költségekre: c) az alap természete és rendel
tetése szerént lelkészek, egyházak, növeldék, vagy iskolák szükségle
teire ; (l) szükséges építkezésekre és beruházásokra.

Az egyházmegyei gyűlés intézkedése s ellenőrsége alatt álló 
vagyonok s alapítványok kezeléséről vezetett számadásokat az illető 
kezelőktől évenként bekivánja, megvizsgáltatja s netán szükséges 
észrevételei kíséretében azon egyházmegyei gyűlés elé terjeszti, melyet 
a megyés püspök minden évben az 1866-dik évben megállapított alapon
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azon szám arányában hiv egybe, hogy a világi tagoknak száma min
denkor két annyi legyen, mint az egyházi tagoknak száma. Az egyház
községi vagyon és jövedelmeknek az illető egyházközségi tanácsok 
által leendő helyes kezelését ellenőrzi.

Az üresedésbe jött püspöki javadalom leltár melletti átvételénél 
s átadásánál, valamint az| üresedésben levő püspöki szék ily javadalmai 
jövedelmeinek kezelésénél a káptalan hozzájárulásával teljesíti mind
azt,, mi hasznosnak, szükségesnek mutatkozik, — a birtok - álladék és 
leltár épségben tartása fölötti folytonos és közvetlen őrködés az egy
házmegyei tanácsot illetvén.

Felügyel, hogy a kegyurak kötelességei pontosan teljesíttessenek.
Az egyházmegyei igazgató tanács mint felülvizsgálati hatóság hatá

roz mindazon panaszok és folyamodások fölött, melyek az esperesi taná
csok végzései s intézkedései ellen nyújtatnak be. Szükség esetében a 
rendkívüli egyházmegyei gyűlés összehívását eszközli.

Az egyházmegyei tanács tagjai mindazon határozatért, melyhez 
szavazataikkal járultak, egyenként felelősek. A tanácsülés jegyzőkönyvé
ben tehát, midőn véleménykülönbségek forognak fenn, az egyes 
szavazatok mindenkor névszerént kiteendők. Érvényes határozat hoza
talra rendesen az elnökkel együtt öt tag, vagyont illető és más fonto
sabb ügyekben az elnökön kívül hat tag jelenléte kívántatik. (1008/1873. 
sz. (lult. min. rendelettel jóváhagyott Szervezési Szabályzat.)

Az igazgató-tanács hatáskörébe utalt fentebbi teendők érdem
leges elintézése ülésben történik, az előkészítő rendelkezések, valamint 
a hozott határozatok végrehajtása, s az ezek körül fölmerülő hiva
talos levelezések, kebli ügykezelés stb. folyó ügyeket alkotnak. E folyó 
ügyeket az elnök az előadóval egyetértőleg ülésen kívül intéz el.

Az igazgató tanácsülések rendesek és rendkívüliek. A rendesek 
havonként, eleve meghatározott napon, a rendkívüliek pedig nagyon 
fontos, halasztást, nem tűrő ügyek tárgyalása végett tartatnak. A tagok 
mindenkor külön meghívandók. Rendkívüli ülésen csak az ennek 
összehívására okot, adott ügy intézhető el.

Az ülések nem nyilvánosak. A tanácsban az elnök, akadályoz
tatása esetén az alelnök, illetőleg az igazgató-tanács legidősebb tagja 
elnököl. O határozza meg a napirendet, vezeti a tanácskozást és 
szavazást, kihirdeti a határozatot, vagy a körülményekhez képest az 
ülést elnapolja. A tanácsban az ügydarabok előadását az előadó, vagy 
ennek akadályoztatása esetében a tiszteletbeli előadó, esetleg a titkár 
végzi. Megvitatás után az elnök a tanácskozás eredményét összefog
lalja, a kérdést fölteszi és szavazás alá bocsátja, úgy, hogy igen vagy
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nem-mel lehessen szavazni. A szavazás személyi ügyekben titkosan 
történik, minden más ügy élő szóval történendő szavazás útján dön
tetik el. Érvényes határozat hozatalára az elnökön kívül legalább öl. 
vagyont illető és más fontosabb ügyekben az elnökön kívül hat tag 
jelenléte kívántatik. A szavazatok általános többsége döntő; a szava
zatok egyenlősége esetében pedig az a vélemény lesz határozattá, 
melyhez az elnök csatlakozik. Az igazgatótanács azon tagja, a ki a 
tanács elé terjesztett valamely ügyben akár anyagilag, akár rokoni 
összeköttetéseknél fogva érdekelve van, a kérdéses ügy tárgyalásában 
és a fölötti határozathozatalban részt nem vehet. Minden tagnak joga 
van az előadói véleménynyel szemben saját véleményét külön indít
vány alakjában előterjeszteni és ezt azon esetre, ha el nem fogadtat
nék, mint különvéleményt jegyzőkönyvbe vétetni. Az ülésről jegyzőkönyv 
vétetik föl, mit az elnök és titkár ir alá. Az érvényesen hozott hatá
rozatok azonnal végrehajthatók. A kiadványozást az iroda fölött ren
delkező előadó eszközli; az irattárt a titkár kezeli. Az ügykezelésért 
az igazgatótanács a Status-gyűlésnek felelős. (1874·. évi Ugyrendtartás.)

Zsinat a reformátusoknál.

A gör. keletiek «nemzeti congressus»-airől a 4(1 és Γ><). lapokon 
már tüzetesen emlékeztünk. Az evangélikusoknak egyetemes zsinatuk 
szervezve nincs. Az ev. ref. egyház zsinatának  tagjai: hivataluknál fogva 
a ref. egyházkerületek mindegyikének püspöke, az erdélyi egyházkerü
letnek hivatalára legidősb világi főgondnoka, s a többi négy egyház
kerület főgondnokai; akadályoztatásuk esetén törvényes helyetteseik. 
Választott képviselők: 1. az egyházkerületek gyülekezeteinek a követ
kező szakaszokban megállapított módon és arányban választandó 
képviselői; 2. az egyházkerületek fő- és középiskoláinak képviselői. 
Úgy a gyülekezetek, mint az iskolák képviselőiül bárhol választható 
minden reform, magyar állampolgár, ki életének 24 évét betöltötte és 
teljes gymnasiumi, vagy annak megfelelő tanfolyamot végzett A gyüle
kezetek képviselőiül választatik: a tiszántúli egyházkerületben 84. 
erdélyi egyházkerületben 1.8, dunáninneni egyházkerületben 1b, tisza- 
melléki egyházkerületben 14, dunántúli egyházkerületben 12, összesen 92. 
Ezenfelül a fő- és középiskolák meg a tanítóképezdék részéről mind
egyik egyházkerületben két képviselő választatik.

A képviselők mindegyik egyházkerületben a gyülekezetek által 
felerészben lelkészi és felerészben világi egyénekből választatnak.
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A választások — lia, a zsinat magát előbb bezárt na k s feloszlat ottnak 
nem jelenti ki — 5 évre érvényesek. Rendszerint mindegyik egyház
megye vagy esperesség egy választókerületet képez. Azonban az egy
házkerületi közgyűléseknek jogukban áll megállapítani mind azt. hogy 
a kebelükben levő egyházmegyék mindegyike népessége arányában 
hány képviselőt választ; mindazt, hogy az egyházmegyék mindegyike 
hány lelkészi s hány világi képviselőt választ, akképen, hogy az egész 
egyházkerület összes gyülekezetei által küldendő képviselők fele lelkészi 
s léle világi legyen; sőt e czélra szükség esetén kisebb egyházmegyék 
együvé vagy más nagyobb egyházmegyéhez is kapcsolhatók, s az 
ekként összekapcsolt egyházmegyék egy közös választókerületet képeznek.

A választókerületben levő mindegyik egyházközség szavazatot 
ad annyi és oly (lelkészi vagy világi) egyénre, a mennyit és a minőt 
a választókerületnek választania kell. Mindegyik egyházközség szava
zata annyi szavazatot számít, a hány rendes lelkészi állomás van 
kebelében. A szavazat megállapításáról szóló jegyzőkönyvben kitünte
tendő, hogy az adott szavazat hány szavazatot számít,

Az egyházközségben a szavazatok megállapítása következőleg 
történik : a) Szavazhat az egyházközség mindazon tagja, kinek a 
lelkészválasztásnál szavazata van. Mindenki személyesen és élőszóval 
szavaz, b) A szavazás előtt egy héttel a lelkészek mindegyik templom
ban a szószékről kihirdetik a szavazás idejét, helyét és czélját; egy
szersmind előadják, hogy kiknpk van szavazásra joguk, s azokat a 
kitűzött időre, személyesen megjelenésre felhívják. Ugyanez alkalom
mal kihirdetik az egyházkerületi közgyűlésnek a törvény értelmében 
hozott azon határozatát, hogy a választókerület hány lelkészi vagy 
világi képviselőt választ, c) A szavazásnál elnökölnek azon lelkész és 
gondnok, kik szabályszer int a presbyterium elnökei. Jegyző a pres- 
bvterium jegyzője, ennek hiányában az elnökség valakit megbízhat a 
jegyzői teendőkkel. <l) Az elnökség a kitűzött órában a szavazást 
megnyitván, az elnöklő lelkész felolvassa és megmagyarázza a zsinat 
alakulásáról szóló tj-sokat, valamint az egyházkerületnek határozatát, 
hogy a választókerület hány lelkészi és világi képviselőt választ. 
Kziitári a jelenlevőket képviselőjelölt ajánlására hívja fel. Jelöltet aján
lani joguk van az elnököknek is. Az ajánlat, az ajánlók által aláirt 
írásban adandó be az elnökségnek, és ez által az összegyűltek előtt 
felolvasandó, e) Ha a választási cselekmény megkezdésétől számított 
egy óra alatt a betöltendő képviselői állomásokra csak egy-egy jelölt 
ajánltatott: akkor az elnökség az egyházközség szavazatát megállapí
tottnak jelenti ki. A mennyiben pedig valamelyik helyre több jelölt!,
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ajánltatik: akkor az egy óra elteltével azon állomásokra, a melyekre 
az első egy óra alatt több jelölt ajánltatott: személyes szavazás kez
detik. A szavazás megkezdése után uj ajánlat nem fogadtatik el. 
A szavazás felállás és ülve maradás, — vagy a pártoknak külön helyre 
állítása által is eszközölhető. Ha azonban az elnökség nem tudja a 
többséget biztosan kivenni, vagy 10 szavazó a szavazás megkezdéséig 
névszerinti szavazást kíván: akkor azonnal névszerinti szavazás esz- 
közlendő. A szavazás az egyházi adót fizetők névjegyzéke szerint esz- 
közlendő. Névszerinti szavazásnál följegyzendők nemcsak a jelöltek 
nevei, hanem azoknak neve is, a kik az illető jelöltre szavaztak. 
A szavazatok fóljegyzésére a szavazók száma szerint egy vagy több, 3 
tagú bizottságot alakíthat az elnökség, f) A szavazás megszakítás 
nélkül folytatandó, g) Ha több képviselői állomásra kell akár név- 
szerint, akár egyéb módon szavazni: a szavazás sorrendét az elnök
ség határozza meg. h) Midőn névszerinti szavazásra már senki nem 
jelentkezik: az elnökség még félórai időt tűz ki, mi alatt szavazatok 
még elfogadtatnak. E félóra elteltével a szavazás bezáratik, az elnök
ség a szavazatokat azonnal összeszámítja, s az eredményt kihirdeti. 
i ) Az elnökség azokra, kik bármelyik módon szavazás folytán a 
beadott szavazatok általános többségét nyerték: az egyházközség sza
vazatát megállapítottnak jelenti ki. Te) A mely állomásra senki sem 
nyert általános többséget, arra a viszonylag legtöbb szavazatot nyert 
egyének között egy hét múlva megejtendő uj szavazás eszközöltetik.

A választás egész lefolyásáról a két elnök aláírásával ellátott, 
ugv az egyházközség, mint a lelkészt hivatal pecsétével lepecsételt 
jegyzőkönyv veendő föl, mélyben kiteendő : a) a választás helye, ideje 
és tartam a; b) az elnökök, a jegyzők nevei, s esetleg a szavazat
szedő bizottságok száma s tagjai; c) a jelöltek nevei, s az, hogy kik 
által ajánltattak; d) a : szavazás eredménye, s a névszerinti szava
zásnál a mindegyik jelöltre adott szavazatok száma, valamint a beadott 
összes szavazatok szám a: e) az esetleges rendzavarások, és f) végre 
az, hogy a lelkészek számához képest az egyházközség szavazata 
hányat számít.Ha névszerinti szavazás volt, a jegyzőkönyvhöz csatolandó 
a szavazatok jegyzéke is. A szavazási jegyzőkönyv haladéktalanul 
felküldendő az espereshez, a borítékra íratván «X. egyházmegye, X. 
egyházközségének szavazata zsinati képviselőre».

Mindegyik egyházkerület közgyűlése választ: 1. a szavazatok 
felbontására s a választás eredményének megállapítására mindegyik 
választókerületbe (azon választókerülethez tartozó egyénekből) egy 
legalább 4, legfölebb 8 tagú bizottságot az esperes elnöklete alatt.
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Jegyzőjét mindegyik bizottság maga választja. (A hol több egyház
megye kapcsoltaik egy választókerületté össze: ott ezen bizottság 
tagjai mindegyik ily egyházmegyéből aránylagosan választandók, s 
mindegyik egyházmegyének esperese tagja a bizottságnak. Jly eset
ben elnök a hivatalára idősb esperest, akadályoztatása esetén a másik 
esperest, mindkettő akadályoztatása esetén törvényes helyettesük.)
2. A püspök elnöklete alatt egy 9 tagú igazoló és bíráló bizottságot. 
Mindkét nemű bizottság nemcsak az első választásra, hanem a zsinat 
egész tartamára fennáll. A kitűzött határidőre beküldetvén a szava
zatok. az elnök esperes összehívja a bizottságot. Hol több egyház
megye képez egv választókerületet, a többi esperesek is magukkal 
hozzák, vagy akadályoztatás esetén megküldik a hozzájuk beküldött 
szavazatokat. A szavazatok a bizottság előtt felbontatnak, s a bizott
ság azokat, kik a beküldött szavazatokból általános többséget nyertek, 
a kerület megválasztott képviselőiül jelenti ki. A többséggel vagy 
sorshúzással megválasztott, zsinati képviselőül kijelentetvén, megbízó 
levélül az elnök és jegyző által aláirt és az egyházmegye, illetőleg 
egyházmegyék pecsétéivel ellátott jegyzőkönyvet nyeri. Ezen jegyző
könyvben kitüntetendő: a kerületben szavazásra jogosított egyházköz
ségek száma, a beadott összes szavazatok száma, a szavazás 
eredménye és az is, hogy kikre hány szavazat adatott. A jegyzőkönyv 
a megválasztottnak azonnal megküldendő; továbbá a választás ered
ményéről a püspök is haladéktalanul értesítendő; és a választás ered
ménye a választókerületben közzéteendő. Hasonlóul mindegyik egy
házkerület elnöksége a választások befejezésével a választottak név
jegyzékét azonnal megküldi a testvér egyházkerületek elnökségeihez.

A fő- és középiskolák tanári karai által küldendő képviselők 
következőleg választatnak: Mindegyik egyházkerület összes gymna- 
siumainak, főiskoláinak és tanítóképezdéjének tanári karai együttesen
2 --2  képviselőt választanak. Mindegyik tanintézet (ahol gymnasium 
és főiskola együtt vannak, mindegyik külön) tanári kara az igazgató 
elnöklete alatt állapítja meg mindkét képviselőre szavazatát, és azt 
az igazgató aláírásával és az intézet pecsétével ellátva, a püspökhöz 
beszolgáltatja.

Egy egyén csak egy helyről nyert megbízó levelet tarthat 
meg. Ha valaki több helyen illetve egyházkerületben választatik 
meg, megbízó leveleinek kézbevételétől számított legfölebb 1.5 nap 
alatt, az illető egyházkerület püspökét értesíteni tartozik a felől, 
hogy melyik választást fogadja el ; ha pedig ezt elmulasztaná, 
az illető kerületek elnöksége által záros határidő kitűzése mellett fel-
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szólíttatik. A zsinat megnyílta után történő lemondások vagy halá
lozások eseteiben, a zsinat elnöksége intézkedik az illető egyházke- 
riileti elnökségnél uj választás, vagy póttagok behívása iránt.

A kitűzött napra és helyre a zsinat tagjai megjelenvén, ünne
pélyes isteni tisztelet tartatik. Isteni tisztelet után, a hivatalánál fogva 
legidősb püspök és legidősb főgondnok kettős elnöksége alatt tartatik 
az első ülés, melyen a zsinat négy legfiatalabb tagja jegyzőül alkal- 
maztatik. Ezen ülésen a megjelent tagok, megbízó leveleiket benyújt
ják az elnökségnek. Ennek megtörténtével az ülés bezáratik és a 
zsinatnak hivataluknál fogva tagjai, tehát a püspökök és főgondnokok, 
a legidősebb főgondnok és püspök elnöklete alatt, a körjegyzők segé
lyével megvizsgálják a megbízó leveleket, s annak bevégeztével az 
elnökség ismét ülést tart, s bejelenti az eredményt s lélolvastatja a 
megjelent képviselőknek (úgy a végleg igazoltaknak, mint a netalán 
kifogásoltaknak) névsorát. A kifogásolt meghízó levelekre nézve, a 
zsinat alakulása után határoz. A később, érkező képviselők is meg
hízó leveleiket mindig az elnökségnek adják be, azok megvizsgálása 
hasonló módon történik. Mihelyt a választott képviselők kétharmada 
(azaz 70) az elnökség által megjelent és igazolt képviselőül jelentetett 
he: a zsinat megválasztja elnökeit, jegyzőit, gazdáját s ezzel megalakul.

Az elnökök és alelnökök a püspökök és főgondnokok közöl 
választatnak. Szavazatjoguk csak az igazolt képviselőknek és a hiva
taluknál fogva tagoknak van. A választás a korelnökök vezetése alatt 
következőleg történik: A szavazatképes zsinati tagok neveik felolva
sásakor szavazataikat czédulákon beadják: először egy lelkészi és egy 
világi elnökre, másodszor egy lelkészi és egy világi alelnökre, har
madszor 8 lelkészi és 3 világi jegyzőre és azután a gazdára. Mind
egyik szavazás után a körjegyzők összeszámítják a szavazatokat s a 
választás eredményét az elnökség kijelenti. A mely állomásra senki 
sem nyerné meg a beadott szavazatok általános többségét, arra is 
szavazás történik akként, hogy a két legtöbb szavazatot nyert egyén 
bocsáttatik másodszor szavazásra. A választások befejeztével a meg
választott elnökség a jegyzőkkel helyét elfoglalja s a zsinatot meg- 
aiakultnak nyilvánítja.

Az alakulás után a zsinat elsőben saját tanácskozási és ügy
rendét állapítja meg. ügy az ügyrend megállapítása után azonnal, 
mint később is esetről esetre választhat a zsinat, a tanácskozás tár
gyainak előkészítésére egyes szakbizottságokat, A zsinat ülései nyil
vánosak. Az elnökségnek, vagy 10 tagnak kívánatéra zárt ülés tartandó 
ugyan, de határozat csak nyilvános ülésben hozható. A bizottságok
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ülései nem nyilvánosak, de azokon a zsinat bármely tagja jelen lehet, 
A határozatok a jelenlevők általános többségével hozatnak. A zsinat 
rövidebb vagy hosszabb időre magát elnapolhatja, vagy üléseit meg
szüntetheti; valamint magát a zsinatot a választásoktól számított 3 
év letelte előtt is, végleg befejezettnek és feloszlatottnak jelentheti ki. 
Tanácskozás alá csak a magyarországi ref. egyház és iskola közös 
ügyei vehetők.

A zsinat tisztikarát képezik az elnökök, a jegyzők és a gazda. 
Mindig kettős elnökség, azaz egy lelkészi és egy világi elnök vezetése 
alatt tartatnak az ülések. Az elnökség jogköre és teendői, valamint 
a jegyzők teendői részletesebben a tanácskozási és ügyrendben állapít
tatnak meg. A gazda, számadás mellett kezeli a zsinati gyűlések 
kiadásait; gondoskodik a szükséges nyomatásokról, rendelkezik az 
ülések helyiségeiről s azokat rendben tartja. Költségvetési javaslatot 
terjeszt a gyűlés elé. (1882. évi debreczeni zsinati törvények.)

A zsinat teendői, a 24. oldalon felsorolvák.
Az unitáriusok zsinata a tulajdonképi egyházkerületi gyűlés, 

mely a törvényhozást is gyakorolja. Van azonban külön állandó 
szerve a legfőbb kormányzói és törvényalkotói meg törvénykezési 
hatalom gyakorlásának. E központi legfőbb hatóság az egyházi s ille
tőleg a zsinati főtanács. Ezek között inkább a szertartásokban, mint 
a jogokban van különbség. Zsinati gyűléseken mindig urvacsora- 
osztás történik és alkalmi beszédek tartatnak; a főtanácsi gyűlések 
alkalmával urvacsora-osztás nincs s  a templomi szertartás csak egy 
rendes vasárnapi isteni tisztelet tartásra szorítkozik. A jogokban csak 
az a különbség van, hogy a püspök, egyházi főjegyző, főgondnokok, 
(tehát sarkalatos hivatalok) választása és a papok fölszentelése rende
sen zsinati főtanácsokon történik, egyebekben az egyházi főtanács is 
ugyanazon jogokat gyakorolja. Nevezetesen: 1. Eklézsiák, felsőbb 
és alsóbb iskolák alapítása s az egyházi és iskolai ügyekben egyházi 
törvényalkotás. 2. Az egyházi képviselő tanács törvénykezési, közigaz
gatási, pénztári és tanügyi jegyzőkönyveinek megvizsgálása. 3. A püs
pöki és esperesi vizsgálószékek, nemkülönben az egyházköri gyűlés 
jegyzőkönyveinek, főbb és alsóbb iskolákban tartott közvizsgálatokról 
való tudósításoknak megvizsgálása. 4. Az ordinátiót vagyis belső 
emberek tételét és rendelését illető kérdések, mikor 'folyamodás utján 
ide hozatnak. Ezen jog gyakorlása különben a püspökség kezében lévén, 
a főtanács csak a felügyelet, és szükség esetében a végleges elhatá
rozás jogát tartja fenn magának e tekintetben. 5. A papok tölszente- 
lése (zsinati főtanácsokon.) 6. Valamely leány- eklézsiának az anyátőli
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elválasztása és külön eklézsiává alakítása, vagy megfordítva. 7. A 
vallásközönség s ekklezsiák vagyona elcserélése vagy eladása felől 
határozni. 8. A belső emberek kepéjét meghatározni. 9. A vallásközön
ség s iskolák pénztárnoki számadásait megvizsgálni s a felmentő 
leveleket kiadni. 10.· A közönség s iskolák fenntarthatása eszközeiről 
gondoskodni s alapítványaira felügyelni. 11. A Zsuki-aiapítványra az 
egyházkörök által ajánlottakat felvenni. 12. Egyházi rangot és ezimet 
adni. 13. Symbolikus könyveket megvizsgálni, kinyomatni. 14. A 
főgondnoki, püspöki, egyházi főjegyzői, közszónoki, közigazgatói, pénz
tári és nevelésügyi jegyzőségi, pénztárnoki, tanári, isk. felügyelő 
gondnoki és isk. igazgatói hivatalokat választás utján betölteni és az 
illetőknek fizetősöket meghatározni. 15. Az esperesi, köri jegyzői és 
köri felügyelői hivatalokra az egyházköri gyűlés választása nyomán 
a kinevezést megtenni. 16. A belső embereknek, eklézsiáknak és 
magánosoknak is egymás közt és egymás ellen, vallási, egyházi és 
nevelési dolgokban fennforgó ügyei, mikor folyamodás utján eleibe 
hatnak. 17. A hivatalnokoknak utasítást, esküformát készíteni. 18. Indít
ványok tétele és azok feletti határozás.

Az egyházi főtanács tagjai azok, a kiket maga az egyházi 
főtanács választ mind az egyházi, mind a világi férfiak közül. Gzimök: 
egyházi tanácsos. Hivatalánál fogva senki sem lehet az egyh. főtanács 
tagja, ha egyszersmind nem egyh. tanácsos. Az egyházi, illetőleg 
zsinati főtanácsi gyűlés elnökei: egyházi részről a püspök, világi 
részről a főgondnok. Jegyzője az egyházi főjegyző; a tárgyak elő
adásában segítségére lévén az egyházi képviselő tanács szakjegy
zői is. Egyházi főtanács minden évben egyszer rendesen tartatik 
Kolozsvárit: rendkivülileg a szükség esetében többször is lehet és 
kell tartani. Zsinati főtanács négy évben egyszer tartatik rendesen 
az egyházkörnyékekben felváltőlag sorban. E tekintetből a nyolcz 
egyházkörnyék öt részbe van csoportosítva.

Az izraelita  egyetemes gyűlés a zsidók 86 képviselőjéből áll. 
Tárgyai: a) az izr. orsz. iskolaalap kezelését illető rendelkezés és 
ellenőrzés: 6) jövedelmei hovafordításának meghatározása s az
iskolák számára segélyek engedélyezése ; c) az egyetemes gyűlés és 
orsz. iroda, valamint az egybegyült kerületi elnökök költségeinek meg
állapítása; d) a kerületi felnökök gyűléseiről szóló jelentés átvétele, 
számadásaik megvizsgálása; e) a tan- és jótékony intézetek felől 
jelentések alapján határozatok hozatala; f)  a kerületi elnökök gyűlései
nek indítványai fölött határozás; g) községszervezeti, iskolai és válasz
tási szabályzatok változtatása.

130
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Az egyetemes gyűlés illetékességi köréből a zsidó vallást és 
szertartásokat illető tárgyak ki vannak zárva. Az összes határozatok 
a eultusminister útján ő felsége elé terjesztetnek s jogerővel csak 
akkor bírnak, ha ellenük a legfelsőbb felügyeleti jognál fogva kifogás 
nem tétetik.

A 26 kerületre fölosztott zsidó hitegyetem kerületi elnökei éven
ként márczius hóban összegyűlnek Budapesten és testületileg intéz
kednek a következő ügyekben: a) az izr. orsz. iskolaalap kezelésé
nek ellenőrzése az erre nézve megállapított szabályzat értelmében, 
— és jelentéstétel az egyetemes gyűléshez; b) a rendszerint 3 éven
ként, vagy a kerületi képviseletek felének kívánságához képest hama
rabb megtartandó egyetemes gyűlés egybehívása; c) az orsz. tan- és 
jótékonysági intézetek felügyelése és felőlük az egyetemes gyűléshez 
jelentéstétel; d) ugyanide javaslatok, szabályzattervek, indítványok 
terjesztése; e) az egyetemes gyűlés határozatainak végrehajtása.

A kerületi elnökök választják az orsz. izr. iroda elnökét, kinek 
székhelye Budapest. Ez átveszi a kormányrendeleteket és a kerületi 
elnökhöz intézett egyéb iratokat, s gondoskodik azoknak a kér. 
elnökségekkel közléséről. Az orsz. iroda költségei az izr. orsz. iskola
alapból fedeztetnek.

A kerületi elnökök és a vezetésük alatt álló kerületi elöljáró
ság tagjai 3 évre választatnak a hitközségek által. A kerületi elöl
járóság képviseli a kerületet harmadik személyekkel szemben, s 
végrehajtja az elnök által kiadott utasításokat. Az okiratok elnök és 
jegyző által írandók alá.

A 3 évenként választott kerületi képviselők gyűlésének hatás
köréhez tartozik: a) az orsz. izr. iroda által leközölt kormányrende
letek foganatosítása fölött tanácskozás; 6) a kerületi közös tan- és 
jótékonysági intézetek felügyelése ; c) a hozzá intézett folyamodványok 
elintézése: d) költségvetés megállapítása; e) peres ügyek elintézésére 
kerületi bíróság alakítása. (1869. junius 14-én ő felsége által — a 
legfőbb felügyeleti jog épségben tartása mellett — szentesített «sza
bályzat».)
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Lelkészképzés.

A rom. és yör. hath, egyházakban a lelkészképzés a püspök 
gondja és terhe. A gazdag egyházi alapítványok az apostoli királyok 
által a főpapok lelkészképzési hivatására tekintettel is tétettek. Köz
vetlen a püspökök tartják fönn és kormányozzák az összes papnö
veldéket, kivévén Budapesten, hol a herczeg-primás által fönntartandó tt 
seminarium költségei a kath. tanulmányi alap jövedelmeiből fedeztetnek, 
s az intézet kormányzására a kir. egyetem szervezetében a cultus- 
miniszter is befoly. A többi seminarium tanítási rendjét kizárólag a 
püspökök állapítják meg, a tartományi zsinatok szabványai értelmében.

A vallásalapból vagy a vallás és közoktatási tárczából fizetett 
ösztön- vagy segélydíjjal bíró papnövendékek az intézetbe belépés és 
abból végleg távozás alkalmával útiköltséget kapnak (28994/1.875. sz. 
cult. min. rend.) A bécsi Augustinaeum papnövelde 1.0 magyar növen
dék tartására évenkint 6000 forint javadalmat húz a vallásalapból
1.846 óta, mikor 35,770. sz. kamarai rendelettel a kaposfeői prépostság 
jövedelmei elvonattak az Augustinaeumtól. 1877-ben az Augustinaeum - 
ban elhelyezett papnövendékek tartásdíja 1000 írtra, összesen tehát 
a 10 magyar növendék után 10,000 forintra emeltetett föl.

Az egri érseki megyében idegen papnövendékért 250 frt, az 
esztergomiban 300 frt fizettetik. Ezen fölül egyik magyar seminarium - 
ban sem követeltetik díj. A «bizottmányt alap» a vallásalapból van 
kihasítva; évi kamatai 5009 frt 97 krt tesznek, melyek a bosnyák 
papnövendékek nevelésére fordíttatnak. Minthogy ezen növendékek az 
esztergomi sz. Ferencz-rendi zárdában tartatnak fönn, a mondott 
összeg 1876. évi 1.7,362. sz. cult. min. rendelettel az esztergomi kir.
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adóhivatalnál a nevezett zárda főnökének bélyegeit és a bíboros prímás 
által láttamozott nyugtáira előleges félévi részletekben folyósíttatott. 
(Újabban a bosnyák papnövendékek a pécsi seminariumban helyez
tettek el, s így a bizottmányi alap kamatai oda utalványoztatnak.)

Az eperjesi gör. kath. egyházmegye papnövendékeinek száma a 
munkácsi egyházmegye elosztása alkalmával az 1825. évi aug. 5-én 
10,075. sz. a. kelt udvari rendelet szerint 32-ben állapíttatott meg 
Közülök kettő a pesti központi papnöveldében ingyen tartatik; 4 a 
bécsi gör. kath. papnöveldében nyer tanítást és ellátást; 10 papnö
vendék az ungvári papnöveldében helyeztetik el egyenként 200 frt 
ösztöndíjjal, a többi 16 az intézeten kívül van, 6 egyenként 200 frt, 
10 pedig egyenként 160 forint ösztöndíjjal. (Az eperjesi gör. kel. 
egyházmegyében lelkipásztorkodásra kiküldendő 8 egyén fejenként 
42 frt segélyt kap. (7739/1872. sz. vallás-miniszteri rend.)

A sz. liarbará-ról nevezett, 1775. aug. 25-én kelt legfelsőbb 
elhatározással. Mária Terézia által létesített bécsi gör. kath. papnö
veldében 1873. évig elhelyezett magyar papnövendékeknek magyar- 
országi seminariumokban képzése a következő legfölsőbb határozattal 
rendeltetett el: «Vallás és közoktatási magyar miniszterem előter
jesztésére megengedem, hogy a bécsi, szt. Barbará-ról czímzett gör. 
szert. kath. papnöveldében ekkorig nevelt 21 magyar- s erdélyországi 
növendékpap azon papnöveldéből elhivatván, folyó 1873. évi okt. 
1-től kezdve magyarországi papnöveldékben nyerje e vallásalap, ille
tő i, a kincstár költségén képeztetését, oly módon, hogy 2 munkács- 
egyházmegyei, 2 eperjesi, 2 nagyváradi, 1 lugosi, 2 szamosujvári és 
3 balázsfalvi egyházmegyei, vagyis összesen 12 növendék pap pesti 
központi papnöveldékbe, a többi 9 pedig, vagyis 2 munkácsi, 2 eperjesi, 
2 nagyváradi, 2 szamosujvári és 1 lugosi növendék pap egyéb, az 
illető püspökkel egyetértőleg megállapítandó magyarországi papnövel
dékbe áthelyeztessék. Kelt Schönbrunnban, 1873. évi julius hó 17-én. 
Ferencz József s. k.»

Jegyzet. A budapesti kir. egyetemnek hittudományi karánál tudori szigor
latra az bocsáttatik, a ki az egyetemi 4 tanévet jó sikerrel ballgatta, vagy ha a 
hittudományi oktatást nem az egyetemen, hanem a papnöveldéi lyceumokban 
nyerte, a hittani kartól a szigorlatok letételére engedélyt nyer. A szigorlatok 
száma 3. melyek letételével a tudori szokásos fölavatás következik.

A gör. kel. egyházak papnöveldéi a nemzeti alapokból tartat
nak fönn, és a püspökök által igazgattatnak.

A prot. papképzésről az egyházkerületek saját jövedelmeikből 
gondoskodnak. E czélra számos Ösztöndíj-alapítványnyal bírnak saját
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intézeteiknél, úgy külföldi egyetemeken is. Utóbbiak: Kollár János 
alapítvány tőt ajkú evang. hittanhallgató részére; — alapította özvegy 
Kollár Friderika (1864.) boldogult férjének, Kollár dános volt budapesti 
evang. lelkész, később a bécsi egyetemen a szláv régiségek tanárának 
emlékére. Alaptőke eredetileg 1500 Irt, jelenleg 1800 frtnyi állam
papírok. Az ösztöndíjt élvezi kizárólag csak egy szláv származású prot. 
hittanhallgatő s pedig lehetőleg fölváltva, egyszeregy tót származású, 
másodszor egy cseh vagy morva származású; ez utóbbiak lehetnek 
helv. vagy ágost. felekezetüek, de a tót származásúnak ágost. fele
kezetűnek kell lennie; az ösztöndíjt 3 évnél tovább nem élvezheti. 
Magyar alapítvány a marburgi egyetemen: A marburgi egyetemen 
tulajdonképeni alapítvány magyarországi tanulók számára nem létezik 
ugyan, hanem már 1717. év óta a fejedelem kegyelme által magyar, 
illetőleg erdélyországi tanulók ösztöndíjakban részesíttettek. Nem annyira 
jogilag, mint inkább tényleg két erdélyi hittanhallgató, kik a maros
vásárhelyi «Collegium evangelieum reformatae confessionis» által 
ajánltatnak vagy ezen ajánlat nélkül is a fejedelem kegyelméből a 
rendes ösztöndíjasok közé fölvétettek. Ezen két ösztöndíj 300—300 
márkából áll. mely évnegyedenként utólagosan kifizettetik. — Ezen 
kívül a magyarországi ösztöndíjasok 1857 óta rendesen a szokásos 
«viaticum» ezím alatt még 36 márkát kapnak. Az osztrák alapítvány: 
1791. évben a választó fejedelem minisztere báró (lutschmidt által 
alapíttatott meg, a lipcsei egyetemen tanuló osztrák-magyarországi, 
különösen protestáns lelkészek fiai számára. Ilyen ösztöndíj jelenleg 
4 van : az egyik 156 márka, kettő 150—150 márka és egy 120 márka 
tanévenként. Ezenkívül szokásban van, hogy a Halla-féle alapítványból 
az egyetemi rector és decánok által kiosztandó két ösztöndíjban is 
az osztrák-magyar tanulók már évek óta tekintetbe vétetnek s azon 
fölül erdélyi tanulók két ingyen, helyre az egyetemi convietoriumba 
fölvétetnek, a nélkül azonban, hogy ezekre nézve a magyar erdélyi 
tanulóknak jogigényei volnának. Edinburgban jelenleg 4 magyar ajkú 
ifjú a «Free Church College »-ban van, a kik számára ezen Collegium 
a szokásos évenkénti subventiót kiszolgáltatja. A berni kantonban 
semmiféle alapítványok vagy ösztöndíjak magyar protestáns tanulók 
számára nincsenek, de kivételképen némelyek az általános ösztön
díj alapból segélyeztettek, mégis minden kötelezettség nélkül. A baseli 
egyetemen nem léteznek ugyan alapítványok magyar tanulók számára, 
hanem ugyanazon föltételek alatt, mint a többi hittanhallgatók, 
stipendiumok és különösen az alumnium élvezetében részesíttetnek. 
A genfi egyetemen a múlt században részesült ugyan némely
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magyar hittanhallgató is jó akaratból származott segélyezésben, de 
1792 óta minden ilyen segélyezések megszűntek. Λ tübingai egyetemen, 
mint nem bádeni alattvalóknak kiadatni szokott állami ösztöndíjak 
közöl élvezhetnek a magyar és erdélyi hittanhallgatók is, s e végett 
szegénységi, továbbá a szorgalom és jó magaviseletről szóló bizo
nyítványt bemutatni tartozik. Ilyen ösztöndíj 4 v a n ; egy ösztöndíj 
257 márka. — A tübingai egyetemen létezik még a Hiller-féle ösztön
díj, kizárólag erdélyi hittanhallgatók számára, melynek eredeti tőkéje 
2000 frt, -= 11428 márka volt, melynek tiszta jövedelme szegény, a 
tübingai egyetemen tanuló erdélyi hittanhallgatók közt 4 részletben 
fölosztandó. A greifswaldi, hallei és göttingeni egyetemeken is vannak 
magyar prot. ifjak részére ösztöndíj-alapítványok.

A magyarországi zsidók részére az orsz. izr. alapból tartatik 
a kormány által fönn rabbi-képezde Budapesten. Egyébiránt a rabbi
képesítés ez intézet végzése nélkül is eszközölhető egy bizottág által, 
ha a vizsgálatra bocsátandó rabbi-jelölt legalább 4 gymn. vagy polg. 
isk. osztálynak jó sikerrel végzését igazolja.

A róni. hath, lelkészjelöltekre nézve a tridenti zsinat három
szoros vizsgálatot rendel. Az első vizsgálat abban áll, hogy a kisebb 
rendeket '"4 vermi óhajtó egyének plébánosaiktól, tanítóiktól kiállított 
bizonyítványok által kötelesek erkölcsösségüket és kellő ismereteiket 
kimutatni. A nagyobb rendekre nézve pedig az első vizsgálat akkép 
történik, hogy egy hónappal a fólszentelés előtt a fölszentelendők 
nevei nyilvánosan a szószékről fölolvastatnak, a plébános, vagy más 
püspöki megbízott által, s a hivő nép felszólíttatik, hogy ezen 
papjelöltek születésére, korára s erkölcsiségére nézve, ha talán illeté
kes tudomással bírna, nyilatkozatot tegyen; az ekkép megtörtént vizs
gálatnak eredményéről azután köteles a plébános irásila% tudósítni a 
püspököt. A vizsgálatnak e neme nálunk már nincs szokásban ; mivel 
mindazon adatokat, melyeknek kiderítése czéljából eme vizsgálat 
elrendeltetett, a seminariurni elöljárók már előre, midőn t. i. a pap
jelölt a papnöveldébe fölvétetett, megszerzik. A második vizsgálat 
pár nappal a fölszentelés előtt megy végbe, midőn maga a püspök 
vagy annak helyettese, avagy a püspök által kijelölt más szakértő pap. 
újra vizsgálatot tart a felszentelendők törvényes származásáról, élet
kora, erkölcsisége, vallásos hite és tudományos képzettsége felől. 
Honunkban ezen vizsgálat csak annyiban tartatik meg, a mennyiben 
a fölszentelendők az ordinatio előtt megvizsgáltatnak, vájjon kellőleg 
ismerik-e az általuk felveendő rendek fogalmát, czélját és velők járó 
teendőket. A vizsgálat többi tárgyára nézve a papnöveldéi elöljárók



1 3 6 II. KÖNYV. LELKÉSZI HIVATAL. I. RÉSZ.

informatióiból nyer a püspök fölvilágosítást. A harmadik vizsgálat 
csak puszta formaság, t. i. régi időben közvetlenül a fölszentelés szer
tartása előtt megkérdezte a püspök a népet, vájjon méltónak tartja-e a 
fölszentelendőt a rendek fölvételére ? Eme régi szokás emlékéül, nap
jainkban is, mielőtt a püspök megkezdené a fölszentelés tényét, a 
mellette segédkező főespereshez eme kérdést intézi: «Vájjon méltónak 
ismered-e a fölszentelendőket a rend felvételére?» mire a főesperes 
imigy válaszol: «A mennyire az emberi gyarlóság tudnom engedi, 
tudom, és bizonyítom, hogy érdemesek ezen rend felvételére (ad onus 
hujus officii).» Hogy pedig a püspökök teljesen biztosak lehessenek 
arról, hogy méltatlant nem szentelnek föl, a trienti zsinat hatalmat 
adott nekik, hogy bármely oknál fogva, s e szerint titkos vétség miatt 
is, bárkitől megtagadhassák az egyházi rend feladását, a nélkül, hogy 
annak okát az illető papjelöltnek megmondani tartoznának. Az ekkép 
visszautasított papjelöltnek nincs joga a metropolitához fölebbezni, s 
csupán az van neki megengedve, hogy egyszerű kérelem alakjában 
az apostoli sz. székhez fordulhasson, ki ezen esetben, az illetékes 
metropolitát, avagy más ugyanazon tartománybeli püspököt bízza meg, 
hogy a visszautasítottnak püspökét szólítsa föl a fölszentelés elvégzésére, 
s ha az illető püspök háromszori felszólítás után sem volna hajlandó 
a kérelmet teljesíteni, a metropolitának joga van a püspöktől meg
kívánni, hogy födözze föl előtte az okot, mely miatt megtagadta a fel
szentelést; s ha a metropolita azt elégtelennek találná, a kérelmezőt 
fölszentelheti. Végre, ha valamely püspök elbocsátó-levél mellett, i,'egen 
megyebeli papot szentel föl, ha mindjárt ez saját püspöke által már 
megvizsgáltatott, s erről bizonyítványt is hozott, mindazonáltal a 
fölszentelő püspöknek jogában áll a papjelöltet üj vizsgálat alá vetni, 
főkép ha tudomása volna arról, hogy a felszentelendőnek megyéjé
ben a canoni vizsgálatok nem szoktak kellő szigorral megtartatni.

A mi a fölszentelés idejét illeti: a tonsura föladására nézve 
nincs semmi meghatározott idő s azért azt bármely napon, s a nap 
bármely órájában és részében, tehát akár délelőtt, akár délután, föl 
lehet adni. A kisebb rendeket azonban csak a vasár- s ünnepnapokon 
s ekkor is csak délelőtti időben szabad föladni. A subdiaconatus, 
diaconatus, és presbyteratus föladására, az évnek hat szombati napja 
van kijelölve, u. m. a négy kántorbőjt szombatja, a fekete vasárnapot 
megelőző szombat (sitientes) és nagyszombat napja. A püspökök 
ordinatiója pedig bármely vasárnap, vagy bármelyik apostol ünnepén 
megtörténhetik. Azonban a püspökök a pápától nyert különös hata
lomnál fogva a megyék szükségletei miatt közönségesen nem várják
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be a fölszentelésre előirt időt, hanem a theologiai tanulmányok vé
geztével, a canoni időn kívül is fölszentelik a papjelölteket; csak arra 
vannak tekintettel, hogy oly napon történjék a fölszentelés, mely a 
directoriumban fest. duplex névvel jelöltetik; vagyis annyiban a cano- 
nok értelmében történik az ordinatio, hogy egy vagy több napnyi 
időkör a nagyobb rendek föladása közt mégis megtartatik, vagyis 
ugyanazon egy vagy két egymásután következő napon nem szokás 
két nagyobb rendet föladni, mivel ez az egyházi törvények szerint 
határozottan meg van tiltva. (Concil. Trid. Sess. c. 13.)

Az 1850-ik évben Esztergomban egybegyűlt püspöki kar egy
hangúlag kimondotta: hogy senkit a presbyterek közül a három évi 
áldozárság után letelt hat évig érvényes zsinati vizsgálat nélkül, 
valamely lelkészettel járó javadalomra kijelölni nem lehet. Ezen 
határozat folytán a zsinati vizsgálatok megtartására nézve szigorúan 
megtartandó következő határozatok hozattak: 1. A megüresedett 
plébániai javadalomra a kegyurak által sikerrel csak oly egyének 
jelölhetők ki, a I w a zsinati vizsgálatot jó eredménynyel kiállották.
2. A vizsgálatra csak oly egyének bocsáthatók, a kik mint presbyte
rek a lelkészeinél, vagy más egyházi hivatalban három évet eltöltői
tek. 3. A kiállott vizsgálat hatása csak hat évre terjed; ennek 
elteltével mindazok, akik időközben nem nyertek lelkészeti állomást, 
mind pedig azok, akik uj javadalmat nyerni óhajtanak, a vizsgálatot 
ismételve kiállani kötelesek. 4. A vizsgálat alól felmentvék: a hit
tudorok, a három éven át dicséretesen működött hittanárok; a kánon
jogtudorok és a hittani szabadalmazottak, de csak azon tárgyakra 
nézve, melyekből szigorlatokat tettek. A püspök a zsinati vizsgálók 
meghallgatásánál felmentheti még azokat, a kik hittani ismereteiket 
mint írók, vagy valamely kitűnő egyházi hivatalnak hat éven át 
viselése által kellőleg tanúsították. 5. A vizsgálat másodszori kiál
lásától felmenthetők azok is, kik az első vizsgálatnál kitűnőknek 
találtattak, vagy időközben a lelkipásztorkodás körül különös szak
ismeretet, ügyességet tanúsítottak. 6. A szóbeli vizsgálat tárgyai:
a) Az alap- és ágozatos hittan (Dogmatica) az evangéliumok és a 
breviáriumban található szentirási részek magyarázatával, b) Az egy
házi erkölcs- és lelkipásztorkodástan, ebből főleg a szentségek és 
különösen a poenitentiatartás szentségéről szóló tan. c) Az egyházjog 
és különösen a trienti zsinat határozatai. Az írásbeli vizsgálat tár
gyai: ff) Egyházi szent beszéd és b) egy hitelemzési beszédnek a 
megyében divatozó nyelven való elkészítése. 7. A kik ezen tárgyak
ból jeles vagy elsőrendű 'tanjegyet nyertek, a kijelölésre és az egy
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házhatósági megerősítésre alkalmasak. A ki csak egy tárgyhói nem 
állta ki jó sikerrel a vizsgálatot, újra csak azon egyből vizsgáltatik 
meg; de ha több tárgyból találtatott készületlennek, valamennyi tárgy
ból tartozik a vizsgálatot ismételni. (Az 1853. febr. 10. kelt legf. 
elhatározás folytán azon évi febr. 22. kiadott cuttusm. rend.) 8. A vizs
gálat évenkint kétszer: május és szeptember hóban; kisebb megyék
ben pedig egyszer (rendszerint szept. vagy októberben) tartatik. A vizs
gálati napot és pedig idején a püspök tűzi k i ; a vizsgálatot letenni 
óhajtók ezen szándékukról a püspököt a határnap előtt legalább két 
héttel tudósítani kötelesek.

A vizsgálók vagy a megyei zsinaton választatnak, vagy a püs
pök által neveztetnek ki a pápai meghatalmazás értelmében; minden 
vizsgálatnál a trienti zsinat rendelete szerint, legalább három vizs
gálónak kell jelen lenni.

Jegyzet. A gör. kath. lelkészvizsgálatnak hasonló szabályzata van. A gin·, 
kel. egyházakban pedig a papi rendek fokozatos feladása püspöki jog. melyet a 
consistorium útján gyakorol; fölszentelés előtt azonban tanítói képesítést és 
gyakorlatot is kell a jelöltnek igazolnia.

A reformátusoknál a 4 évi theologiai szaktanfolyam alatt a két 
első év teljes befejezése után minden hittanhallgató alapvizsgát tenni 
köteles. Az alapvizsgát vezető bizottságot alkotják: a) Az egyház- 
kerület által kinevezett elnök és kiküldött bizottsági tagok, b) A theologiai 
akadémia minden rendes tanára, c) A mennyiben az alapvizsga vala
melyik tárgyát nem rendes tanár adná elő, az is. Tárgyai az alap
vizsgának : a) ó-szövetségi bevezetés; b) uj-szövetségi bevezetés; c) 
egyetemes kér. egyháztörténelem; d) vallásbölcsészet. Írásbeli vizs
gálat : amásodéves hittanhallgatóknak mindjárt a tanév elején bái , föladat
tűzetik ki theologiai értekezésre földolgozásul. A három föladat közül 
minden vizsgázó egyet szabadon kiválaszthat és azt a tanév utófelé
ben bizonyos meghatározott időre elkészíteni tartozik. Az értekezés 
tárgyai a theologiai tanárok közmegegyezésével az alapvizsga tárgyai
ból vétetnek és tűzetnek ki. Szóbeli vizsgára csak oly másodéves 
hittanhallgató jelentkezhetik, ki leczkekönyvével igazolja, hogy a má
sodévi tárgyakból a félévi colloquiumokon legalább kielégítő osztály
zatot nyert. A jelentkezés a theologiai akadémia igazgatójánál vagy 
a dékánnál augusztus végéig történik. Kinek írásbeli dolgozata a kellő 
mértéket nem üti meg, szóbeli vizsgára nem bocsáttatik s ismétlésre 
utasíttatik. A szóbeli vizsga eredménye a vizsga befejezése után azonnal 
tárgyankint külön-külön osztályjegygyel állapíttatik m eg; és ezen 
osztályjegyek alapján általános osztályzatot is nyer a vizsgát tevő:
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jeles, jó vagy kielégítő eredménynyel. A ki az alapvizsgán egy tan
tárgyból nem elegendő osztályzatot kap : az pótvizsgára köteleztetek; 
ha a pótvizsgán sem sikerül a kijavítás, ismétlésre utasíttatik. A ki 
két vagy több tantárgyból kapott a szóbeli vizsgán nem elegendő 
osztályjegyet, annak pótvizsga nem engedélyezhető és azonnal ismét
lésre utasítandó. Az ismétlésre utasított hittanhallgató azon tantárgyak 
ismétlésére köteleztetik, a melyekből az alapvizsgán kellő készületet 
és jártasságot nem mutatott föl. Az ismétlésre utasított hittanhallgató, 
ha a rendes vagy pótvizsgán újólag nem elegendő készületűnek találta- 
tik: atheologiai tanfolyamon a továbbhaladástól eltiltatik. Az alapvizsga 
letételének ideje és eredménye, általános osztályzat alakjában a hittan- 
hallgatók leezkekönyvébe a. két első évi tanfolyam befejezését igazoló 
adatok után, az illető igazgató-tanár vagy dékán által mindig bevezetendő.

A theologiai tanfolyam IV-dik évének bevégzése után tar- 
tatik az első képesítési vizsga. Ezen első képesítési vizsgára oly 
egyének bocsáttatnak, kik a hittanszéki tanfolyam négy évi hallga
tását. leezkekönyvvel és végbizonyítványnyal vagy absolutoriummal 
igazolják. Oly egyének, kik a négy évi tanfolyamból egy évet külföldi 
vagy hazai egyetemen bölcsészeti vagy theologiai tudományok hall
gatásával töltöttek, kötelesek azt indexeikkel igazolni; emellett azt is 
kimutatni, hogy minden köteles tantárgyból valamelyik hazai ev. ref. 
theologiai akadémián szabályszerű vizsgát (félévi colloquiumokat) 
lettek. Az első képesítő vizsga tárgyai: 1. ó-szövetségi biblia-magya
rázat ; 2. uj-szövetségi bibli a-magyarázat ; 8. Biblica theologia ; 
4. keresztyén hittan, symbolikával együtt; 5. keresztyén erkölcstan; 
fi. szónoklati gyakorlatok. Minden első képesítő vizsgára jelentkező 
tartozik mindazon dolgozatait, melyeket a hittanszaki folyam alatt 
az egyes tanárok bírálata alá készíteni kötelezve volt, sőt esetleg más 
szabad választás szerinti magán dolgozatait is, leczkekönyvével és 
végbizonyítványával együtt bemutatni, s az illető helyre a meghatá
rozott időre beadni. Az első képesítő vizsga sikeres letétele által az 
illető lelkészjelölt lesz és mint ilyen az egyházkerület nevében fölha
talmazást és kibocsátást nyer, hogy mint segédlelkész mindennemű 
lelkészi szolgálatot teljesíthet. A kibocsátás vagy fölhatalmazás az egy
házi törvényekben megszabott és a régibb gyakorlatok szerint fönnálló 
föltételek és korlátok között általános, azaz nem csupán egy meg
nevezett egyházra vagy gyülekezetre szól és a vizsga sikeres letétele
kor azonnal kiadandó. A második képesítő vizsga az első után 
legalább egy évre tehető s legfölebb három évre teendő le, mely idő 
segédlelkészi gyakorlatban töltendő, vagy külföldi egyetemeken való
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tanulmányozással és magán vagy nyilvános tanítói, illetőleg tanári 
állásban tölthető. A vizsgára álló jelölt köteles okmányilag bizonyítani, 
hogy az első képesítő vizsgát annak idejében sikerrel letette és hogy 
idejét lelkészjelölthöz illő és megengedett foglalkozással töltötte és 
bármely állásban· működött is, a lelkészi szolgálatokban magát gya
korolta. A második képesítő vizsga tárgyai: 1. Gyakorlati theologia 
(Homiletika, liturgika, katekhetika és cura pastoralis). 2. Egyházjog.
3. Magyar protestáns egyháztörténelem. 4. Gyakorlati bibliamagya
rázat. Mindkét képesítő vizsga írásbeli dolgozatok készítésével köttetik 
egybe; s ezen dolgozatokra kiváló gond és súly helyezendő ; a dolgo
zatok elégtelensége esetében az illető szóbeli vizsgára nem bocsátható. 
Az első és második képesítő vizsgálat elfogadására s vezetésére min- 
denik egyházkerület közgyűlése 4— 6 évre terjedő időre egy öt tagból 
álló bizottságot állít föl, mely a theologiai tanárokkal együtt, a püs
pök vagy helyettesének elnöklete alatt, a kerület állandó lelkészvizs
gáló bizottságát alkotja. A ki az első vagy második képesítő vizsgá
laton kettőnél több tantárgyból kapott nem elegendő osztályzatot, az 
egy év múlva az egész vizsgálatot ismételni tartozik s előbbi vizsgá
lata, évei beszámítására nézve le sem tettnek tekintetik. A ki két 
tantárgyból kapott nem elegendő osztályzatot, az egy év múlva e 
két nem elegendő osztályzatát kijavíthatja, de az év részére be nem 
számíttatik. A ki pedig egy tantárgyból függesztetett föl, a 3 hó eltel
tével pótvizsgára előállhat és ha azt kellő sikerrel letette, alkalmaz- 
tatik és még az év is részére beszámíttatik. (1880. évi 75. sz. con
venti szabályzat.)

Az evang. lelkészjelöltekre nézve a képesítő vizsgálat az egyház
kerületi gyűlés által három évre választott vizsgálóbiróság előtt történik. 
E bizottság elnöke a superintendes: tagjai: két lelkész, két világi 
egyén és a theol. intézetben működő tanárok. A vizsgálat évenkint 
csak egyszer tartatik. A vizsga idejét s helyét az egyes superintenden- 
tiák helyi körülményeikhez képest határozzák meg. A theologusok 
a negyedik tanfolyam befejezése után, a külső vocatio elnyerése előtt 
bármely évben, azon kerületben tehetik le a vizsgát, a melynek h it
tam intézetében a harmadik tanfolyamot végezték. A vizsgát letenni 
akarók tartoznak az iránt magukat legfeljebb ápril hó végéig az illető 
superintendensnél jelenteni.

A vizsgálat tárgyai; a) a theologiából: az ó- és uj-szövetség 
könyveinek magyarázata, bevezetés az uj- és ó-szövetség könyveibe, 
egyetemes egyháztörténelem, tekintettel a magyar prof. egyháztörténetre, 
symbolica, keresztény hittan és erkölcstan, homelitika, katekhetika.
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liturgika, theologia pastoralis, magyar prot. egyházjog. b) Bölcsészetből a 
bölcsészet története, metaphysica, kiválólag nevelés- és oktatástan. 
A vizsgálat írás- és szóbeli: a) az írásbeli megelőzi a szóbelit. 
A vizsgatevők két értekezést tartoznak otthon készíteni, egyet latin s 
egyet magyar nyelven, melyeket tisztán leírva legalább négy héttel a 
szóbeli vizsga előtt tartoznak az illető superintendensnek megbirálás 
végett beküldeni. Azután a kitűzött napon a vizsgálat helyén meg
jelenvén, itt zárt helyen, felügyelet alatt készítenek, azon nyelven, 
melyen majdan szónokolni akarnak, szent beszédet, melyre a super
intendens által kitűzött alapigét csak akkor, kapják; a kidolgozandó 
értekezésekhez a theol. tanárok adnak a superintendenssel egyetértő
kig három vagy négy tárgyat, melyek közül a letevők tetszésük sze
rint választhatnak; b) a szóbeli vizsgákat megelőzőleg tartoznak a 
vizsgát letevők a bizottmány előtt bemutatni bizonyítványaikat, névsze- 
rint a gymnasium bevégeztével nyert érettségi s a rendesen töltött négy 
évi theol. tanfolyamról szólókat; ha ez alkalommal kiderülne, mikép 
egyik vagy másik a vizsgálandók közül egy vagy más kötelezett tárgyat 
épen nem kielégítő eredménynyel hallgatott, vagy a négy évi theologiai 
tanfolyamot nem töltötte ki rendesen; vagy ha a vizsgáló-birák 
többségének ítélete szerint valamelyiknek munkái a mértéket meg 
nem ütik, vagy végre ha valamelyiknek erkölcsi és vallásos jelleme 
ellen tétetik alapos kifogás, az a szóbeli vizsgára nem bocsáttatik; 
c) a szóbeli vizsga a föntebb elősorolt tudományokból történik az 
illető szaktanárok által; ezután a többi bizottmányi tagok terjeszt
hetnek a vizsgálandók elé kérdéseket, tetszésük szerint.

A vizsgát kellő eredménynyel letett ifjak erről rendes okmányt 
nyernek, melynek a superintendens és a vizsgáló bizottság minden 
jelenlévő tagja aláírja magát. A bizonyítványban használandó osztály
zatnak három fokozata különböztetik meg, u. m. kitűnő, dicséretes 
és elégséges. A ki ily okmány birtokában van, ezzel mind a négy 
egyházkerületben képesíttetik, a megválasztásra lelki tanítói hivatalra, 
s ha a letett vizsga után egy évnek lefolyta előtt megválasztatik, 
azonnal fél is avattathatik minden további vizsga nélkül; ha pedig 
a vizsga után egy évvel vagy még később kapná a hívást, akkor az 
illető superintendens által, ennek tetszése szerint egybehívott bizottmány 
előtt igazolja magát az iránt, mivel foglalkozott a papjelölti vizsga 
óta ? Azután a superintendens colloquiumot tart az illetővel, melyből 
kitűnjék, hogy a tudományban nem hanyagolta-e el magát. Mielőtt a 
vizsgát valaki letette, s képességi okmányt nyert, nem jelöltethetik ki 
lelkészi hivatalra. A ki a vizsgálóbirák többségének ítélete szerint
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a vizsgát nem állotta ki kellő eredménynyel, az egy év múlva, ha 
úgy tetszik neki, ismételheti a z t; ha azonban akkor sem felelne meg 
a várakozásnak, végkép elutasíttatik.

Jegyzet. Az unitárius lelkészképzést a zsinat szabályozza ; a képesítést a 
zsinati tanács adja vizsgálat után meg.

Segédlelkészek, diakonok, vikáriusok.

A plébános teendőinek segédkezéssel megosztására püspökható- 
ságilag kirendelt ideiglenes vikáriusok a segédlelkészek, káplánok. 
A katholikm  egyházakban ezek csak fölszenteltetés után nyerhetnek 
alkalmazást, akár mint rendszeresített, akár mint személyi segédek, 
akár végre mint ideiglenes vikáriusok, kik a plébánia megörültével 
vagy a plébános távolléte alatt a plébánia vezetésével megbizatnak. 
míg uj plébános neveztetik ki, vagy a törvényes plébános visszatér.

A kirendelést mindenkor a püspök eszközli.
Vikáriusok a következő, kánonjog által megállapított, esetek

ben rendeltetnek ki: 1. midőn valaki törvényesen két vagy több egy
házat bir, melyekben nem lehet egyszerre szolgálnia; 2. ha a plébános 
hivatalánál fogva több ügygyei van elfoglalva; 8. ha a plébános a 
kegyhelyekre, különösen a szentföldre zarándokol; 4. ha a plébános 
beteg; 5. ha a püspök engedélyéből jogosan eltávozik; 6. ha más 
nyelvet beszélő nemzetiséghez tartozik, vagy egyházában jelentékeny 
számmal levő idegen ajkúak nyelvét nem bírja.

A parochus a káplánnak tisztes élelmezést, lakást, világítást, 
ütést, ágyneműt, mosást és kiszolgálást tartozik adni. (1801. szept. 2-án 
kelt segédl. szerv, szab.) A congruaból s egyéb forrásokból javadalmazás 
felől alább lesz tüzetesebben szó. A káplánoknak-rendes mellékfoglal
kozást, vagy gazdálkodást űzni tilos. (1817. már ez. 81-én kelt körrend.)

A segédlelkészek cooperatorok lévén, a parochus által az 
adminisztratio összes ágaiba bevezetendők, és velők a körrendeletéi·; 
mindenkor közlendők. (1800. évi junius 10-én kelt kir. rendelet.)

A gör. kel. egyházban a segédlelkészek és diakonok válasz
tatnak, nem pedig kineveztetnek, de a választás a megyei consistorium 
megerősítésével lép csak hatályba. Az 1868. aug. 10-én kelt legfel
sőbb rendelet szerint a gör. keletieknél rendszeresített segédlelkészek 
javadalmazása áll egy egész telekből, vagy annak megszabott kár
pótlási összegéből; azonkívül készpénzbeli évi fizetésből a papi bél
és stóla illetékek helyett. A személyi káplán a lelkésznek, a ki mellé 
van rendelve, élte fogytáig a lelkészi jövedelem felét élvezi; és amaii-
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nak holta után is addig, míg vagy választás folytán állandó alkal
mazást nőm nyer, vagy. a hol szükségesnek mutatkoznék, más lel
kész mellé nem rendeltetik segédül, minek első előadandó alkalommal 
meg kell történni. Az egyházmegyei consistorium egyetértve, az illető 
egyházközséggel csak oly lelkész mellé adhat, segédlelkészt a lelkész 
kivánatára vagy a nélkül is, a ki aggkora vagy egyéb szellemi és 
testi gyengeség miatt nem képes lelkészt tisztét kellően betölteni. Oly 
plébániában, mely 2 ezcren felül 4000-ig menő lelket számlál, a 
lelkész mellé rendszeresített káplán (cooperator), 4·—6000 lélekig 
két, 6000 leiken felül három, s különös szolgálati szükséglet esetében 
négy káplán is adassák segítségül. Vannak személyi káplánok is. s 
ilyent oly papok nyernek, kik testi vagy szellemi gyöngeség miatt 
nem képesek a lelkészt tisztnek a szolgálat hátránya nélkül megfelelni.

Rendszeresített segédlelkész állomása üresedésbe jő a gör. kel. 
szerb egyházban : a) lemondás. 6) áthelyezés, c) hivatalvesztés, d) halál 
által. Az ekkép üresedésbe jött hely legfölebb három hónap alatt 
betöltendő; az egyházmegyei consistorium gondoskodik időközben, 
hogy a lelkészet ne szenvedjen hátramaradást. Oly állomások azon
ban, hol a lelkész halála után a személyes segédlelkész mellett özvegy 
vagy neveletlen árvák maradtak, legfölebb egy év alatt töltendők be.

Az egyházmegyei consistorium, a szerb hírlapok utján, pályá
zatot hirdet. Pályázhatnak az egész szerb egyháztartományból, de 
csak azok, kik szigorúan egvházias és vallásos életüket, s a mellett 
azt is igazolni képesek, hogy az egyházmegyei consistorium előtt vizs
gát tettek le. Az egyházmegyei consistorium a beérkezett folyamod
ványokat megvizsgálja; azokét, kik az előirt tulajdonokkal nem bír
nak, elveti; a többit pedig átteszi az egyházközséghez a választás, 
illetőleg kijelölés megtétele végett. Az egyházközség, illetőleg a helyi 
egyház-gyűlés, a consistorium küldöttjeinek jelenlétében a választás
hoz illetőleg kijelöléshez fog. Minden képviselő fölirja annak nevét, 
kit az ajánlottak közül választani akar. Ha valaki a szavazatok 2/s 
részét nyeri, ez az egy terjesztetik megerősítés végett a consistorium 
elé ; különben pedig a legtöbb szavazatot nyert kettő vagy három 
az egyházmegyei eonsistoriumhoz terjesztetik a végre, hogy ez nevez
zen ki egyet közülök. A helyi egyházbizottmány őrködik a fölött, 
hogy a választásnál rendetlenség vagy visszaélés _ ne történjék. Az 
egyházi gyűlés, az egyházmegyei consistorium küldöttjeinek jelenlété
ben a választás egész folyamáról pontos jegyzőkönyvet vezet, mely
ben benne kell foglaltatni: a) a jelenlevő és résztvevő képviselők 
névsorának; b) a szavazás folyamának és eredményének, a község



144 II. KÖNYV. LELKES ZI HIVATAL. I. RÉSZ.

által ajánlott egyén vagy egyének pontos megnevezésével; c) a pályá
zók neveinek. E jegyzőkönyv, hitelesített párban, három nap alatt a 
consistoriumhoz benyújtandó. Az egyházmegyei consistorium, miután 
a jegyzőkönyv kezeihez jutott, legfőlebb hat hét alatt választást tesz 
az ajánlott egyének közt, vagy azon esetben, ha a szavazatok két 
harmadrésze egy egyénre esett, azt ugyanannyi idő alatt megerősíti, 
s megteszi tüstént a szükséges rendelkezést a választottnak íolszen- 
telése s beiktatása iránt.

Minden esperesnél egy esperesi káplán alka.imaztat.ik 400 írt 
fizetéssel; a ki, nemcsak az esperes székhelyén végzi papi teendőit, 
hanem az egész esperességben a papokat, főleg azokat, a kik szék
helyükön egyedül vannak, megakadályoztatásuk esesében helyettesíti, 
és segítségükre van. Azon egyházközségek, melyek a fölvett kulcs és 
lélekszámúk szerint képesek, ily káplánt maguk tartani, maguk fizetik az 
említett évi járandóságot; ellenben ott, hol e fizetési képesség hiányzik, 
a község azon módon részesítteti segélyben, a mint az általában a kis
községek segélyezésére nézve meg van állapítva. Azonkívül az ily segéd
lelkészek 1/2 lelkészi telket s ha ilyen természetben nincs, azért pénzbeli 
kárpótlást nyernek ugyanazon forrásból, a melyből a fizetést húzzák.

Minden egyházközségnek lehet diakonja, ha igazolja, hogy olyant 
tartani képes. Az ily egyházközség bejelenti ebbeli óhajtását az egyház- 
megyei consistoriumnak, és kimutatja a fizetés mennyiségét, a melyet a 
leendő diakon számára határoz. Az egyházmegyei consistorium a szerb 
hírlapokban pályázatot hirdet. A diakon fizetése legalább 400 forint.

A reformátusoknál a segédlelköszt s esetleg administratort, az 
egyházkerület gyűlése, Erdélyben és a többi protestáns egyházakban 
a püspök rendeli ki.

MÁSODIK RÉSZ.

A lelkészi állással egybekötött előjogok.

A .papok nemesi előjogokat élvezvén a múltban, azon kiváltsá
goknak, melyek nemesség czimén még gyakorlatban vannak, ma is 
részesei. E mellett gyámság vagy gondnokság akaratjuk elleni elfoga
dására nem köteleztethetnek (H. K. I. r. 22. §.); az 1.877. 20. t.-ez. 
szerint is, világi papok nem tartoznak gyámságot vagy gondnokságot 
viselni, illetőleg ennek folytatásától kérelmükre fölmentendők, ha elől-
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járóik bizonyítványával igazolják, hogy állásukkal járó teendőik a 
gyám vagy gondnoki kötelességek teljesítésével össze nem egyez
tethetők.

Az 1879. XXXVI. t.-ez. szerint hivatali állásukhoz és családi 
viszonyaikhoz képest szükséges lakrészeik, továbbá a hivatalos és lelkészi 
ténykedésükre szükséges helyiségek katonai beszállásolásra nem fordít
hatók, — fölös lakrészeik is első sorban csak a rokon vallású tábori 
lelkészek számára vehetők szükség esetén igénybe. A közmunkák ter
mészetben. való teljesítésétől mind személyökre, mind azon lovakra 
nézve fölmentetnek, melyek a papi tiszti szolgálatra használtatnak.

Az 1886. XXII. t.-cz. 33. §-nál fogva a községi virilis képvise
lők jegyzékének egybeállításánál a lelkészek adója kétszeresen szá- 
míttatik; szintúgy a törvényhatósági bizottságba kétszeresen számított 
.adó alapján vétetnek föl. (1886. XXI. t.-cz. 26. §.)

A képviselő választásoknál (1874. XXXIII. t.-cz. 9. §.): «Jöve
delmükre való tekintet nélkül választói joggal·bírnak: a magyar tudo
mányos Akadémia tagjai, a tanárok, akadémiai művészek, tudorok, 
ügyvédek, körjegyzők, mérnökök, sebészek, gyógyszerészek, az okleveles 
gazdák, okleveles erdészek és okleveles bányászok, a lelhessék, segéd- 
lelkészek., községi jegyzők, iskolai tanítók és az okleveles kisdedóvók 
azon választókerületben, melyben állandóan laknak. A lelkészek és 
segédlelkészek választói jogának gyakorlatához megkivántatik azonban, 
hogy mint ilyenek, valamely egyházközségben hivatalos alkalmazásban 
legyenek.»

A «népiskolai hatóságokról» szóló 1876. XXVIII. t.-cz. 9. §-ánál 
fogva a községi iskolaszéknek minden felekezet lelkésze hivatalánál fogva 
tanácskozási és szavazó joggal bíró tagja.

A közegészségügyet szabályozó 1876. XIV. t.-cz. szerint: oly 
községekben, melyek saját orvossal bírnak, közegészségügyi bizottság 
alakítandó. «A községi közegészségügyi bizottság tagjai: a község orvosa, 
állatorvosa, a gyógyszerész; továbbá a lelkészek, jegyzők és tanítók, 
azonkívül a községben lakó legalább három értelmes és szakkedvelő egyén, 
kiket a községi képviselő testület választ.»

A büntetőtörvény (1878. V. t.-cz.) 13. §.: «A börtön-fölügyelő bi
zottság tagjai: a törvényszék elnöke, a kir. ügyész, az igazgató, a lel
kész, a tanító, továbbá a közigazgatási bizottság által választott két 
egyén.»

Az 1876. 31. t.-cz. 1. §. értelmében a lelkészek fizetése, ha a 
600 irtot fölül nem haladja, zár alá nem vehető, le nem foglalható; 
valamint lakbérilletményük, utazási s egyéb átalányuk sem.

EG Y H Á ZI K Ö Z IG A ZG A TÁ S II . 10
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Az egyházi személyek fizetésének behajtása a közadúkkal egyenlően 
első sorban közigazgatási úton eszközlendő.

Ad titulum dioeceseos történvén a kath. egyházakban az ordi
natio, az egyházmegye tartozik kellő alkalmazást és jövedelmet adni 
papjainak, s a munkaképtelenek nyugdíjazásáról szintén az egyház
megyék gondoskodnak; e végből létesültek a megyei nyugdíjintéze
tek. Nyugdíjintézete van a gör. keleti egyházaknak is ; a protestánsok 
csak gyámintézeteket állítottak; de a lelkészt nyugdíjazás helyett holtáig 
javadalmában hagyják, szükség esetén administrátort rendelvén melléje.

A rom. kath. főpapságot feltétlenül megilleti a hozzátartozó 
kath. egyházak nevében való felperesség, mivel a rom. kath. főpap
ság azon joga, melynél fogva őt a hozzátartozó róni. kath. egy
házak fölötti főfelügyelet illeti, törvényben gyökerezik. (Kir. Curia 
1883. márczius 8-án 7318. sz. a. kelt döntvénye.)

A polgári törvények nem mentesítik ugyan ma már a papol 
a tanuzás és eskütétel alól, de a büntető eljárásnál egy esetben fenn
áll most is a tanuságtétel megtagadására vonatkozó joga a lelkész
nek, t. i. ha vallomásával a gyónás titkát kellene elárulnia. Verbőczi H. K. 
I. rész 16. czim. 2. §.: «így van a gyóntató pappal, ki tanúság utján 
megkérdeztetvén, mondhatná, hogy nem tudja a gyónásban hallotta
kat, mivel mint tanú nem tudja.»

A fenyítő bíróság illetékessége alól elvonás régi joggyakorlata 
ma már nem képezi a papok kiváltságát; valamint a büntető eljárásba 
egyházhatósági biztos által beavatkozás sem egyeztethető büntető 
törvényeinkkel meg. Erre vonatkozólag igy utasít a eultusminiszternek 
1868. aug. 5-én 11187. sz. a. kelt rendelete: «A lelkészek ellen indí
tott fenyítő eljárásnál az illető egyházi hatóságnak biztos általi kép- 
viseltetése a fenyítő bíróságoknak törvényes jogkörével megegyeztél - 
hető nem lévén, a képviseltetésre az egyházi hatóságot felhívni nem 
szükséges; — ellenben arról, hogy valamely lelkész ellen fenyítő eljárás 
tétetik folyamatba, valamint a fenyítő eljárás eredményéről az illető egy
házhatóság mindenkor értesítendő, mert a dolog természete hozza 
magával, hogy ha valamely egyház lelkésze ellen fenyítő vizsgálat ind itta 
tik vagy marasztó ítélet hozatik, az illető egyházi hatóság a netán szük
ségessé válható helyettesítés vagy a megürülhető lelkészi állomás betöl
tése iránt eleve intézkedhessék.»

A papnövendékek, papjelöltek és lelkészek rendszerint nem ki »felez 
telnek fegyveres szolgálatra a hadseregnél, kivévén, ha a törvények- és 
rendeletekben előirt intézkedéseket, bejelentéseket, igazolásokat, nyilván
tartásra jelentkezéseket elmulasztanák. A papok szolgálata a katonaságnál



tábori lelkészetben áll, mi a lelkészi állásnak nyújtott rendkívüli
kedvezmény.

Az 1868. XL. t.-ez. 25. §-a szerint a papjelöltek és növendékek 
pappá szentelletésük, illetőleg lelkészszé vagy segédlelkészszé lett alkal
maztatásuk vagy kineveztetésük után az illetők a hadsereg lelkészed 
lajstromába iktattatnak és háború esetében védkötelezettségükhöz képest 
a hadseregnél vagy a honvédségnél, úgyszintén a tábori vagy állandó 
kórházaknál is, mint lelkészek alkalmazhatók. Ha azonban az ily papje
löltek vagy papnövendékek hittudományi tanulmányaikkal felhagynak, 
vagy papi hivatásukról lemondanak, hadi szolgálatra szólítandók. Az e 
téreni visszaélések meggátlása tekintetéből rendeltetett, miszerint az oly 
katonának pappá fölszenteltetése, ki a védtörvény 25. §-ban foglalt 
kedvezményre nem bir törvényes igénynyel, annak a hadsereg harezos 
állományába lett besoroztatását és az ezzel járó kötelezettségeket egy
általán nem szünteti m eg: annálfogva a törvény 25. §-ban érintett 
kedvezmény iránti igény megbirálásának alapjául a hadkötelesnek azon 
állapota veendő fel, a. melyben az a rendes ujonczállítás és pedig a honos
sági sorozó járásbeli ujonczállítás idején találtatik: azon ifjú tehát, a ki 
ezen időben nem hallgatja a hittudományoknak legalább első évi tanfolya
mát, az említett kedvezményben nem részesíthető. Továbbá mindazon 
hadkötelesek, a kik egy évi önkéntesekül akár föltétlenül, akár föltétele
sen már besorozottak, és csak ezen minőségben lett besoroztatásuk 
után kezdik a hittudományokat hallgatni, a védtörvény 25-ik §-a 
kedvezményéljen szintén nem részesíthetők. (1875. R. T. 140. lap.)

Az ágostai, helvét- és unitárius hitvallás pap - jelöltjeinek és 
növendékeinek a fölmentés megadandó, ha a) valamely hittudományi 
lanintézet elöljárója által kiadott és superintendensük részéről meg
erősített bizonyítványnyal igazolják, hogy hittudományi tanulmányaikat 
kellő szorgalommal és sikerrel végzik és magukviselete semminemű 
kifogás alá nem esik; &) ha superintendensük bizonyítványával igazol
ják, hogy a hittudományi tanulmányokat az egyházkerületi szabályzatok 
alapján legíölebb 8 év előtt jó sikerrel bevégezték, még a papjelöltek 
sorába tartoznak és a magok részéről mindent elkövettek, mi a fenn
álló szabályzatok szerint egy lelkészi hivatal elnyerésére megkívántat]k.

A rabbi-jelöltek és növendékek a tényleges szolgálati kötelezett
ség alól fölmentést akkor igényelhetik: a) míg a kormány által nyil
vános intézetnek elismert rabbi-tanodában vannak, ha feddhetetlen 
magukviseletét és tanulmányaikban jó előmenetelüket a vizsgáknál 
jelenlevő kormánybiztos ellenjegyzésével ellátott bizonyítványnyal iga
zolják; továbbá 6) ezen iskolában befejezett tanulmányaik után, ha
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rabbi állomásra való képességüket egy rabbi bizonyítványával, jó 
magukviseletét pedig, valamint azon körülményt, hogy még a. rabbi
jelöltek közé tartoznak, tartózkodási helyük járási tisztje által kiállí
tott bizonyítványnyal igazolják.

A tényleges szolgálat kötelezettsége alól fölmentés kedvezménye 
béke idején (a papjelöltekre s papnövendékekre nézve háború idején 
is) a védkötelezettek folyamodása folytán az alábbi föltételek alatt az 
illetékes ujonczállítási bizottság által adatik meg. A tényleges szol
gálati kötelezettség alóli fölmentés igényeinek esak akkor van helye, 
ha a hadkötelezett a rendes ujonczállitás napján illetékes kerületében 
már oly viszonyok között van, melyekből az említett igény keletkezik. 
Ez igény csak is addig érvényes, míg a hadseregben, hadtengerészetben 
vagy honvédségben szolgáló illető védkötelezett a kedvezményt indokoló 
viszonyok közt marad. Ezen körülmények fenforgását tartoznak az 
illetők évenkint a rendes ujonczállitás idején a hadcsapat vagy intézet 
előtt, melynek állományába tartoznak igazolni, — ha ezen igazolást a 
vett felszólítás daczára is elégséges mentség nélkül elmulasztják, vagy 
ha igényök fennállását igazolni többé nem képesek, akkor a kedvezmény 
megszűntnek tekintetik.

A helvét s ágostai hitvallású s az unitárius egyházakban fenn
álló gyakorlat szerint az ezen hitfelekezetű lelkészek már fölszente
lésük előtt alkalmazást nyervén, hivatásukat tényleg gyakorolják s 
fölszentelésüket csak az évenkint s illetőleg négy évenkint megtar
tatni szokott zsinaton nyerik: utasította a honvédelmi minister az 
illető honvédhatóságokat, ■ hogy az említett hitfelekezetbeli egyházi 
főhatóságoktól beérkező, valamely honvédköteles lelkésznek, — ki a 
védtörvény 25. §-ának kedvezménye mellett soroztatott be, — hivatás
szerű alkalmazását igazoló hivatalos értesítéseit, az ez ideig megkívánt 
lolszentelési okmány helyett elegendőnek tartsák s az illető egyénnek 
honvéd segédlelkészszé leendő kinevezésére vonatkozó fölterjesztéseik
hez csatolják. (1882. nov. 11-én 35794. sz. a. kelt cult. min. rend.)

Papi kinevezés, választás.

A püspök szabad adományozása alá tartozó javadalmaknál az 
adományozási okmány kiállítása és elfogadása által szereztetik meg 
a lelkészi hivatal. A hol azonban bemutatási jog áll fenn, a kellő 
bemutatás csak jogot nyújt a javadalom két hó alatti követelésére: 
maga a hivatal pedig csak az institutio folytán szereztetik meg. Ezt 
a püspök joghatósági minőségénél fogva gyakorolja s ezért a köz-
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helyettes által is teljesíthető. Ha valaki kinevezés által javadalmat 
nyer, nincs szüksége institutióra; de ha a javadalommal lelkészet van 
összekötve, az esetben is megkivántatik a püspöki jóváhagyás (appro
batio). Á hivatal birtokába való behelyezés (institutio corporalis, 
installatio, investitura) rendszerint a íoesperes által vitetik véghez. 
Egyidejűleg a javadalmas a javadalom jövedelmébe (teni parabolia) 
is bevezettetik, melynél gyakrabban a világi hatóság is közreműködik.

Ha a kath. egyházközség mint patronus választja a papot, a válasz
tás ideje és helye ki lévén tűzve, s az illetékes hatóság által hely
benhagyva és egy biztos kiküldése elrendelve, következik magának a 
választásnak ténye, mire nézve következőket kell szem előtt tartani :
1. Szükséges meghatározni azok névsorát, kik a választásra az egy
házmegyei szabályok és közönséges gyakorlat értelmében jogosítva 
vannak. E végből a választók névsorát össze kell írni, s azt nyil
vános helyre, például a templom ajtajára, bizonyos ideig kitétel által 
minden érdeklettnek köztudomására hozni, .hogy ha valaki a válasz
tók névsorából ki lenne hagyva, vagy illetéktelenül beírva, kellő 
óvszerről gondoskodni lehessen. 2. A választók a kitűzött időben és 
helyen saját körükből három vagy több szavazatszedő biztost válasz
tanak, kiknek feladatuk a szavazatokat egybeírni és megszámítani.

Nehogy a választók hiában fáradjanak, az okosság követeli, hogy 
a megválasztani szándékolt személynek, vagy személyeknek előleges 
beleegyezését írásban kérjék ki, különben az utólagos felszólításoknál 
gyakran megtörténhetnék, hogy a választott a választást nem fogadná 
el, s azért sok időveszteséggel azt ismételni kellene. 4. Meg lévén 
az egyházi törvényben engedve, akár nyilvánosan (szóval), akár tit
kosan (írásban) szavazni ; e két mód közül az egyikben a válasz
tóknak meg kell állapodni és szabadságukra van hagyva választani. 
Ha a szavazat nyilvános módja lenne elfogadva: a szavazatszedő 
biztosok tartoznak előre szavazni, ha pedig titkosan történnék a sza
vazás, a biztosok akármikor beadhatják szavazatukat. 5. Ha a sza
vazatok száma a szavazókéval egyenlő, a szavazás helyes és érvé
nyes, ha pedig egyenlőtlen, a szavazás helytelen és érvénytelen. Azért 
midőn a szavazás történik, ezeket figyelmesen számítani kell. 6. A 
szavazatok egybeszámítása után kitűnik, hogy ki nyert általános sza
vazattöbbséget. Az egész választási tény lefolyásáról kellő alakú 
.jegyzőkönyv vezetendő (és pedig két példányban, melyek egyike a 
püspökhöz küldendő, a másik a választók biztosítására nálok marad), 
melyet a szavazatszedők és a püspöki biztos aláírva hitelesítenek és 
a püspökhöz lelkűidének.
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A gör. kel. lelkész (diakónus, segédlelkész) a megyei consisto
rium küldöttjének elnöklete alatt tartott egyházközségi zsinat által 
választatik a pályázat folytán jelentkező végzett theologusok közül, 
— és a püspök által erősíttetik meg.

A ref. és ev. egyházakban a választás a hívek által, az 
unitáriusoknál pedig a zsinat által közvetetten történik, — a fölszen
telés csak a megválasztás után eszközöltetvén. A protestáns lelkész- 
választásra nézve általános elvként megállapíttatott, hogy a rendes 
lelkészeknek pályájukon szerzett érdemeik, az egyházak gondozásában 
elért kitűnő siker, és huzamosabb időn át híven tejesített szolgálata, 
méltánylásban részesüljenek. A papjelöltek, illetőleg segédlelkészek 
tudományos képzettsége, szolgálati idejök, mint ez alatt tanúsított 
buzgalmuk kellő figyelembe vétessék. E végből egyházkerületenkint. 
az egyházak, a papi jövedelem arányában 4 osztályba sorozandók, 
a lelkészeknek és segédlelkészeknek pedig, a fentebb említett minősít- 
vény szerint, a pályázati képességük megállapítandó. Az egyházak 
osztályozása és a lelkészek minősítése iránti eljárást, az egyházkerüle
tek állapítják meg, az egyházmegyék meghallgatásával. Az egyház- 
kerületek a lehető egyöntetű eljárás eszközlése végett, közük egy
mással megállapodásaikat. A lelkész választása a föntebb megállapított 
osztályozás és minősítvény korlátái között, kijelölés által történik. 
Minden lelkészválasztáshoz készülő egyházban, a helybeli presbyterium 
elsőbben oly teljes ülést tart, melyre annak minden tagja meghívandó 
s melyen az összes presbyterek kétharmadának jelen kell lennie, 
másodszori meghívásra a megjelentek határozván; ezen egyházlanáes- 
ülés saját keljeiéből, titkos szavazatainak átalános többségével 3 
lelkészjelölő tagot választ; valamint az egyházmegyei közgyűlés is, 
évenkint egy évi. tartamra, az egyházmegyei tanácsbirák közül, a 
lelkészjelölő bizottságba 3 rendes és 3 póttagot választ. Ezek alkot
ják a lelkészjelölő bizottságot az esperes, vagy ennek akadályoztatása 
esetén, helyettesének elnöklete alatt. Ha valamelyik egyházban a 
lelkészi hivatal üresedésbe jő, az esperes felhívja az illető egyház
megyében levő lelkészi kart, hogy azok, kik az üresedésben levő 
egyház lelkészi állomásának elnyerésére minősítve vannak s azt 
elnyerni óhatják, nála záros határidő alatt jelentkezzenek. Egyszers
mind az esperes értesíti a püspököt, az üresedésben levő egyház 
javadalmáról, ki azt az egyházi lapokban az egész magyarországi 
ref. lelkészi karnak tudomására hozza. A lelkészjelölő bizottság, 
minden az érdekelt egyháztól vagy egyházmegyétől eredő utasítás 
nélkül, sőt annak kizárásával végzi teendőjét, s minden egyes ajánlót-
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tat egymásután, nyilvános szavazatainak átalános többségével jelöl 
ki. Minden választásra, lia jelentkezők vannak, legalább 3, s legfölebb 
ő egyén jelölendő ki, a kik közül egyet a gyülekezet rendes lelkészül 
választani köteles. — Nem választás esetén, az esperes az egyházat 
megintvén, még egy rövid batáridőnek kitűzése mellett újabb válasz
tást rendel e l: s ha a gyülekezet ekkor sem választana, jogosítva van 
az egyházmegyei közgyűlés az illető egyházba, a jelöltek közül, titkos 
szavazás utján, lelkészt rendelni be. Kijelölés és igv választás alá 
sem jöhetnek: az egyházi felsőhbség által kereset alá vett avagy 
megválasztási jogoktól megfosztott lelkészi egyének, inig törvényesen 
tel nem oldatnak ; valamint egyes esetekben az oly egyének sem, a kik 
már előbb a választó gyülekezettel viszályban éltek s az előtt ellen
séges viseletűk vagy valamely botrányos sértésükért köztudomásúlag 
álalános ellenszenv tárgyai lettek; végre oly segédlelkészek, kik 
valamely gyülekezet lelkészének nyugalmát megháborították, s ez a 
lény ogyházhatóságilag megállapítva lett; azon lelkésznek halála, 
lemondása vagy más helyre távozása után azon gyülekezetben lel
készül ki nem jelölhetők. A választási jogot gyakorolhatják; az anya-, 
társ- és leányegyházaknak mindazon önálló, apai vagy gyámi hata
lom alatl nem levő, egyházi közterheket viselő, 24 évet betöltött 
vagy nagykőn isított férfi tagjai, valamint özvegy és férjetlen nők is. 
kik az előző évekről egyházi tartozásaikat a választást megelőzőleg 
egy hónappal lerótták; s kik az egyházi hatóság által, a fegyelmi 
törvények értelmében, egyházi vétség miatt szavazási joguk elvesz
tésével büntetve nincsenek. A társ- és leányegyházak a lelkészválasz
tásra azon mérvben folynak be, a mint az anyaegyház fentartásához 
járulnak. A választási jog csak személyesen gyakorolható. A lelkész
választásnak a lelkészi állomás megüresedése után 2—3 hónap alatt 
meg kell történni. E határidő, természeti vagy más fontos akadályok 
('setében, az esperes által egy hónappal meghosszabbítható. A lelkész- 
választás előtt 3 héttel köteles az esperes a lelkészjelölő bizottságot, 
valamely nem érdekelt egyházba összehívni; a jelölés megtörténte 
után a jelöltek névsorát az illető egyház elöljáróságával közölni; a 
választás napját, az illető presbyteriummal egyetértőleg, a föntebb 
kitett határidőn belől kitűzni és intézkedni, hogy a határnap a gyüle
kezettel, a választást megelőző két egymásutáni vasárnapon, a tem
plomi szószékből kihirdettessék; továbbá elrendelni, hogy a gyülekezet 
választóképes tagjainak névsora, a presbyterium által idejekorán 
egybeállíttassék, az a választás előtti vasárnapon, a reggeli isteni 
tisztelet végeztével a nép előtt felolvastassék és lehető megtekintés
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vagy felszólalás végett alkalmas helyen letetessék; azután a presby
terium által kiigazittassék és teljesen elkészítve, aláírásukkal hitelesít
tessék. A választó gyülekezetek a jelölteket saját szolgálati helyökön 
meghallgathatják; de jelölteknek az egyházi próhaszónoklat megtilta- 
tik (kivéve Erdélyt, hol az erre vonatkozó régi gyakorlat fentartatott). 
A lelkészválasztás tényének vezetésére s a választási szabályok meg
tartása fölött való őrködésre, az esperes egy lelkészi, és az egy
házmegyei gondnok egy világi küldöttet neveznek ki, kik a választás 
helyére a kitűzött napon kimenvén, a presbyterium által már 
kiigazított választók névsorát átveszik és hitelesítik; a választási 
szabályokat felolvassák s megmagyarázzák; a választás fontosságát 
megértetik és a választást, a jelöltek neveinek felolvasása után. a 
választók azonosságának megállapítása mellett: vagy közfelkiáltással, 
vagy a jelöltekre adható titkos szavazatokkal végrehajtják. Tiz 
választó kivánatára a szavazás föltétlenül elrendelendő. A szavazás 
megszakítás nélkül végzendő s kiki csak .személyesen szavazhat. Az 
utolsó szavazó felszólítása után félórai záridő tűzendő ki, melynek 
elteltével a szavazás lezáratik s az azontúl jelentkező választó 
szavazásra többé nem bocsáttathatik. A jelöltekre beadott szavazatok 
átalános többségét nyert egyén tekintetik megválasztottnak; és ha 
ez az első szavazásnál nem éretett el, a két legtöbb szavazatot nyert 
egyén azonnal újabb szavazás alá bocsáttatik. A szavazatok egyenlő 
számban megoszlásánál azt, hogy melyik legyen a két jelölt közül az 
egyház lelkésze, sorshúzás dönti el. A lelkészválasztás helye a templom, 
vagy bármely tisztességes és alkalmas közhelyiség. A választás ered
ménye a küldöttség által a helyszínén kijelentetik ; a választási jegyző
könyv, a küldöttek és az egyházi gondnok által aláírva, két példány
ban kiállíttatik, és az esperesnek további intézkedés, illetőleg az 
egyházmegyére fölterjesztés végett, haladéktalanul megküldetik. Min
den lelkészválasztás csak akkor lesz érvényes, ha az illető esperes 
annak lefolyását a küldöttség jegyzőkönyvének átvizsgálása folytán, 
a törvényekkel megegyezőnek találván, beleegyezését a megválasztott 
lelkész meghívására kiadja. A meghívott lelkész a meghívás elfoga
dását, a meghívástól számítandó 14 nap alatt az esperesnek beje
lenteni köteles. Ha a meghívott ezt nem teljesíti, vagy a meghívást 
nem fogadja el, az esperes az uj választásra 14 nap alatt ismét 
határidőt tűz ki. A megválasztást elfogadott lelkész uj állomását csak 
előde illetményének teljes kifizettetése vagy biztosítása, s az arról nyert 
hivatalos értesítés után fogadhatja el; de ha ez teljesült, kötelessége 
uj állomására, az egyházmegye vagy egyházkerület szabályaiban
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megállapított időben beköltözni. A választó egyház köteles újonnan 
választott lelkipásztorának elszállításáról gondoskodni; annak család
ját és összes ingóságait ingyen elszállíttatni. A megválasztott lelkész 
az általa elfogadott egyházban egy évig szolgálni kötelezve van. Ha 
a választott lelkész szolgálati helyén még két évet be nem töltött s 
már más egyházba megy lelkészül, az ő odaszállításának költségeit 
fele részben, az egyházmegye által megállapítandó mennyiségben, 
köteles a megválasztott s állomást elfogadott lelkész megfizetni.

A lelkész közhatósági teendői.

A pap nemcsak egyházi hivatalnok, de az államnak is számos 
közjogi és közigazgatási teendőkben hivatalánál fogva rendszeres 
f'unctionariusa. Legtöbb állami közigazgatási teendő a lelkészre, mint 
anyakönyvvezetőre hárul. A temetést s részben a házasságot szintén 
közigazgatási és polgári jogi cselekvényül tekinti az állam. A katona
ügy intézésében sokszoros igazolással hat közre a lelkész; egyéb 
közigazgatási és politikai szolgálattétele is nyomról nyomra oly 
sűrűén vétetik igénybe, hogy a lelkészi hivatal teendőinek nagyobb 
része állami közigazgatás közvetítésére esik.

Az anyakönyvvezetéssel, katonasággal, házassággal és temet
kezéssel kapcsolatos lelkészi hivatali közhatósági functiókról, tárgya
lásuk terjedelmességénél fogva, külön fejezetekben emlékezünk meg. 
Itt foglalkozzunk elsőben a lelkész közbenjárásával az orsz. statistíkai 
munkálatoknál. Erre az 1874. XXV. t.-czikk következő §§-ai vonat
koznak :

1. §. A magyar korona országai közállapotának és évről évre 
változó közérdekű viszonyainak nyilvántartása elrendeltetik.

5. §. A kormányközegek, egyházi, valamint polgári és katonai 
hatóságok, kötelesek az 1-ső §-ban kitűzött czélra szükséges adatokat 
megszerezni, és a maga utján a központi statistíkai hivatalba beszol
gáltatni.

8. §. A statistíkai adatok helyességéért és pontos beszolgálta
tásáért a hatóságok, vagy az ezeket közvetlenül nyújtani köteles inté
zetek, egyletek és társulatok (5. §.) felelősek. A. mely adatok meg
felelő hivatalos felszólítás, illetőleg a hiányok közlése után a mulasztás 
kellő és elfogadható indokolása nélkül helytelenül, vagy épen be 
nem szolgáltatnak, azok a mulasztást okozott közeg rovására és 
költségére a helyszínén gyüjtetnek.
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A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministerium 1874. 
évi 553. ein. számú körrendeleté e törvényre hivatkozással mondja: 
«A lelkészek mindazon megkereséseknek, melyek hozzájuk akár köz
vetve, akár közvetlenül a m. kir. statistikai hivatal által intéztetnek, 
lelkiismeretesen és buzgón eleget tenni kötelességükül ismerjék ; figyel
meztetvén őket egyszersmind a mellékletben megküldött 1874-ik évi 
25. törvényczikknek részint 5-ik szakaszára, mely szerint minden 
egyéb hatóság között az egyháziak is kötelesek a statistikai ezélokra 
szükséges adatokat megszerezni; részint annak 8-ik tj~ára, mely vilá
gosan azt rendeli, hogy az adatok hiányos, vagy épen be nem szol
gáltatása esetében, azok a mulasztást okozott közeg rovására és 
költségeire a helyszínén gyűjtendők be.»

Az orsz. képviselőválasztók névjegyzékének egybeállításánál 
közrehatása a lelkészeknek az 1874. XXXIIT. t.-cz. 33. §-ában van 
megrendelve : «Minden hatóság, köztisztviselő és lelkész köteles mind 
az összeíró küldöttségnek, mind a központi választmánynak, a név
jegyzék összeállítására és kiigazítására szükséges adatokat kiszol
gáltatni. »

Az 1876. XXVili. t.-cz. 9. §. 4. és 5. bekezdése szerint: «A 
felekezeti iskolaszéknek az illetékes lelkész mindenesetre tagja. A pol
gári községi iskolaszéknek a választott tagokon kívül minden hely
beli hitfelekezetnek rendes lelkésze . . . .  is tanácskozási és szava
zati joggal bíró tagja.» Az 1876. szept. 2-án kelt min. rend. «Utasítás 
a polg. közs. iskolaszékek számára» a 2. ij. második bekezdésében 
így rendelkezik: «Ha valamelyik hitfelekezetnek a községben csupán 
segédlelkésze volna, az esetben az lesz tagja az iskolaszéknek mind
addig, míg ezen felekezetnek ott rendes lelkésze nincs, valamint oly 
esetekben is, midőn valamely hitfelekezet helyben levő rendes lel
késze betegség, vagy hasonló körülmény miatt huzamosb ideig gátol- 
tatnék az iskolaszék működésében való részvételben, azon időre az 
illető helyettes vagy segédlelkész által helyettesítheti magát.»

A mióta a tábori lelkészségek száma leszállíttatott, s az általá
nos katonakötelezettség elve kimondatott: a világi papság (a hol 
tábori lelkészek nem lennének) a katonaköteles személyek körül, a 
keresztelési, esketési és temetési teendőket végezni, s a végzett szent 
cselekvényről az illetékes tábori lelkészt, vagy a hadkiegészítő parancs
nokságot esetről esetre az anyakönyvi kivonat átküldésével azonnal 
értesíteni köteles. A m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 1,870. 
jul. 10-én 1420. sz. alatt és 1875. évi augusztus 14-én 17761. szám 
alatt kiadott rendelete értelmében pedig, újból utasítva van a lelkészi
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kar, hogy eme anyakönyvi kivonatokat bizonyos meghatározott alak
ban készítse, és magát az anyakönyvet is, a katonai kötelességben 
álló személyek részére ugyanezen alakban külön vezesse.

A gyámtörvény (1877: XX. t.-ez. 228. §,) szerint a lelkész 
meghallgatandó haláleset fölvétele alkalmával a kiskorú örökös részére 
kirendelendő gyám személye iránt. «Ha szülők nem léteznek, a jegyző 
kipuhatolja azokat, kik törvény szerint a gyámság vagy gondnokságra 
hivatvák, a rokonokat pedig (esetleg a kiskorúakat) meghallgatja az 
iránt, hogy kit ajánlanak gyámul vagy gondnokul az erre hivatottak 
közül vagy átalában ? Esetleg kit ajánlanak gondnokul a méhmagzat 
vagy távollevő örökösök részére? Ebbéli nyilatkozatukat, valamint a 
lelkész, közgyám és saját e részbeni ajánlatát, ugv azt, hogy a javas
latba hozottak a gyámságot vagy gondnokságot elvállalják-e, a föl
vételi ívbe följegyzi, végre a kiskorú örökösök születési bizonyítványát 
az illető egyházi közeg utján megszerzi, a fölvételi ívhez csatolja, és 
az ekként kiegészített és a, közelebbi rokonok jegyzékével ellátott 
halálesetről! fölvételt a gyámhatósághoz beterjeszti.« Ugyané törvény 
280 £-a szerint: «Az anyakönyvvezető egyházi közeg köteles, a 
jegyző felszólítására, a kiskorú örökösök születésére vonatkozó bizonyít
ványt hivatalból díjmentesen kiszolgáltatni.« Egyéb anyakönyvi 
kivonatokat, családi származási kimutatásokat — bár azok a kiskorúak 
érdekében volnának is megszerzendők — az anyakönyvvezető bélyeg
es díjmentesen kiszolgáltatni nem tartozik, igazolt szegénység esetét 
kivéve. (Vallás és közoktatásügyminiszter 80,625/78. és a pénzügy- 
miniszter 58,778/78. sz. a. kelt rendeletéi.) Ha az elhalálozott egyén 
külföldi· volt, a fennálló nemzetközi szerződésekhez képest az illető kül- 
államnak a halálozási helyhez legközelebbi consulatusa vagy consulatusi 
ügynöksége a halálozásról azonnal értesítendő."Ily nemzetközi szerződé
seink vannak Portugáliával (1874: XXXII.), Olaszországgal (1875: 
XIII. t.-cz.), Helvéiiával (1876; XVII.), Francziaországgal (1879 : III. t.-cz. 
által további megállapodásig megújított, 1866. decz. 11-én kelt consularis 
egyezmény egész terjedelmében közöltetett 1879. évi rendeletek 
tárában 44. sz. a.). A siami császársággal (1871 : XXVII.), az uruguayi, 
argetinai, perui és chilei köztársaságokkal (1871. évi 47—50. t.-czikkek), 
az észak-amerikai Egyesült Államokkal (1871: XXXVI. törvez. 16. 
ezikk) kötött szerződések is tartalmaznak hasonló határozmányokat.

A fogházakban hitelemző és erkölcsi oktatást az illető lelkészek 
adják saját híveiknek; ez oktatásra hetenkint legalább 2 óra fordíttatik, 
és minden fegvencz megjelenni köteles. (Orsz. fegyintézet! házszabályok 
:-16 ). Ha valamely keresztény felekezetnek a fegyintézetben lelkésze
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nincs, ennek híveit a hozzá rokon felekezet lelkésze tartozik a val
lásban és erkölcstanban oktatni, betegségekben lelki vigaszt nyújtani, 
és haláluk esetén eltemetni. Kivételnek csak az úrvacsora tekinteté
ben van helye, melynek kiosztására mindig az illető felekezet lelkésze 
hivatik meg. (Orsz, fegyintézeti házszabályok 111. §.)

Az orsz. fegyintézetekben alkalmazott lelkészek az intézet hiva
talnokai s ezért házirend tekintetében közvetlen az igazgatónak, köz
vetve pedig az igazságügyministernek vannak alárendelve. Egymás 
irányában egyenlő rangban állanak. A vallás körébe tartozó műkö
désükre nézve saját egyházi törvényeik irányadók; de ha egyházi 
felsőbbségtől oly utasítást kapnának, a mely a fegyintézeti utasítás 
által felállított szabályokkal bármiben összeütköznék, azt teljesítés 
előtt az igazgatósággal közölni s illetőleg fontosabb esetekben az ő 
utján az igazságügyminiszterhez felterjeszteni tartoznak. Komoly köte
lességük ügyelni, hogy az igazgatósággal ellentétbe ne helyezkedjenek, 
hanem azt az intézet magas ezt:íjának elérésében egész erejükkel 
támogassák.

A felekezetükhöz tartozó fegyenczek Ítéleteinek másolatait és 
egyéb iratait az igazgatóságtól megkapják a lelkészek oly czélból, 
hogy azokat tanulmányozzák és följegyezzék. Azután a fegyenczeket 
munkatermeikben hetenkint többször, a koródában, fegyelmi fogság
ban, vagy magánzárkában levőket pedig naponkint meglátogatják, 
és velük erkölcsi javulásukra szolgáló módon társalognak, (Orsz. fegy
intézeti házszabályok 95., 96., 98. és 104. §§.)

Ennek megtörténte, után a lelkész a fegyenczet maga elé ren
deli, hogy annak erkölcsi oktatását és vezetését azonnal megkezdje. 
E tekintetben általában oda törekedjék, hogy a fegyenczet szeretet 
szavaival megindítsa és bizalmát megnyerje; további oktatásaiban 
azután különös tekintettel legyen a fegyencz kedélyére, bukásának 
indokaira és egész lélekállapotára s általában használja fel a vallási 
és erkölcsi érzület mindazon hatalmas rugóit, a melyeket az illető 
egyénre nézve leghatályosabbaknak hisz. A lelkész minden egyes 
fegyencznél különös figyelemmel legyen tanításainak hatására, és a 
jó vagy rossz eredményhez képest folytassa, vagy módosítsa eljárását 
az illető fegyencz iránt. A lelkészek vasárnapokon és ünnepeken dél
előtt és délután, úgyszintén minden csütörtökön reggel az intézetnek 
e czélra rendelt helyiségében isteni tiszteletet és vallásos s erkölcsi 
oktatást tartanak híveik számára. Az isteni szolgálatnál a fegyenczek 
a szokásos egyházi énekeket zengik s ezért azokra az intézeti tanító 
által betanítandók. Az igazgatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy
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a hitvallása szerinti isteni szolgálatra minden fegyencz megjelenjék. 
A róm. és görög-katholikusok, meg a görög-keletiek miséjénél egy 
fegyőr vagy egy jó viseletű fegyencz segédkezik.

A kórodai betegek lelki üdvére szintén minden vasárnapon és 
ünnepen az igazgatósággal egyetértőleg meghatározandó időben rövid 
isteni tiszteletet tartanak az illető lelkészek, a mennyire t. i. ezt a 
helyiség megengedi.

Ezenfelül kötelessége a lelkészeknek, a fegyenczeket munka
termeikben hetenkint többször, a koródában, fegyelmi fogságban vagy 
magánzárkában levőket pedig naponkint meglátogatni, és velők ezen 
alkalommal erkölcsi javulásukra szolgáló módon társalogni.

A lelkészeknek jogukban áll az egyes fegyenczeket lelki és 
erkölcsi állapotukról való beszélgetés, vagy valamely javulásukra ked
vező befolyással bíró esemény közlése végett az igazgatóság útján 
hivatalos szobájukba felhivatni; különben kötelesek a lelkészek az 
önként jelentkezőket is elfogadni; de ha azt tapasztalnák, hogy 
némelyek őket üres panaszokkal, vagy hazugságokkal tévútra vezetik, 
vagy a beszélgetést csak munkakerülésből kívánják, az ilyeneket 
magától bizonyos időre eltilthatják. A lelkész soha se használja befo
lyását arra, hogy a fegyenczeknek valami kedvezményt szerezzen, 
nehogy ezek bünbánat. helyett képmutatásra ösztönöztessenek.

A betegek vigasztalása s illetőleg a haldoklóknak a végszentsé
gekkel leendő ellátása a legfontosabb lelkészi teendők egyike lévén, 
a lelkészek ebbeli kötelességüket a betegek kívánságára a nap és éj 
bármely órájában egész készséggel teljesíteni tartoznak. Oly esetben, 
midőn egy haldokló vagy súlyosan beteg fegyencz, valamely bűntényre 
vonatkozó fontos fölfedezéseket tesz a lelkésznek, igyekezzék ez őt 
rábírni, hogy vallomását két intézeti hivatalnok előtt körülményesen 
és a bizonyítékok kijelölésével megtegye és jegyzőkönyvbe foglaltatni 
engedje. Ha a fegyencz szóbeli vallomásra nem, de halála esetére 
felhasználható írásbeli vallomásra hajlandó, akkor ez a következő- 
képen történhetik meg. A fegyencz vallomását sajátkezüleg írja és 
aláírja, a lelkész azonban figyelmeztesse őt, hogy a tényt minden 
körülményeivel és a szükséges bizonyítékok megemlítésével írja le. 
Az elkészült irat kellőleg bepecsételendő és borítékára a következő
felirat jegyzendő: «N. N. fegyencznek.......... év .·. . . h ó ............. ik
napján az n—i országos fegyintézetben halála esetére tett végnyilat- 
kozata». Ezen irat a fegyencz haláláig a lelkész által őrzendő, ha 
azonban a fegyencz felgyógyulna és nyilatkozatának megsemmisítését 
kívánná, a lelkész tartozik ezt az ő jelenlétében teljesíteni. Ha a
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fegyencz meghal, a lelkész a nyilatkozatot az igazgatóság utján az 
igazságügyi minisztériumhoz terjeszti föl.

A lelkész különös gonddal legyen azon fegyenezekre, a kik az 
intézetből való kiszabadulásuk küszöbén állanak: igyekezzék kitudni 
abbeli szándékukat, 'hogy mily utón akarnak kiszabadulásuk után 
becsületesen megélni, és a visszaeséstől megmenekülni. A hallottak
hoz képest azután szolgáljon az illetőknek elmebeli tehetségeihez és 
viszonyaikhoz mért jó tanácsokkal és útmutatással.

Minden lelkész köteles működésének sikeréről az év folytán 
tett jegyzetei alapján az év végével részletes jelentést készíteni és 
abban az intézet állapotát és saját észleleteit híven, tartózkodás 
nélkül megírni. E jelentésre vonatkozólag tájékozásul a következő 
pontok jelöltetnek ki, mint a melyekre a lelkész jelentésében különös 
figyelmet tartozik fordítani: A jelentés szóljon az isteni tiszteletről 
általában, ünnepeken és vasárnapokon, a templomban és koródában, 
a biblia és evangélium magyarázatának sikeréről általában, vagy 
egyes különös esetekben; a sikernek az intézeti viszonyokban vagy 
a fegyenczekben fekvő akadályairól; végre a fegvenczek az isteni 
szolgálatban való részvételéről. Továbbá fölemlítendők: a bibliai 
történet és hitelemző oktatás tárgyai; az ezekben történt haladás, 
ennek akadályai és a lelkésznek elhárítására vonatkozó javaslatai. 
A jelentés különös súlyt fektessen a fegyenczek erkölcsi javítására 
nézve szerzett tapasztalokra és pedig először is vonatkozással a 
bűntett elkövetése előtti időre; tüntesse ki a bűntettek okait, p. a 
részegeskedés, zavart családi viszonyok, elhanyagolt nevelés, nyomor, 
korcsmázás és egyéb okok befolyását a bűntettek számára. Másodszor 
ismertesse meg a fegyenczek vallási és erkölcsi állapotát beszolgál
tatásuk alkalmával. Harmadszor adja a lelkész elő a fegyenczek 
viszonyait családjaihoz, hogy küldöttek-e övéiknek segélyzéseket, tettek-e 
lépéseket neheztelő szüleik vagy rokonaik kibékítésére és mily 
sikerrel ? Történt-e házasságon kívüli gyermekek, törvényesítése 
utóházasság által, bontatik-e fel házassági kötelékek és történtek-e 
ágytól és asztaltól való elválások a fegyenczek házastársai részéről 
stb.'? Azonkívül még a magánzárkákban levő fegyenczekről szerzett 
tapasztalatok is fölemlítendők. Ezen jelentés s illetőleg jelentések, az 
ev lefolyta után hat hét alatt elkészítendők és az igazgatóságnak 
beadandök az igaz.ságügyminiszteriumhoz való fölterjesztés végett. 
(Házszabályok és a szolgálati utasítások a m. kir. orsz. fegyintéze
tek, úgyszintén az azoknál alkalmazott hivatalnokok és őrök számára 
18f>9. febr. 10. VII. lej. 95 — 114. gj.
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HARMADIK RÉSZ.

A n y a k ö n y v v e z e t é s .

Az anyakönyvekre nézve első s ma is érvényben álló törvény
beli intézkedés az 1827. XXIII. t.-czikkben foglaltatik, a mely törvény 
így rendelkezik: Azon zavarnak megelőzése végett, mely a nemzet
ségi leszármazás kivilágosítása iránt az egyházi anyakönyveknek vala
mely véletlen eset miatt leendő elvesztése vagy megrongálása által 
támadhatna, határoztatik, hogy a keresztelteknek, házasultaknak és 
elhaltaknak jegyzőkönyvei, minden vallásbeli különbség nélkül, az 
illető lelkipásztorok által két példányban készíttessenek s minden év 
végével, az illető törvényhatóságok törvényes bizonyságai által egy 
példány átvétetvén, aláíratván, az illető törvényhatóság levéltárába 
eltétessenek. Ez anyakönyv példánya mindazonáltal a törvényható
ságok levéltárában zár alatt tartandó és csak akkor használható, ha 
az egyházi anyakönyvek valamely baleset által elvesztek, vagy elrom
lottak. És így, mig az egyházaknál az anyakönyvek megvannak, 
kivonatok csak az illető lelkipásztortól kérendők és csak azok nem
léte esetében lehet az illető törvényhatóságok levéltáraihoz folyamodni.

A cultnsminister 1885. évi nov. 13-án 28,862. sz. a. kelt kör
rendeletével figyelmeztetnek az anyakönyvvezető lelkészek e törvény- 
czikkre, valamint a fennállott m. kir. helytartótanácsnak ennek alap
ján 1862. évi márczius 15-én 10,394. sz. a. kelt körrendeletére, melyek 
a lelkészeket az anyakönyveknek két példányban való vezetésére s 
az egyik példánynak az illető törvényhatóság levéltárába való beszol
gáltatására kötelezik. Ha e tekintetben netalán a múltra nézve mulasz
tásuk van, azt haladék nélkül pótolják k i ; jövőben pedig az összes 
születési, esketési és halálozási anyakönyveket két példányban vezes
sék s az egyik példányt, törvényszabta hitelesítés mellett, minden év 
végén az illető törvényhatóság levéltára számára biztos őrizet végett 
szolgáltassák he : ellenkező esetben az anyakönyvi másodpéldányok 
beszerzése, a mulasztók költségére, hatóságilag fog eszközöltetni.

Az anyakönyvek tisztán, olvashatóan, a törvényekben előírt 
rovatok szerint, s a lelkész által — súlyos betegség esetét kivéve — 
sajátkezűleg írandók; azokban semminemű vakarásnak, vagy iga
zításnak nem szabad előfordulni. Ha azonban valamely hiba, vagy 
hiány tapasztaltatnék az anyakönyvben, az illető lelkész köteles ezt 
püspökének bejelenteni, a püspök azután a kijavítás czéljáből két vagy
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több egyházi férfiút küld ki, kik az illető polgári hatóság jelenlétében 
és aláírása mellett, a szükséges javítást végrehajtják. Hogy pedig az 
anyakönyvek épségben maradása biztosítva legyen, azok száraz, tűz- 
mentes és zárt helyen, tartandók. (1778. febr. 13-án 747. sz. a. kelt 
udv. rendelet).

Az anyakönyvek vezetése a megyés püspök főfelügyelete alatt 
áll. (1825. máj. 24. 13862. sz. a. kir. rend.) Az anyakönyvek az 
1840. VI. t. ez. 7. §-a szerint magyar nyelven rendeltettek vezettetni, 
de ez megváltoztattatott az 1868. XLI V. t. ez. 14. §. által, mely akkép 
intézkedett, hogy az egyházközegek egyházi felsőségeik törvényes 
jogainak sérelme nélkül anyakönyveik vezetésének nyelvét tetszés 
szerint határozhatják meg.

Az anyakönyv eredetben soha ki nem adható az érdekelt fél
nek a lelkész által, hanem kivonat adandó hű és szószerinti (ugyan
azon nyelvű) szöveggel és ez a lelkészi hivatal pecsétjével meg
erősítendő (1769. decz. 29-én 33. sz. a. kelt, udv. rend).

Hogy a névváltozásokkal eredhető zavarok lehetőleg elhárít- 
tassanak, az egyházmegyebeli valamennyi lelkészek s illetőleg anya
könyvvezetők oda utasítattak az 1869. márcz. 11-én 1940. sz. alatt 
kiadott cult. min. rendelettel, hogy a mennyiben úgy a multat illető
leg mint jövőben a névváltoztatásra vonatkozó felsőbb engedélyivel 
ellátott egyének új vezetékneveiknek anyakönyvi bejegyeztetését— melyre 
közhatóságilag utasíttatni fognak — szorgalmazandják, az ilyetén név- 
változtatásokat az illető anyakönyvekbe följegyezni és ezen eljárási 
jövőre is minden előforduló esetben követni hivatalbeli kötelességük
nek ismerjék; de különben a kormányilag engedélyezett névváltozta
tásokat vonakodás nélkül vezessék az anyakönyvekbe. Óvatosságra 
int e tekintetben a cultuszminiszter 1880. ápril. 1-én 9329. sz. a. 
kelt körrendeleté: A lelkészek kereszteléseknél az anyakönyvbe uj 
vezetéknévnek beiktatásától tartózkodjanak, kivéve, ha az illető fél 
erre vonatkozó belügyminiszteri engedélyt mutatna fel.

A születési anyakönyvek következő rovatok szerint vezettet
nek : 1. folyó szám, 2. a születésnek, 3. a keresztelésnek éve, hónapja, 
napja, 4. a kereszteltnek a) neve, b) neme (fi vagy nő), c) azon 
körülmény bejegyzése, vájjon törvényes vagy törvénytelen születésü-e. 
5. a szülők neve, állása, vallása, 6. azoknak lakhelye és lakásuknak 
házszáma, 7. a keresztszülők neve, állása s vallása· 8. a keresztelő
nek neve, 9. észrevételek, p. o. ha a törvénytelen születés utólagos 
házasság által törvényesíttetik. A vallás- és közokt. min. 1868. febr. 
27,2016. sz. a. kelt rendelete folytán a keresztelési anyakönyvek egy
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rovattal bővítendők, melybe a lelkészek, midőn az illető egyén halála 
bejelentetik, a halálozási napot bevezessék.

A keresztelési (születési) anyakönyvek azon rovatába, a mely 
a szülők nevének bejegyzésére van szánva, ugyanezeknek születési 
helye is pontosan heiktatandó. (Honv. minist, átirata a vallás és köz- 
okt, ministerhez. 1873. okt. 8. 37131 /V. sz.) Az újszülöttek anya
könyvezésénél mindig a születés helye vétessék irányadóul. Ehhez 
képest a hitközségben előfordult születési esetek még akkor is beve- 
zetendők az anyakönyvbe, ha a magzat más egyházközségbe szállít— 
tátik keresztelés végett. Ez utóbbi tény az anyakönyv «Jegyzet
re valóban megjegyzendő. (12/1879 k. 32889/1878 p. cult. min. rend.) 
A születés évét tartoznak az anyakönyv vezetői betűkkel és nem 
számokkal kiírni. (1821. évi 21076. sz. rendelet.) A bábáknak köte
lessége minden születési esetet közvetlenül az illető lelkésznek, mint 
az anyakönvvvezetésre hivatott közegnek bejelenteni s annak meg
felelően a bábák számára kiadott utasítás 9-ik §-a következőleg 
módosíttatott: A bábának kötelessége minden szülést, melynél segéd
kezett, 24 óra alatt az anyakönyv vezetésével megbízott hivatalnak 
tudomására hozni, s minden halva született magzatot, tekintet nélkül 
annak korára és kifejlődésére, a halottkémnek bejelenteni.

A törvény szerint más félékezethez tartozó megkeresztelték 
átjelentése az illetékes anyakönyvvezető lelkészhez következőleg ren
deltetett a cultu,sminister által meg 1884. julius 1.1.-én 24,727. sz. a.: 
«Midőn a magyar törvényhozás az 1868. évi Lili. törvényczikket 
megalkotta, azon szándék által vezéreltetett, hogy az ország keresz
tény felekezetei közti viszonosságot kellőleg körülvonalozván, a szá
zados súrlódásoknak véget vessen és a vallásfelekezet közti békének 
újabb támaszt és biztosítékot nyújtson.

E törvény, többi közt a. vegyes házasságokból származó gyer
mekek körül is intézkedvén, 12-ik szakaszában kimondja, hogy a 
liúk atyjok, a leányok pedig anyjoknak vallását követik, egyúttal 
jövőre nézve is érvénytelennek, semmisnek s minden jogerőt nélkülö
zőnek jelentvén ki bármely szerződést, terítvényt vagy rendelkezést, 
mely e törvénynyel ellenkeznék.

Ezen szakasznak logikai folyománya, hogy azon esetben, ha 
valamely lelkész, oly gyermeket, ki a törvény szerint más keresztény 
felekezethez tartozik, bármely okból megkeresztel, azt saját anya
könyvébe be nem vezetheti, hanem köteles az ezen ténykedésről 
szóló bizonylatot az illetékes lelkészhez hivatalból s a végből hala
déktalanul áttenni, hogy az az ekként megkeresztelt gyermeknek szü

l iEG Y H Á ZI K Ö Z IG A ZG A TÁ S. ΙΓ.
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letését saját anyakönyvében följegyezhesse; mert a más felekezetbeli 
lelkész által történt megkeresztelés a gyermeknek vallástekintetébeni 
törvényszerű hovátartozandóságán mitsem változtat, az egyes keresz
tény vallásfelekezetek anyakönyveinek hiteles volta pedig csak ez 
úton eszközölhető.

De van még egy más ok is, mely a lelkészeket ilyetén keresz
telési bizonylatok kölcsönös kiszolgáltatására kötelezi s ez azon bírói 
magyarázat, melyet az 1868. Lili. t.-czikkel szoros kapcsolatban álló 
1879. XL. t.-cz. tüzetesen annak 53. §-a egyes előfordult esetekben 
talált, mely bírói magyarázat azon nézetet látszik érvényre emelni, 
hogy a keresztény szülőktől származott gyermeknek megkeresztelése 
más felekezeti pap által, mint a melyhez a gyermek nemét tekintve 
a törvény szerint tartoznék, nem azonos az illető gyermeknek a 
keresztelő lelkész felekezetébe való fölvételével.

Midőn pedig az egyházak e bírói magyarázatnak előnyeit elfo
gadták ott, a hol az az 1879. XL. t.-cz. 53. §-a alapján más fele
kezetbeli gyermekek megkeresztelése s az anyakönyvi kivonat ki nem 
szolgáltatása miatt bevádolt papjaik javára szolgált, elismerték a föl
tevést, hogy a lelkész az azon végrehajtott keresztelés által nem a 
maga felekezetébe1 vette föl, miből önként következik, hogy a keresz
telési bizonylat a másik illetékes egyháznak szolgáltatandó ki.

A kereszteltek törvényes vagy törvénytelen származására vonat
kozó meghatározásra nézve irányadó a polgári jogvélelem, mely sze
rint a házasság megkötése napjától számított hat hónapon túl szü
letett gyermek mint törvéhyes születésű jegyzendő be az anyakönyvbe. 
Az 1880. szept, 10-én 22068. sz. a. kelt cult. min. rendeletnél fogva 
az anyakönyvek vezetésével megbízott közegek szigorúan kötelezte t- 
nek a kereszteltek bejegyzésénél azok törvényes vagy törvénytelen 
születésükre nézve biztos tudomást szerezni; különösen az előttük 
ismeretlen szülék gyermekeinél amazok házassági bizonyítványát bekö
vetelni. A szülésznők mulaszthatlanul tartoznak minden keresztelés 
alkalmával a törvényes ágyból szülöttek szüleinek házassági levelét 
magokkal hozni, s az anyakönyvvezetőnek bemutatni, illetőleg a 
szüléket, hogy ezt tegyék, figyelmeztetni. A polgári hatóságok utasít- 
tattak, hogy mindazon fölmerülő esetekben, melyekben az anyaköny
vek kiigazításának vagy azok kezelésére vonatkozó bármely más 
intézkedés tételének szüksége álland elő, ez iránt az anyakönyvvezető 
közegek egyházmegyeik hatóságához forduljanak közvetlenül: oly ese
tekben pedig, melyek az 1879. XL. t.-cz. értelmében kihágást képez
nek, azon törvény rendelvényéhez alkalmazkodjanak. Tartoznak továbbá
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az anyakönyvvezetők a törvénytelen gyermekeknél az anyának illető
ségi helyét s a keresztszülők lakását és állapotát beiktatni (közokt. 
minist. 1876. jul. 31. 17.834. sz.).

Az újszülöttek törvényes vagy törvénytelen származásának a 
lelkész véleménye által netán téves megállapítása ellen óv e curiai 
döntvény: «Az anyakönyvvezető lelkész a születés törvényes vagy 
törvénytelen voltának megbirálására jogosítva nem lévén, a házasság 
tartama alatt született gyermekre nézve megállapított törvényes vélel
met meg nem döntheti az, hogy a gyermek az anyakönyvbe törvény
telennek lett bejegyezve». De viszont az is kimondatott döntvénvileg, 
hogy «az anyakönyvek vezetése s azok feletti fölügyelet nem tartoz
ván a bíróságok hatáskörébe: azok nincsenek arra sem hivatva, 
hogy a keresztelési anyakönyvben előforduló s valaki születésének 
törvényesítésére vonatkozó megjegyzés birőilag megerősíttessék».

A talált gyermekekre nézve az 1863. évi kalocsai tartományi 
zsinat ('let. III. lap. TI.) így intézkedett: A talált gyermekeket föltétele- 
sen meg kell keresztelni, habár a melléjük tett czédula keresztelteknek 
mondja is őket, kivéve, ha a czédula ismerős személytől származik. 
A felnőttek nagyszombaton vagy pünkösd szombatján kereszteltesse- 
nek meg ünnepélyesen. A keresztséget magánházban csak szükség ese
tén vagy püspöki fölmentéssel lehet kiszolgáltatni. A kereszetelő lelkész 
ügyeljen, hogy a kereszteknek valamely szent neve, nem pedig pro
fán vagy mythologiai név adassék.

Ami a keresztneveket illeti, az 1858-ki esztergomi tartományi 
zsinat egyenesen megtiltja, hogy oly nevek adassanak a keresztelen- 
döknek, melyek a római martyrologiumban nem foglaltatnak. Az 
1860-ki esztergomi megyei zsinat pedig azt rendeli, hogy ha a szülők, 
valamely nem szent névnek, pl. Árpád. Zoltán stb. megadását nagyon 
sürgetnék, első helyen mindig valamely szentnek neve igtattassék az 
anyakönyvbe, azután a kívánt név zárjel között tétessék mellé.

Az esketési anyakönyv rovatai következők: 1. folyó szám;
2. az esketés éve, hónapja, napja; 3. a vőlegény és menyasszony
nak, továbbá szüleiknek neve és állása, ugyanazoknak származási és 
lakhelye s lakásuknak házszáma, a házasulóknak vallása, életkora, 
nőtlen, hajadon vagy özvegyi állapota; 4. a tanuk neve és állása ; 
5. az esketőnek neve s hivatala; 6. azon körülmény fölemlítése, hogy 
a kihirdetés megtörtént-e, vagy valamely házassági akadály alól föl- 
mentés adatott; 7. észrevételek.

Ha az esketés elbocsátás útján más plébánia körében megy 
véghez, ezen körülmény az anyakönyvben megjegyzendő s az össze-

11*



eskető lelkész kötelességében áll az elbocsátó lelkészt a véghezvitt 
esketésről legkésőbb 8 nap alatt értesíteni. Ha pedig valamely házas
ság érvénytelennek nyilváníttatik, az anyakönyvben ezt is meg kell 
jegyezni. A protestánsoknál és zsidóknál a házasság bírói felbontása 
is bejegyzendő az esketési anyakönyv «észrevétel» rovatába. Ellen
ben vegyes vallásuaknál a protestáns félt illetőleg kimondott végel
válás a katholikus esketési anyakönyvbe nem jegyzendő be. (M. kir. 
legfőbb itélőszék 1877. évi május 22-én 4798. sz. a.)

A halálozási anyakönyv rovatai: 1. folyó szám; 2. a halálo
zásnak éve, hónapja, nap ja ; 3. az elhunytnak, házastársnak, vagy 
szülőinek neve s állása, származási és lakhelye s lakásának ház- 
száma, neme (fi vagy nő), életkora; 4. a betegség, melyben az illető 
egyén meghalt, vagy a halálnak más neme; 5. (katholikusoknál) ellát- 
tatott-e a halotti szentségekkel; 6. a temetésnek helye s napja, 7. az 
eltemető személynek neve; 8. észrevételek.

Ha valamely teljesen ismeretlen egyén hal el a plébánia terü
letén, annak a világi hatóság által följegyzett ruházata s más ismer
tető jelei az anyakönyv «jegyzetek» rovatában fölirandők.

Eltűnt egyén bíróilag eszközölt holttá nyilvánításánál az 1.868. 
L1V. sz. 528. szerint azon nap, melyen a holtnak nyilvánítási 
ítélet jogerejüvé vált, az eltűnt egyén elhunyta napjául tekintendő.

A halálozás anyakönyvezésénél mindenkor azon hely irányadó, 
hol a halálozás történt, nem pedig hol a halott eltemettotett. A halá
lozás helyének anyakönyvvezetője illetékes tehát a bejegyzésre, nem 
a temetés helyének lelkésze. A cultusminister 1879. január 1.2-én 
32889/1878. sz. a. a püspökökhöz következő rendeletetet bocsátotta e 
tárgyban k i : «Az orsz. statistikai hivatal jelentést tett hozzám a 
felől, hogy a szatmári helv. hitv. egyházközség lelkésze egy ott lör- 
1ént halálozási esetet nem jegyzett be az anyakönyvbe, azon indok
ból, mivel a holttest Beregmegyébe, Munkácsra szállíttatott eltemetés 
végett s mert ennek folytán a lelkész nyilatkozata szerint az anya
könyv minden rovata be sem töltethetett volna. Minthogy ezen 
eljárás a statistikai adatok gyűjtésénél és összeállításánál könnyen 
tévedésekre vezethetne, a mennyiben egy ugyanazon anyakönyvi esel 
kétszeri kimutatásának lehetősége 'sincs kizárva: fölhívom (a czimet). 
utasítsa egyházkerülete összes lelkészeit, hogy ily esetekben minden
kor a halálozás történtének helyét vegyék irányadóul, s ehhez képest 
az egyházukban előforduló halálozási eseteket még akkor is köteles
ségüknek tartsák az anyakönyvbe bejegyezni, ha a holttest — mini 
fenti esetben történt— más egyházközségbe szállíttatik eltemetés végetl.
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Ezen utóbbi tény az anyakönyv «Jegyzet» rovatában megjegyzendő, 
s erről a temetés teljesítésére hivatott lelkész eleve értesítendő.»

Az 1840. XXIX. t.-cz. 3-ik §-a szerint a zsidók kötéleztettek, 
hogy állandó vezeték- és tulajdonnevekkel éljenek, a szülét endők 
pedig vallásuk papjai által vezetendő anyakönyvbe beiktattassanak. 
Λz izraelita hitügy szervezése tárgyában 1871.. nov. 15-én kiadott 
minist, rendelet szerint pedig, minden hitközség köteles gondoskodni 
arról, hogy kebelében az országban szokásos nyelvek valamelyikén 
és az országos törvények szerint anyakönyv vezettessék. Az anya
könyv behozataláért a hitközség, helyes vezetéséért pedig az ezzel 
megbízott közeg felelős.

Az 1869. junius . 14-én szentesített congressusi «Határozat az 
anyakönyvek tárgyában» rendeli, hogy ott, hol az anyakönyvek eddigelé 
a rabbi által vezettettek és őriztettek, e szokás továbbra is fenma- 
ra d ; a községi elöljáróság azonban minden esetre föl van jogosítva, 
sőt köteleztetek az anyakönyveket időnkint megtekinteni és netán 
tapasztalt rendetlenségek esetében a szükségesek iránt intézkedni. 
Az anyakönyvek szabályszerű berendezése, vezetése és megőrzé
sére nézve a hitközségi elöljáróság, az azokba vezetett adatok és 
kiállított kivonatok helyességére nézve pedig azon személy felelős, kit 
a hitközség az anyakönyvek vezetésével megbízott. A járásközségek
ben az egész járást illető anyakönyvek a főközségben vezettetnek és 
őriztetnek. Azonban az egyes községek saját felelősségök alatt az 
anyakönyv vezetésével egy alkalmas egyént megbízhatnak, ki a köz
ségben előforduló születési, esketési és halálozási eseteket előjegyzi s ez 
előjegyzéseket havonkint a főhitközség anyakönyvvezetőjéhez beszolgál
tatja. hol azok a járásbeli anyakönyvekbe vezettetnek. A vallás- és 
közöké minist. 1.875. évi nov. 21.-én 28493. sz. alatt kelt rendeleté
vel utasította a törvényhatóságokat, hogy az izraelita anyakönyvek 
vezetésére szigorúan ügyeljen föl s jelesen kötelezze a területen levő 
izraelita anyakönyvvezetőket, hogy az évi anyakönyvek másodlatait 
a törvény értelmében az illető anyakönyvvezető által saját aláírásá
val hitelesített másodpéldányban, rendesen minden év január hava 
31,-éig és pedig az e részben fennálló törvényeknek megfelelő alak
ban és hézagtalanul beadni elmulaszthatatlan kötelességüknek ismer
jék ; ellenkező esetben, és pedig: a) azon magánfelek, kik valamely 
az anyakönyvbe tartozó esetet az illető anyakönyvvezetőnek és pedig 
az anyaközségekben legfölebb 3 nap, fiók községekből legfölebb 14 
nap alatt bejelenteni elmulasztanák, 5 forinttól 50 forintig ; b) azon 
anyakönyvvezetők, kik a bejelentett esetet az anyakönyvbe vezetni,
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vagy a be nem jelentett esetről, ha az mégis tudomásukra jő, az 
illető hatóságnak jelentést tenni elmulasztanák, 10 írttól 100 forintig; 
o) azon anyakönyvvezetők, kik általában az anyakönyvet rendetlenül, 
hézagosán, nem esetről esetre, hanem időközben vezetik, vagy az 
anyakönyvek másodpéldányait a hatósághoz a fent kitett határidőben 
beadni elmulasztják, 50 forinttól 200 forintig terjedhető és közigaz
gatási úton behajtandó pénzbírsággal büntetendők. A felebbezés bir
tokon kívül a közokt. ministeriumhoz megengedendő, a bírságpénz 
pedig az illető izraelita népiskola részére, szabályos nyugta mellett 
kiszolgáltatandó. Azon esetek, midőn valamely hitközségben anya
könyvvezetőről gondoskodva nincs, s úgy az anyakönyvvezetés mulasz
tásának terhe nem egyesre, hanem az illető hitközségekre nehezül, 
a közokt. ministeriumnak azonnal följelentendők. Végre, különös tekin
tettel az anyaközségektől távolabb eső fiók hitközségekre, vagy szór
ványosan lakó egyes családokra, a járási szolgabirák és azok útján 
a községi elöljáróságok, felelet terhe mellett, a szigorú őrködésre 
utasítandók.

E rendelet kiegészítéséül az 1875. deczember 28-án kell 81,585. 
szánra rendelet akként intézkedik, hogy az előbbi rendelet értelmé
ben közigazgatási úton kiszabadandó és behajtandó bírságpénzek 
az illető hitközségeknél külön iskolai alap gyanánt, hatósági felügyelet 
alatt lesznek kezelendők, és vagy nagyobb beruházásokra számadás 
mellett fordítandók, vagy csak kamataik hasznosítandók.

Az anyakönyvvezetők minősítését a zsidóknál következőleg szabta 
meg a cultusminiszternek 1888. ápril. 18-án 18429. sz. a. kiadott ren
deleté : Anvakönyvezetőkul csak oly egyének választathatnak meg, kik 
legalább a polgári iskolát, vagy a gymnasium illetőleg a reáliskola 
négy alsó osztályát sikerrel végezték s ezt bizonyítványnyal is igazolni 
képesek; továbbá, kik az állam hivatalos nyelvét annyira bírják, 
hogy e nyelven képesek az anyakönyvet vezetni s végül, kik képe
sek magyar állampolgárságukat igazolni, feddhetlen előéletnek s oly 
foglalkozást nem űznek, mely az anyakönyvvezetéssel össze nem 
egyeztethető, mint például a házalás, korosmárosság stb.

Az izraeliták anyakönyvvezetését véglegesen szabályozza az 
1921/1885. sz. cultusminiszteri szabályrendelet. Ebből közöljük a 
következőket: Az izrealita anyakönyvek helyes kezelhetése s ellenőriz- 
hetése czéljáből izraelita anyakönyvi kerületek alakíttatnak. Az anya
könyvi kerületek székhelyeiben avagy területköreiben szükségesnek 
mutatkozó minden változás fölött, a törvényhatóság közigazgatási bizott
ságának előterjesztésére a vallás- és közoktatási m. kir. min. határoz.
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A hol egy izraelita hitközség önmagában képez anyakönyvi 
kerületet, ott az izraelita hitközség az anyakönyvvezetőt saját hatás
körében alapszabályai értelmében választja. A választás eredménye, 
a  megválasztott anyakönyvvezető okmányainak csatolása mellett, a 
törvényhatósági közigazgatási bizottságnak 15 nap alatt bemutatandó. 
11a a közigazgatási bizottság a választás eredményét tudomásul nem 
veszi, a mi csak akkor történhetik meg, ha a megválasztott a 2. §.-ban 
előirt kellékeknek meg nem felel, köteles az anyakönyvi kerület új 
választást megejteni, s ha ennek eredményét sem találná a közigazgatási 
bizottság kielégítőnek, a másodizbeni visszautasítás ellen az anyakönyvi 
kerületet képviselő elnök jogosítva van 15 nap alatt a vallás- és 
közoktatási m. kir. ministerhez felfolyamodni. E felfolyamodás elmulasz
tása esetében, valamint akkor is, ha a vallás- és közoktatásügyi 
minister a közigazgatási bizottság eljárását jóváhagyta, avagy ha a 
szabályszerű határidő alatt az anyakönyvi kerület anyakönyvvezetőt 
egyáltalában nem választ és a mulasztás okát a közigazgatási bizott
sághoz be nem jelenti, közigazgatási bizottság gondoskodik az anya
könyvi kerület terhére anyakönyvvezetőről.

Az izraelita anyakönyvvezetők élethosszig választatnak és hivata
lukból csupán ismételt kötelességmulasztás, vallásellenes magaviselet, 
erkölcsi kihágás, vagy polgári bűntény miatt mozdíthatók el a tör
vényhatósági közigazgatási bizottság és — ennek határozata ellen 
történő felfolyamodás esetében — a vallás- és közoktatási m. kir. 
minister határozata folytán. A rabbi-helyettes (vallástanító) azonban 
az általa vezetett anyakönyveket a rabbinak, ha ilyen alkalmaztatik, 
továbbvezetésre átadni tartozik. A megürült anyakönyvvezetői állomás 
legfülebb fél év alatt betöltendő. Ezen idő alatt az anyakönyvek helyes 
vezetéséért a kerület — illetve a kerület székhelyén létező izraelita 
hitközség — elnöke felelős.

Az anyakönyvi kerület köteles az anyakönyvvezetőt kellőleg 
díjazni és jogosítva van az anyakönyvek betekintéséért, bejegyzések
ért és kivonatok kiadásáért a következő díjakat a maga számára 
szedetni, avagy azokat az anyakönyvvezetőnek illetményül átengedni:
1. Minden bevezetésért legfeljebb 50 krt. 2. Az anyakönyvnek bete
kintés végett való felmutatásáért és pedig minden évfolyamért 30 
krt, több. évfolyamért mindazáltal összesen legfelebb 1 frtot. 3. Min
den hiteles kivonatért a bélyegen kívül 1 frtot, ha a kivonat több 
bevezetésre vonatkozik és e miatt több évfolyambeli anyakönyvet kell 
felkutatni, minden további évfolyam felkutatásáért 30 krt, összesen 
mindazáltal legfölebb 2 frtot. A díj le nem fizetése miatt azonban a



bejelentett anyakönyvi eset bejegyzése meg nem tagadható. Az anya
könyvvezetőnek a fizetést az anyakönyvi kerületet képviselő elnök 
szolgáltatja ki, ki fel van jogosítva az egyes tagokra kivetett illetmé
nyeket a fizetésben késedelmezőktől közigazgatási végrehajtás utján 
beszedetni.

Az izraelita anyakönyvvezetők kötelessége, az előirt rovatokkal 
ellátott anyakönyvekbe, minden bejelentett születési, házasulási és 
halálozási esetet, mely az anyakönyvi kerületekben előfordul, pontosan 
és sorrend szerint, nem hézagosán bevezetni; kötelesek a születési, 
esketési és elhalálozási éveket az anyakönyvbe nemcsak számokkal, 
hanem betűkkel is beírni; az elhalálozás évét, hónapját és napját a 
halálozási anyakönyveken kívül esetről, esetre a születési anyakönyv 
e czélra kijelölt rovatába is bevezetni; a törvényszabta módon 
engedélyezett névváltoztatásokat mind a születési, mind esetleg a 
házasulási anyakönyvbe beírni; a 86 éves életkort még túl nem haladott 
és születési helyeiken kívül elhalt férfinembeli egyénekre vonatkozó 
halálozási anyakönyvi kivonatokat a születési helyek anyakön yveze
tőihez megküldeni, kötelességük a megállapított díjak lefizetése mel
lett az anyakön yvek betekintését mindenkinek megengedni és egyesek 
kivánatára azokból hiteles kivonatokat adni, kötelesek ezen kívül az 
anyakönyvi kerület elnökének a hatóságok és bíróságok kivánatára, 
valamint egyeseknek igazolt szegénységük esetében az anyakönyvek 
betekintését díjtalanul megengedni és a kivonatokat díjtalanul kiadni. 
A kivonatokat nem mint eddig magán bizonyítvány alakjában, hanem 
az anyakönyv rovatai szerint, az ahhoz tartozó kiegészítések és 
helyesbítésekkel szóról szóra hitelesen, rendes kelettel és az anya
könyvvezető aláírásával és pecsétjével ellátva adandók ki. Az anya
könyvvezető pecsétjének szövege ezen szavakból: «Rabbiság, mint 
izraelita anyakönyvi hivatal» és azon hely nevéből áll, mely az anya
könyvi kerület székhelyét képezi. Kötelesek továbbá az anyakönyvek 
egy évi másodlatait saját aláírásukkal hitelesítve, a törvényeknek 
megfelelő alakban és hézagtalanul, a következő év január 81-ig a 
törvényhatóságnak, megyékben a szolgabiró, városokban a polgármes
ter utján elismerő vevény mellett benyújtani, kötelesek be nem jelen
tett, de még is tudomásukra jutott esetekről az illetékes hatóságnak 
(megyékben szolgabiróhoz, városokban polgármesterhez) jelentést tenni. 
Általában kötelesek az anyakönyvek, valamint a népnevelés és a 
népesedési mozgalom tekintetében kívánt statistikai adatok ügyében 
kiadott, vagy kiadandó, mindazon különleges kormányrendeleteket is 
pontosan teljesíteni, melyek ezen szabályokban részletesen elő nem
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soroltatnak. Ezen kötelességek bármelyikének elmulasztói, minden egyes 
esetben 5—100 írtig terjedhető pénzbírsággal rovatnak meg.

A nazarénusok anyakönyvvezését a vallás- és közokt. minister 
1868. aug. 15. 12548. sz. a. Budapest város közönségéhez intézett 
rendeletében így szabályozta: Az úgynevezett Krisztus követői vagy 
nazarénusok, nem tartoznak a törvényesen bevett vallásfelekezetek 
közé, törvényeink pedig csak bevett vallásfelekezeteknek engednek 
jogokat, a kormány csak ezekkel közlekedhetik hivatalosan, csak 
ezeknek hivatalos tényeit ismerheti el hiteleseknek, és így nem érez
heti magát feljogosítva sem arra, hogy a nazarénusokra bízza saját 
anyakönyveik vezetését, sem arra, hogy a netalán kiállítandó ilynemű 
bizonyítványaikat hitelesekül ismerje el. Az anyakönyvek vezetését 
tehát a nazarénusokra vagy Krisztus követőire nem lehet bízni; de 
másrészről a kormánynak nem lehet föladata bárkit is e hon pol
gárai közül, vallásos meggyőződése ellenére valamely vallás tanainak 
követésére kényszeríteni: ennélfogva nem kívánja a nazarénusokat 
kényszeríteni arra nézve, hogy halottjaikat és szülöttjeiket valamely 
bevett vallásfelekezet papjánál magok jelentsék be, de azt jogosan 
megkívánhatja, hogy a bejelentést az illető hatóságnál pontosan tel
jesítsék. — (Czim) tehát kellő módon intézkedni fog, hogy ezen ren
delvény a hatósága alatt élő Krisztus követőinek tudomására jusson, 
és szigorúan fogja őket kötelezni, hogy a köztük előforduló halálozá
sokat és születéseket a (czim) által kijelölendő hivatalos egyénnek 
esetenkint azonnal jelentsék be. A (czim) által megbízandó egyén a 
bejelentésekről rendes jegyzéket fog vezetni, de minthogy hiteles anya
könyvek vezetésére még most csak a bevett vallásfelekezetek lelkészei 
jogosítvák, a megbízott egyén minden esetet azon félekezet lelkészéhez, 
melyhez előbb az illető Krisztus-követő tartozott, anyakönyvezés végett 
hivatalosan áttenni tartozik, s azt, hogy melyik lelkészhez küldte át 
anyakönyvezés végett, saját jegyzékében is följegyzendi. — Nehezebb 
kérdés lesz, a Krisztus-követők már mint ilyenek közt, az ő módjuk 
szerint kötendő házassági esetek s ezen házasságokból származandó 
gyermekek törvényességi kérdése. Mig ebben a törvényhozás nem 
intézkedik, — kénytelen a kormány, úgy a hatóság is az ilyen 
házasságból születendő gyermekeket, mint nem törvényeseket tekinteni, 
s az örökösödési kérdést e szempontból dönteni el.

Az 1.869. július 30-án 8432. sz. a. kelt cult. min. rendelet foly
tán a Báes-, Békés- és Csanádmegyék s Pest és Újvidék sz. kir. 
városok területén lakó nazarénusok szülöttei és halottainak az anya
könyvbe leendő beiktatására nézve megbizatott az illető szolgabirói
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hivatal, illetőleg a városi hatóság azon utasítással, hogy az általa 
vezetett jegyzéket, időről időre azon lelkészi hivatalhoz küldje, mely
nek felekezetéhez a gyermekek szülői illetőleg a halottak tartoztak, 
s fölkéretik minden egyház, miszerint a törvényhozás bekövetkezendő 
rendelkezéséig az illető lelkészek, a velők közlendő jegyzetekből a 
születési és halálozási eseteket időről időre az általok vezetett hiteles 
egyházi anyakönyvbe szabályszerűen följegyezzék, a jegyzékbe beve
zetvén, hogy a szülött vagy halott nazarénus, s az átküldő hatóság 
megkeresvényének keltét és számát.

1875-ik jan. 13-án 563. sz. a. pedig az ország valamennyi 
közigazgatási közegeihez intézett átirata folytán azon rendszabályt 
alkotta a cultusminister, hogy miután a nazarénusok törvényesen 
bevett hitfelekezetet nem képeznek: anyakönyvek vezetésével nem 
bízatnak meg, s ennélfogva azoknak születési, halálozási esetei azon 
hitfelekezetbeli lelkész által vezetett anyakönyvbe igtatandók be, a 
melyhez az illető nazarénus, mielőtt nazarénussá lett, tartozott, mint
hogy azonban a polgári hatóság, nem kívánja arra kényszeríteni a 
nazarénusokat, hogy szülöttjeiket és halottjaikat valamely bevett vallás
felekezet papjánál magok jelentsék b e : ezért azon helyeken, hol naza
rénusok léteznek, a polgári hatóságnak egyik közege megbizatik azzal, 
hogy jegyezze föl a nazarénusok születési és halálozási eseteit, s a 
nazarénusoknak kötelességében áll a jelentést ezen megbízottnál meg
tenni, ki azután a nyert jelentésről az illetékes lelkészt, anyakönyve
zés végett hivatalosan értesíti. A mi pedig a nazarénusok házasságait 
illeti, ezeket az állam nem ismeri el érvényeseknek, s következőleg 
az ily házasságokból született gyermekek törvénytelennek tekintetnek.

Anyakönyvi kivonatok és lelkészi bizonylatok.

Az anyakönyvek eredetije az anyakönyvvezető által senkinek 
kiadható nem lévén, az érdekelt hatóságok és felek anyakönyvi érte
sítést hí vonatok által nyernek. Ilv kivonatokat az anyakönyvvezető 
lelkész mindenkor köteles hiteles formában kiszolgáltatni. A kivonatok 
épúgy közhitelű közokiratok, mint magok az anyakönyvek, melyekkel 
sző szerint megegyezniök kell. Hasonló közhitelességgel bírnak az 
anyakönyvi adatok alapján kiadott lelkészi hivatalos bizonylatok.

Közhatósági felhívás folytán hivatalos ügyekben szükségelt anya
könyvi kivonatokat a lelkészek bélvegmenteses ingyen kötelesek kiszol
gáltatni. (Vallás- és közokt. min. rend. 1869. okt. 3. 17346. sz.)
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Az illetőségi, rendőri s egyéb közigazgatási ügyek tárgyalásánál 
hivatalból szükségelt, s az alispán, polgármester vagy szolgabiró 
részéről az anyakönyveket vezető lelkészekhez intézett hivatalos meg
keresés útján beszedendő anyakönyvi kivonatok az illetékszabás 79-dik 
tételének fi. pontja értelmében bélyegmentesen állíthatók ki, de a 
kiállítás ezélja a hivatalos megkeresés számának idézése mellett, az 
anyakönyvi kivonaton följegyeztessék. (17/8 1880. k 53386. sz. pénz
ügyim nisteri rend.)

Bélyegmentesek a szegények részére kiadott anyakönyvi kivo
natok és lelkészi bizonylatok is. Bélyegilleték kötelezettség szempont
jából szegénynek csak az tekinthető, kinek összes keresete s bármely 
forrásból eredető jövedelme nem több, mint a mennyit a lakhelyén 
szokásos közönséges napszám tesz, és ki ezen szegénységet a községi 
elöljáróságnak ily értelemben kiállított bizonyítványával képes igazolni. 
A lelkész az illetékmentesség okát és esetét az ily alapon kiadott 
kivonatokra is följegyezni tartozik. (88773/1877 sz. pénzügym. rend.)

Ugyanezt rendeli nemcsak a bármi okból bélyegmentes, de a 
csekélyebb bélyegilleték alá eső kivonatok és bizonyítványokra nézve 
is a pénzügyminister 1876. jan. 19-én 29722. sz. a. kelt körrendeleté.

Az anyakönyvvezető egyházi közeg köteles a jegyző felszólítá
sára, a kiskorú örökösök születésére vonatkozó bizonyítványt hivatal
ból díjmentesen kiszolgáltatni (1877. évi XX. t.-cz. 230. §.). Egyéb 
anyakönyvi kivonatokat, családi származási kimutatásokat az anya
könyvvezető bélyeg- és díjmentesen kiszolgáltatni nem tartozik, igazolt 
szegénység esetét kivéve, (Gultusminister 30188/1877. szám, meg 
30625/1878 sz. és pénzügyminister 58773/1878. sz. rendelete.).

A hagyatéki tárgyalásoknál a kir. törvényszékek, bíróságok, 
gyámhatóságok és községi jegyzőknek hivatalból kiszolgáltatandó anya
könyvi kivonatok vagy családi értesítőkre nézve 1878. évi október hó 
30-án 58773. sz. a. kelt min. körrendelettel engedélyezett bélyeg- 
mentesség, a m. kir. igazságügyi ministeriunmak megkeresése folytán, 
az örökösödési eljárás vezetésével megbízott kir. közjegyzőkre szintén 
kiterjesztetvén, a hivatkozott körrendeletben előirt föltételek mellett 
ezennel megengedtetik, hogy a kir. közjegyzők részéről, mint az 1874. 
évi XXXV. t.-cz. 124. §-a alapján működő bírói megbízottak és az 
1877. évi XX. t.-cz. 245. ^-a alapján, mint gyámhatósági megbízottak 
által hivatalos czélra és hivatalból bekivánt anyakönyvi kivonatok vagy 
családi értesítők, igazolt szegénység, illetőleg a hagyaték csekély értéke 
estében, szintén bélyegmentesen szolgáltassanak ki (2/12. 1879. k. 
15755. sz. pénzügym., és 29/12. 1879. 35803. sz. cult. min. rend.).
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Az anyakönyvezett) lelkészek, a községi elöljáróság által örökö
södési ügyekben kiállítandó haláleset-fölvételi jegyzőkönyveket meg
keresésre aláírják, és a netán beiktatott hibás adatokat kiigazítják 
(44317/1875. sz. helügym. és 21986/1875. sz. cultusm. rend.).

A eultusministernek 1879. deez. 29-én 35803. sz. a. kelt ren
deleté szerint az anyakönyvi kivonatok és családi értesítők bélyeg- 
mentes kiszolgáltatása tárgyában a pénzügyministerium által 1877. évi 
65760. és 1878. évi 58773. sz. a. kibocsátott rendeletben fölsorolt 
eseteket pótlólag megjegyeztetik, hogy a pénzügyministerium 1879. 
decz. 2-án 15755. sz. a. megengedte, hogy a hivatolt 1878. évi 58773. sz. 
körrendeletében előirt föltételek mellett: a kir. közjegyzők részéről, 
mint az 1874. 35. t.-cz. 124. §-a alapján működő bírói meghízottak 
és az 1877. évi 20. t.-cz. 245. §-a alapján, mint gyámhatósági meg
bízottak által hivatalos czélra és hivatalból bekivánt anyakönyvi 
kivonatok vagy családi értesítők igazolt szegénység vagy illetőleg a 
hagyaték csekély értéke esetében bélyegmentesen szolgáltassanak ki.

A nyugdíjasok nyugtatványaik az illetékes lelkész által láttamo- 
zandók. E nyugtatványokat a plébános ne megelőzőleg vagyis hóna
pokra előre lássa el aláírásával, hanem miután saját szemével meg
győződött a nyugdíjas valódi létezéséről, csak azon hónapokra állítsa 
ki bizonyítványát, melyre a nyugdíjat fölveszi, s az egyház pecsétjével 
és saját aláírásával lássa el (1821. aug. 21076. sz. a. kir. rend.).

' Ha a királyi hivatalnokok özvegyei, akár nyugdíjjal vannak 
ellátva, akár nem, második házasságra lépnek, illető hatóságuknak 
ez bejelentendő, mind az első, mind a második férj nevének és hiva
talának, valamint a második férj lakásának megjelölésével (1819. jan. 12. 
1212. sz. a. kir. rend.).

Ugyanezt érintőleg a bejelentést következőkre terjeszti ki a cul- 
turministernek 1876. június 8-án 10,042. szám alatt kelt rendelete: 
A polgári nyug-, kegy- vagy ellátási díjakat élvező egyének elha
lálozása, valamint a női nyugdíjasok férjhezmenetele is a lelké
szek által az illető közigazgatási hatóságoknak azonnal bejelentendő. 
Szintigy a lelkészek a volt m. kir. udvari kamara 1834. július 23. 
25,710. sz. rendelvénye szerint a kincstári illetményekkel ellátott 
katonai személyek meghalálozásait, valamint katonai özvegy nők és 
árvák férjhez menetelét, azoknak nyug- vagy kegydíj illetményeik 
beszüntetése végett — a közigazgatási hatóságnál minden késedelem 
nélkül bejelentsék. (10/10. 1870 k. 19,686. sz. cult, min. rend.)

Ha válóperrel megtámadott házasságból gyermek nem szárma
zott, vagy életben nincs: ez lelkészi bizonyítványnyal igazolandó.
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(Kir. Curia 1883. márczius 17-én 2,546. sz. a., márczius 30-án 3,301. 
sz. a. és november 8-án 6,595. és 6,596. sz. a. hozott döntvényei.)

Nem szabad bármi anyakönyvi kivonat (p. keresztlevél) kiadásánál 
az anyakönyv szavaitól eltérni s a vezetéknevet nem szabad más 
nyelven kiírni, mint a melyen az anyakönyvben be van írva. (1771. 
évi márczius 10-én kelt 2,629. sz. kir. rendelet).

A keresztelési kivonatokban a születési évet nem számokkal, 
hanem szavakkal kell kifejezni. (1821. augusztus 13. 28.076. sz. a. 
kir. rend.).

A helyhatóság által kiállított szegénységi bizonylat a lelkész 
által is aláírandó. A kórházi ápoltak érdekében ily bizonylatok a 
valóságnak meg nem felelő tartalommal igen gyakran állíttatván k i : 
minthogy a szegénységi bizonylatok e hűtlen kiállítása s illetőleg a 
fizetni kötelesek vagyonának eltitkolása szokásossá vált, a kórházi 
ápoltakra vonatkozólag elrendelte a ministerium, hogy az eddigi 
gyakorlat szerinti bizonylatok helyett a község elöljárói a kórház által 
küldött nyomtatott lap üres rovatait a valósághoz híven, röviden, de 
pontosan töltsék ki, ezen lapot községekben a bíró, jegyző és a lel
kész, rendezett tanácsú községekben és szabad kir. városokban a 
a polgármester és lelkész írják alá, kik a tartalom hitelességéért fele
lősek, s ha később netán kiderülne az, hogy az aláirt adatok valót
lanok voltak s ezeknek alapján akár a község, akár a törvényhatóság, 
esetleg a közalap károsodott: azon esetben az 1871: XVIII. t.-cz. 
VII. fejezete és az 1870: XLII. t.-cz, VI. fejezetében foglalt határo
zatok az illető községi s törvényhatósági tisztviselők ellen teljes szi
gorral alkalmazandók. Hasonló visszaélések mindegyik ministerium 
részéről ismételten panaszoltatván, nem lehet elég óvatosságot aján
lanunk a szegénységi bizonyítványok lelkész által való aláírásánál.

A lelkészek tartoznak minden halálesetet, mihelyt azt a halottak 
anyakönyvébe bevezették, a községi elöljáróságnak tudomására hozni. 
(Vallás- és közoktatási minister! rendelet 1,873. április 9. 9,432. sz.).

Haláleset alkalmával, a mennyiben az elhunyt fmemhez tartozó 
életkorának 32-dik évét még nem töltötte be és születése a halálozási 
hely anyakönyvében beiktatva nem találtatnék, minden anyakönyv
vezető köteles az általa bejegyzett halálozásról anyakönyvi kivonatot 
kiállítani, s azt legfeljebb 8 nap alatt az elhunyt születéshelyére nézve 
illetékes anyakönyvvezetőnek megküldeni. A születési hely anyakönyv
vezetője ellenben, a hozzá érkezett halálozási anyakönyvi kivonatra 
hivatkozva, az abban kitett haláleset helyét és keltét az elhunyt 
keresztelési anyakönyvében az észrevételek rovata alatt pontosan föl
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jegyzendő, s az érintett kivonatot ezen följegyzés okmányozásáúl az anya
könyvek okiratgyűjteménye közt megőrzendi. A halálozási anyakönyvi 
kivonat megküldése Magyarország és Erdély területén közvetlenül az 
illetékes anyakönyvvezetők által eszközölhető; azon esetben azonban, 
ha az elhalálozott más felekezethez tartoznék, e végből az illető tör
vényhatóságok lesznek megkeresendők. Minthogy pedig föntebbi intéz
kedés a közös hadsereg érdekében a Lajtán túli ministeriummal létre
jött megállapodás folytán az osztrák-magyar monarchia egész területére 
lön kiterjesztve, azon esetben is, ha az elhunyt születéshelye a Lajtán 
túl fekvő tartományok területéhez tartoznék, valamint a horvát-szlavon 
területre nézve a halálozási anyakönyvi kivonatok közlése az illetékes 
törvényhatóságok útján lesz eszközlendő. A mennyiben végül az 
elhúnyt szüietéshelye más úton szabatosan megállapítható nem volna, a 
halálozási hely anyakönyvvezetőjének szabadságában álland, ennek 
kinyomozása végett a közigazgatási hatóságok közreműködését venni 
igénybe. (1871. január 12-én kelt 204. sz. belügyministeri rendelet).

Ez eljárás az elhunyt férti. 42. életévéig terjesztetett ki a nép- 
fölkelési törvény életbe léptetése óta. Az 1887. február 28-án 8,491. sz. 
a. a magy. kir. honvédelmi ministerium a népfölkelésről szóló 1886. 
XX. törv.-czikkhez végrehajtó utasítást bocsátott ki, melynek 42-dik 
pontja ekként hangzik: «Az anyakönyvvezetőknek kötelessége, hogy 
a népfölkelésre kötelezett minden egyénnek elhalálozásáról a halálozási 
lajstrom kivonatát, tartózkodási helyök közigazgatási hatóságához 
benyújtsák, hogy ez azt az elhalálozott illetőségi községének kiadja».

Figyelembe veendő a cultusminister 1876. szeptember 24-én 
21,008. sz. a. kelt következő rendelete: «A honvédelmi minister úr 
1876. évi szeptember 6-án 85,097. sz. a. kelt átiratában figyelmez
tetvén azon körülményre, hogy az anyakönyvekben elő nem forduló 
halálesetek bizonyítása nem tartozik az anyakönyvvezető lelkészek 
hatáskörébe; felkérem ez alkalomból Czímedet, szíveskedjék akkép 
intézkedni, hogy a lelkészek ily esetekben, halálozási bizonyítványok 
kiállításától szigorúan óvakodjanak».

Jelentékeny teendőt hárít az anyakönyvvezető lelkészekre a 
horvátországi, ausztriai és külföldi honosoknak községükben elhalálozá
sáról hivatalos híradás kötelezettségével. A cultusminister 1878. márcz. 1-én 
10096. sz. a, kelt rendeletben így utasít: A horvát-szlavon országos 
kormánynak 1878. márczius hó 22-én 1260. sz. a. kelt s a horvát- 
szlavon-dalmátországi kir. minister utján hozzám érkezett megkere
sése folytán, van szerencsém (Czímedet) tisztelettel fölkérni, hogy 
megyéje lelkészkedő papságát utasítani szíveskedjen, miszerint a terű
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létükön elhalt horvát- és szlavonországi egyének anyakönyvi kivonatait
hivatalból az illető horvátországi lelkészi hivatalhoz — azon esetben 
pedig, ha ez ismeretlen volna, vagy kipuhatolható nem lenne, saját 
egyházi elöljáróságuk útján a zágrábi horvát-szlavon országos kor
mányhoz juttassák.»

Az osztrák birodalom honosai érdekében kiadandó anyakönyv
vezetői hivatalos bizonylatokról a következő fejezetben szólunk, itt csak 
a cultusminister 7023/1881 sz. rendeletét említvén meg, mely szerint 
a monarchia másik felében honilletékes, de Magyarországban elhunyt 
tartalékos szabadságon katonák, Landwehrek halotti bizonyítványait 
hivatalból díj- és bélyegmetesen nyolcz napon belől az elhalálozási 
hely községi elöljáróságának küldjék át a lelkészek. Az 1876. márczius 
δ-én 334-7. sz. a. cultusm. rend.: A würtembergi elhalt alattvalók 
halotti levelei díjtalanul állítandók k i ; a nélkül, hogy a lelkész meg
várná a külföldi hatóság ez iránti megkeresését. A halotti levél azon
nal, hivatalból és bélyeg nélkül állítandó ki, s az egyházmegyei ható
ság utján a vallás- és közokt. ügyi ministeriumhoz terjesztendő fel. 
Viszont Würtembergben az elhunyt külföldi egyének halotti levelei 
díjtalanul állíttatnak ki, s különösen az osztrák-magyar birodalom 
irányában mindig fennállott e szokás.

A badeni, meoklenburgi és szász nagyherczegségek, valamint 
a bajor és szász királyságok, úgyszintén a szász herczegségek iránt 
hasonló viszony áll fenn az osztrák-magyar monarchia részéről. Kelt 
Budán, 1871. szept. 21. 12804. sz. a: A magyar és a belga kormány 
között 1871. május 27-én létrejött nyilatkozat folytán a magyar 
területen elhalálozott belga illetőségű egyének halott-levelei a Bécs- 
ben székelő belga követséghez minden megkeresés és költség nél
kül származtatandók át; továbbá a belga kormányhoz terjesztendő 
ügyiratok, — a mennyiben nem latin nyelven'Volnának szerkesztve, 
hatóságilag hitelesített latin fordítással is ellátandók.

A magyar és az olasz állampolgárokat illető anyakönyvi kivo
natok és honosítási okmányok kölcsönös megküldése iránt a két szer
ződő fél külügyministerei által 1883. október 15-én kötött egyezmény 
szerint az anyakönyvvezetők a szerződő felek alattvalóira vonatkozó 
hitelesített anyakönyvi kivonatokat, úgymint keresztelési, házassági és 
halotti leveleket az olasz király követségének, viszont Olaszországban 
Ő. cs. és ap. kir. Felsége követének minden három hónapban meg
küldik, és pedig költség nélkül, hivatalból ellátott hitelesített latin 
fordítással. A szóban levő okmányok a kiállító lelkész részéről 1884. 
jan. 1.-től kezdve minden lefolyt évnegyedről a törvényhatóságok elé
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terjesztendők, onnan küldetnek a belügyminister útján tovább. A 
magán felek érdekében kiadott okmányok nem költségmentesek. (Ez 
egyezmény által a magyar és olasz alattvalók halotti leveleinek 
kicserélése tárgyában 1873. jün. 20-án 19314. sz. a. kiadott körren
delet hatálytalanná, vált.)

A svájczi illetőségüekre vonatkozó anyakönyvi kivonatokat, a 
Svájczczal fennálló államszerződés, illetőleg az 1876. 17. t.-cz. 8. §-a 
szerint hivatalból díjmentesen azonnal küldjék be a lelkészek püspö
kükhöz, ki azt hitelesíti, s ha a kivonat más mint német vagy latin 
nyelven van kiállítva, ahhoz általa szabályszerűleg hitelesítendő latin 
fordítást csatolni szíveskedjék, s úgy küldje fel a vallás- és közokt. 
ministeriumhoz.

1876. május 17-én 10478. sz. a. cult. min. rendelet.: A. külföldi 
illetőségű egyénekről szóló s hivatalból fölterjesztendő halotti bizo
nyítványokon a lelkész aláírását és az egyház pecsétjét az egyház- 
megyei hatóság mindig, azok valódiságát bizonyító, s legezélszerűbben 
latin nyelven rávezetendő és saját aláírásával s hivatalos pecsétjével 
is megerősítendő igazolással hitelesítse.

Az anyakönyvvezető teendői katonai ügyekben.

Az anyakönyvvezetők a 29384/1883. sz. cult. min. rendelettel 
oda utasíttattak, hogy a hadkötelesek anyakönyvi kivonatainak azon 
rovatába, mely a szülék ’neveinek bejegyzésére van szánva, ugyan
ezek születési helye is mindenkor pontosan bejegyeztessék.

Az ujonczozási lajstromokhoz bekivánt anyakönyvi adatok és 
egyéb segédokmányok az anyakönyvvezető által kiszolgáltatandók, 
valóságukért szigorú felelősség mellett. (1868 XL. t.-ez. 43 $.)

Az ujonczozási ügyben kiállítandó halotti bizonyítványokban a 
halálozási év mellett az elhalálozás hónapja és napja is kiteendő, s 
hiteles alakban, hivatalos pecsét alatt, a nevek világos beírásával. 
(1875. junius 6-án 5212 sz. a. kelt honv. min. rend.)

A hadkötelesek anyakönyvi kivonatainak azon rovatába, mely 
a szülők nevének bejegyzésére van szánva, ugyanezek születési helye 
is bejegyzendő. Közokt. min. 1873. okt. 26. 29,384. sz. rend.: az 
ujonczállítási, felszólamlási, elbocsátási és már hadkiegészítési haszná
latra kiadandó anyakönyvi kivonatokban és kimutatásokban az ó-naptár 
szerint kiteendő időadatok és kelet mellé zárjel közt az ujnaptár



szerint megfelelő év, hó és nap is mindig kitétessék. (A cultusminist. 
a gör. kel. egyházakhoz 1875. febr. 4-én 2861. sz. a. kiadott rendelet.)

A m. Mr. honvédelmi minister által a népfölkelésre köteles 1.9 
éves ifjak összeírása tárgyában 1886. deez. 5-én, 53961. sz. a. kibo-. 
esátott körrendeletnek az anyakönyvvezető lelkészeket érdeklő 3. és 4. 
pontja a következőket rendeli: Az anyakönyvvezető lelkészek a nép
fölkelésre köteles korba lépő ifjakról szerkesztendő anyakönyvi kivo
natokat, a népfelkelésről szóló törvény végrehajtásáról legközelebb 
kibocsátandó utasítás értelmében jövőben már évenkint október 31-éig 
lesznek kötelesek az illető községi elöljáróságnak átadni; másfelől a 
községi elöljáróságok is a községben illetékes és népfölkelésre köte
les 19 éves ifjakról szerkesztendő községi összeírást jövőben évenkint 
deczember 31.-ig tartoznak a honvéd-zászlóalj parancsnokságához 
megküldeni.

E szerint az 1888-ik évre nézve összeírandó 19 éves ifjakról, 
vagyis az 1869-ik évben szülöttekről az anyakönyvi kivonatok az 
1887-dik évi október 31-éig, a községi összeírások pedig 1.887-ik évi 
deczember 31-kéig készítendők el és adandók át,

A népfölkelésre köteles korba lépő 19 éves ifjakról készítendő 
anyakönyvi kivonatok összeállítása és kiadása által önként érthetőleg 
jövőben megszűnik szüksége annak, hogy az anyakönyvvezető lelké
szek ugyanazon ifjakról, a  midőn azok egy évvel későbben hadköte
les korba lépő egyének gyanánt lesznek összeirandók és kezelendők, 
ismét anyakönyvi kivonatokat készítsenek és állítsanak ki.

E részben az anyakönyvvezetőkre a jelen összeírás után követ
kező években csakis azon kötelesség hárul, miszerint a népföl
kelésre köteles 19 éves ifjakról a megelőző évben kiadott anya
könyvi kivonatokat, a melyek e czélból s az alábbi pont szerint a 
községi ■ elöljárók által az anyakönyvvezetőkhöz vissza fognak küldetni, 
az egy év lefolyása alatt történt elhalálozások tekintetében az elhalá
lozási anyakönyvekkel összehasonlítván, az anyakönyvi kivonatokba, 
melyek már akkor a hadköteles korba lépő ifjakat foglalják ma
gokban, a történt elhalálozási eseteket pótlólag bejegyezni, ennek 
megtörténtét a kivonatok végén beírandó záradékban igazolni és ekként 
kiegészített anyakönyvi kivonatokat a népfölkelésre köteles 19 éves 
ifjakról, évenkint szerkesztendő anyakönyvi kivonatokkal együtt, éven
kint október 31-éig az illető községi elöljáróságnak vissza, illetőleg 
átadni tartoznak.

E czélból és ezt megelőzőleg tehát a községi elöljárók kötelesek 
lesznek a népfölkelésre köteles 19 éves ifjakról a megelőző évben
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kiadott és őrizetük alatt maradott anyakönyvi kivonatokat évenkint 
október 10-éig az illető anyakönyvvezető lelkészekhez visszaküldeni, 
hogy azok az akkor már hadköteles korba lépő ifjak korában egy 
év lefolyta alatt történt halálozásokat az anyakönyvi kivonatokba a 
föntebb jelzett módon bejegyezzék.

1875. június 6-án 5212. sz. a. honvédelmi ministeri rendeletből: 
a családi értesítőkben az összes és így az elhalálozott családtagok 
is beirandók, a másutt szülöttek vagy elhalálozottakra vonatkozó 
adatok pedig az illető lelkészektől hivatalból eszközölt kivonatok 
alapján jegyzendők be, vagy ha ez nem volna lehetséges, ez esetben 
jegyzésbe teendő, hogy «a felek más községből költözvén oda», a 
családban ottan történt születésekről, halálesetekről, vagy más viszo
nyokról a kiállító lelkésznek nincs tudomása.

Ha valamely lelkész anyakönyvi adatok közlése végett a véd- 
törvényi utasítás értelmében azért keres meg más lelkészt, illetőleg 
anyakönyvvezető hivatalt, hogy az ettől nyert adatot a megkereső 
lelkész által kiállítandó családi értesítőhöz használja, úgy a megkere
sett lelkész által kiállított anyakönyvi kivonat, a mennyiben a felek
nek nem adatik ki, mint hivatalos irat, bélyeg alá nem esik, a mi 
pedig a megkereső lelkész által kiállítandó családi értesítést illeti, erre 
nézve a hivatalos lapban 1875. évi decz. 24-én 50,711. sz. a. kibo
csátott hirdetményben foglalt határozatok irányadók.

A m. kir. honvédelmi ministerium f. é. 49,450. sz. a. átirata 
értelmében az anyakönyvvezető lelkészek a családi értesítőket azon 
«megjegyzés» figyelembe vétele mellett állítsák ki, mely megjegyzés 
szerint a családi értesítőből egyetlen egy gyermeket is, akár a család 
körében tartózkodik az, akár nem, s akár él, akár elhalálozott, ki
hagyni nem szabad.

A tényleg szolgáló katonák elbocsáttatását tárgyaző folyamod
ványok lelkészhivatali okmányait — ha a kérelmezők valóban sze
gények, díj nélkül szolgáltassák ki a lelkészek. (21/7. 1870 k. 19615. sz. 
honv. min. rend.). Ellenben a hadmentességi díj ügyben kiadandó 
anyakönyvi kivonatokra nézve az 1882. május 12-én 32959 sz. a. 
kelt cult. min. rendelet a díjszedést jogosultnak ismeri el, mondván: 
«A hadmentességi díj ügyében szükséges anyakönyvi kivonatok bélyeg- 
mentességére vonatkozólag múlt évi július 11-én 14403. sz. a. kibo
csátott körrendelet második kikezdése a «díjmentesen» kifejezés toll- 
hibából csúszott be, s hogy ezen említett körrendelet, — a mint az a 
bevezetéséből is kitűnik, kizárólag a «bélyegmentesség» megállapítása 
czéljából bocsáttatott ki.»



Az anyakönyvvezetők tartoznak a hadköteleseknek, a mentességi 
igény igazolására, az előirt minta szerint családi értesítőt kiszolgál
tatni, nemkülönben a hadköteleseket az anyakönyvekből kiírni s a 
község elöljáróságának átszolgáltatni. (Véderőről szóló törvényhez 
kiadott utasítás 11. §. és 40. §.)

Midőn a plébánosok a nyugdíjat élvező katonai személyeknek 
nyugtáit a nyugdíj fölvételére szükséges aláírással ellátják, ne csak 
azt bizonyítsák, hogy az illető személyek élnek, hanem azt is, hogy 
az illetők más életíöntartási eszközökkel nem rendelkeznek. így sza
bályozza ezt a vallás- és közoktatási m. 'kir. ministernek 923. sz. 
rendelete: «Újabban azon eset fordulván elő, hogy egy katonatiszt 
árvája a részére 1873. évben három évre engedélyezett kegydíjat 
fölvette és daczára annak, hogy már az első évben 240 forinttal, a 
következő két esztendőben pedig évi 600 frt fizetéssel, mint tanítónő 
alkalmazva és így ellátva volt, az illető nyugtákon a lelkész még is 
bizonyította, hogy az árva még nincs ellátva; a cs. kir. közös had- 
ügyininisterium múlt évi 5367. sz. a. kelt iratában az iránt kérte föl 
.a m. kir. belügyministeriumot, hogy ily rendellenességek kikerülése, 
de különösen a nagyon szűkre szabott katonai özvegyi és árvái 
ellátási alap kímélése czéljából intézkedés tétessék, hogy a clerus 
katonai ellátás élvezetében álló özvegyek és árvák életben léte, 
illetőleg az utóbbiak ellátatlan állapotának igazolásánál felelősség 
terhe alatt legnagyobb szigorral, pontossággal és lelkiismeretességgel 
járjon el.

Az említett cs. és kir. hadügyministeri és f. hó 10-én 37992. sz. a. 
kelt m. kir. belügyministeri átirat folytán, valamint 1876. évi január 
hó 14-én és május hó 10-én 778. és 10,042. számok alatt kelt kör- 
intézvényeim kapcsán van szerencsém tehát Nagyméltóságodat tisz
teletteljesen megkeresni, hogy a lelkészkedő papságot ily értelemben 
újólag erélyesen utasítani méltóztassék. Budapesten, 1877. január 26-án. 
Trefort, s. k.

Ha az átvonuló katonaság valamely lelkészi teendőt igényel, 
melyet a katonai lelkész nem végezhet, akkor ezt a polgári lelkész 
tartozik teljesíteni és saját anyakönyvébe bevezetni, de egyszersmind 
tartozik erről a katonai lelkészi hivatalt értesíteni. Ha valamely katona 
kórházon kívül hal meg: akkor ez iránt a halálozási bizonyítvány 
átküldése mellett az illető ezred vagy hadtestparancsnokság értesítendő. 
A katonai kórházak magok visznek külön halálozási anyakönyveket, 
l'olgári kórházak, szülő- és lelenczbázak az illető plébánia alá tartoz
nak, ellenben a kolostorok, miután az egyházjog szerint minden zárda
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önmagában véve külön plébániának tekintetik, — magok végzik a 
lelkészi összes teendőket is. Az irgalmas rend és az Erzsébetről neve
zett zárdahölgyek kórházai szinte külön anyakönyvet vezetnek. 1887. 
márcz. 18-án, 10,988. sz. alatt kelt cult. min. intézvény értelmében 
az anyakönyvvezető -lelkész urak utasíttatnak, hogy valamely nem 
tényleges állományú katonai egyén elhalálozása esetében a szükséges 
halotti leveleket hivatalból és díj nélkül a községi elöljáróságnak 
szolgáltassák ki.

A katonai kórházakban vagy háború alkalmával elhalt katonák
ról szóló halotti bizonyítványok tekintetében a családi viszonyok ren
dezése czéljából és az anyakönyveknek az illetékes lelkészek által 
eszközlendő kiigazítása végett valamennyi katonai hatóságoknak meg
hagyatott, hogy a tényleges szolgálatban elhalt katonákról kiállított 
halotti bizonyítványokat minden késedelem nélkül azon hadkiegészítési, 
kerületi parancsnoksághoz küldjék át, a melynek területéhez az elhalt 
katona illetőségénél fogva tartozott; a hadkiegészítési parancsnoksá
gok pedig utasíttattak, hogy az ily halálesetekről az illető polgári 
közigazgatási hatóságokat a felek tudósítása végett mindannyiszor 
értesítsék. Minthogy azonban az anyakönyvi kivonatok illetőleg a jegyző
könyvek és ennélfogva a halotti bizonyítványok is a hadkiegészítő 
parancsnoksághoz tartozó katonai lelkésznél őriztetnek, a felvilágosí
tást kérő felek a halotti bizonyítványokat saját közigazgatási ható
ságaik útján az illető hadkiegészítő parancsnokságtól vagy egyenesen 
az ezen parancsnoksághoz tartozó katonai lelkésztől kaphatják meg. 
(1870. 27/11. keltű 24,962.· sz. honv. min. rendelet.).

A katonai keresztelési, esketési és halálozási anyakönyvek veze
tését és őrzését az 1878. aug. 24-én 5713/9. oszt. szám alatt kiadott 
cs. kir. közös hadügyministeri körrendelet ekként szabályozza:

1. §. A katonai keresztelési, esketési és halálozási anyakönyvek 
vezetésére, valamint az ezekből készítendő kivonatok kiadására feljogosít- 
vák: a) a katonai plébánosok; b) a katonai curatusok; c) a kirendelt 
katholikus, valamint a görög-keleti katonai segédlelkészek; d) azon 
egyházi tanárok, kik valamely katonai nevelőintézetben a lelkipásztor- 
ság gyakorlásával is meghizattak, végre e) az evangélikus katonai 
lelkészek.

2. §. Mely katonai plébános őrzi a keresztelési, esketési és 
halálozási anyakönyveket, úgy szintén a hadcsapatok és hadinté
zetek plébániai levéltári iratait, azt a következő táblázatos kimutatás 
tünteti föl:
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Csapattest vagy hadi-intézet Tartozik

Sorgyalogsági ezredek és a tiroli 
vadászezred

azon katonai kerület plébánosához, mely 
kerületben az ezred hadkiegészítési állo

mása van.

Tábori vadász-zászlóaljak
azon katonai kerület plébánosához, mely 
kerületben a század (keret) kiegészítési ál

lomása van.

Lovassági ezredek
azon katonai kerületi plébánosához, mely 

kerületben a kiegészítési keret állomása 
van. 2)

Tábori tüzérezredek
1 azon katonai kerület plébánosához, mely 
kerületben a törzsállomás (kiegészítési pót

csapat) van.

Várt üzér-zászlóaljak
azon katonai kerület plébánosához, mely 
kerületben a törzsállomás (a 6-ik század) 

1 van.

Katonai élelmezési osztály 1 azon kerület katonai plébánosához, mely 
i kerületben az illető élelmezési tár létezik.

A es. és kir. testőrségek és az 
udvari őrség a bécsi katonai plébánoshoz.

Műszaki tüzérség
azon katonai kerület plébánosához, mely 
kerületben a tüzérségi szertár (törzstestek) 

illető' intézete van.
f 1

Hadmérnök-ezred J—
l 2

a brünni katonai plébánoshoz.

a bécsi katonai plébánoshoz.

Utász-ezred a bécsi katonai plébánoshoz.

Egészségügyi csapat a katonai plébánoshoz.

Hadi szekerész-osztály
azon katonai kerület plébánosához, mely 

kerületben az illető országos szekerész-pa
rancsnokság létezik.

Katonai ruhatárt kezelő osztály azon katonai kerület plébánosához, mely 
kerületben az illető ruhatár van.

A ménesek katonai osztályai azon katonai kerület plébánosához, mely 
kerületben az illető osztály létezik.

Minden katonai plébános köteles az illetékessége alá tartozó 
csapattestek és hadi-intézetek anyakönyvein kivül a katona-plébániai 
anyakönyveket is vezetni. A katonai plébános az ' előforduló eseteket 
akár ő maga, akár az alája rendelt katonai segédlelkész végezte 
légyen a ténykedést, minden kivétel nélkül a katona-plébániai anya
könyvekbe igtatja és ezek másodlatait is eredetiben (azaz az illető 
eset sajátkezű aláírásával) elkészíti, és csak azután vezeti be rnáso-
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latilag az illető csapattest (hadi-intézet) anyakönyve és másodlatába, 
ha t. i. erre a megelőző kimutatás szerint köteleztetik. Oly katonai 
egyéneknél, kik nem tartoznak valamely csapattesthez vagy pedig 
külön anyakönyvek vezetésére feljogosított hadi intézethez, a keresz
telési, esketési és halálozási esetek csakis a katona-plébániai anya
könyvekbe vezetendők be.

Az anyakönyvek kijavítása az apostoli tábori helynek külön 
kikért meghatalmazása alapján eszközölhető csak; a kijavítást szor
galmazó folyamodványhoz minden a javítás szükségességét feltüntető 
okmány csatolandó. Ugyanezen eljárás követendő, ha valaki nemesi 
rangra emeltetett, mely esetben a kiigazítás csakis a nemesi okmány 
vagy egyéb jogérvényes okirat előmutatása mellett eszközölhető, ép 
úgy a házasságon kívül született gyermekek utólagos házasság foly
tán bekövetkezett törvényesítésének előjegyzése a törvényszerüleg elő
szabott okmányok beterjesztése alapján adatik csak meg.

Ha szükségessé válnék az anyakönyvet kiegészíteni akkor, 
midőn az anyakönyvi másolat az apostoli tábori helynökséghez már 
beterjesztetett, vagy ha másodosztályú házasság az első osztályba 
tétetik át, ez az apostoli tábori helynöknek a másodlat helyreigazítása 
czéljából bejelentendő. Ezen megkülönböztetés az altisztek és köz
vitézek házasságánál fordul elő. Első osztályú házasságnak az olyan 
neveztetik, melynél a nő és az ezen házasságból született gyermekek 
a katonai joghatóság alatt állanak, továbbá ingyen lakás élvezetére 
jogosítvák és egyáltalában minden őket megillető katonai kedvez
ményre igényt tarthatnak. Másodosztályú házasság az, melyben a nő 
szabad lakásra és egyéb az első osztályú házassággal járó kedvez
ményekre nem tarthat igényt; ily nő nem is tartozik a katonai jog
hatóság alá.

Törvényellenes az anyakönyvekben, azok másodlataiban és az 
anyakönyvi kivonatokban valamit kivakarni; ha valami hiba történt 
volna, ez az észrevételek rovatában említendő föl. Az anyakönyvek, 
másodlatok és anyakönyvi kivonatok írásához jó fekete tintát kell 
használni; ügyelni kel továbbá arra, hogy valamely anyakönyvi eset 
a jegyzőkönyvnek csak egyik oldalán, azonban minden rövidítés mel
lőzésével, tüntettessék föl, tiltva lévén az esetet folytatólagosan a követ
kező lapra átvezetni. ·

A jövőben netalán felállítandó önálló csapattestek számára 
külön anyakönyveket fog a plébános készíttetni.

Az újonnan készítendő anyakönyvek első bekötési költségeit a 
katonai kincstár fogja viselni; minden további könyvkötési kiadást a



katona-plébániai anyakönyvekre nézve a katonai plébános fogja 
fedezni a megszabott Írási átalányból, a többi anyakönyvekre nézve 
pedig az illető csapattest.

íj. A katonai plébános az általa őrzött ányakönyvekbe a 
katonai curatusok és kirendelt katonai segédlelkészek által beküldött 
anyakönyvi másodlatokban (esetleg valamely mozgósított hadcsapat
nak katonai segédlelkészei által beküldött anyakönyvi terniokban (3 
íves füzetekben) foglalt, a 2-ik §. szerint hatáskörébe tartozó esete
ket, valamint az egyébként átvett anyakönyvi kivonatokat is bevezeti. 
A katonai plébános köteles ezen anyakönyvi másodlatokat átvételük 
után egy hónappal az általa vezetett másodlatokkal együtt az apos
toli tábori helynökhöz fölterjeszteni.

4. §. Miután minden oly hadi - intézethez, melynél katonai 
curatus vagy egyházi tanár gyakorolja a lelkipásztorságot, nem tar
tozó római és görög katholikus vallásu katonai személyek által 
szándékolt házasságkötés azon katonai .plébánosnál hirdetendő ki. 
kinek hivatalkörében az illetők szolgálatban állanak, ennélfogva a 
házassági okmányok ennek adandók át. Ezen házassági okiratok a 
közetkezők: a házasulási engegély; a két jegyes keresztlevelei; az 
atyának vagy főgyámhivatalnak beleegyezése vagy a nagykorúságot 
kimondó okmány a kiskorú jegyes részére; az elhalt házasfél halá
lozási levele özvegyeknél); a fejedelmi és egyházi fölmentés házassági 
akadály esetében; az egyházi hirdetések alóli netaláni fölmentés; 
óvadékra kötelezetteknél a letéti jegy és azon esetre, ha az esketést 
maga a katonai plébános végezné, a saját joghatósága alá nem tar
tozó esketendő fél kihirdetési bizonyítványa. A katonai plébános ezen 
okmányokat az esketési könyvbe leendő bejegyzés végett előjegyzi és 
egyenkint, kelet és ügyszám szerint elősorolja, úgy, hogy azon álta
lános megjegyzés, miszerint minden szükséges okmány át lett szol
gáltatva és a plébániai levéltárban őriztetik, az1 esketéseknél előirt 
törvényes eljárás bebizonyítására nem elégséges.

Ha az esketést nem maga a katonai plébános végzi, a katonai 
isteni tisztelet alatt eszközölt kihirdetések után a hirdetési és elbo
csátási iratot az átvett esketési okmányokkal együtt kiszolgáltatja. 
Külön katonai curatussal vagy lelkipásztorságot gyakorló egyházi 
tanárral ellátott hadi-intézethez tartozó katonai személyek házassági 
okmányait illetőleg a katonai curatus vagy egyházi tanár hasonló
képen jár el. A görög-keleti, ágostai és helvét vallásu katonai sze
mélyek házassági ügyei a legközelebbi, ugyanazon vallásu katonai 
lelkész által hasonló módon intézteinek el. A Mózes-vallásu katonai
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személyek házassági ügyeire a katonai lelkészi hivatal részéről béké
ben csak annyiban gvakoroltatik befolyás, a mennyiben ezek esketési 
bizonyítványai az illető csapattest részéről a 2. szerint illetékes 
katonai lelkésznek átadatnak, ki azokat illetőleg a 4. §. végén foglalt 
határozatokhoz képest fog eljárni.

5. §. A házassági okiratok közül a letéti jegy, annak betekin- 
tetése és előjegyzése után, a feleknek kiszolgáltatandó. Az esketés 
után a házaspár keresztlevelei a felek kívánalmára és vételisrnervé- 
nyök mellett (mely a többi házassági okiratokhoz csatolandó) nekik 
kézbesíthetők.

A feleknek ki nem szolgáltatandó egyéb házassági okiratok a 
katolikusoknál: 1. ha az esketést katonai plébános, katonai curatus 
vagy katonanevelőintézet lelkésze végezte, az illető eskető katonai 
papnál maradnak, mint bizonyítékok, hogy a törvényes eljárás szem
mel tartatott; 2. ha pedig az esketést az elöljáró katonai lelkész meg
hagyása alapján a katonai segédlelkész végezte, az anyakönyvi kivonat
tal együtt az illető katonai lelkészhez, levéltárában leendő elhelyezés 
végett, átküldendők; 8. ha a jegyes felek különböző lelkészek (két 
katonai lelkész vagy egy katonai és polgári lelkész) joghatósága alá 
tartoznak, azon lelkésznél maradnak, ki az esketést végezte; 4. ha az 
esketést (valamely kirendelés következtében) oly lelkész végezte, ki 
sem a vőlegény, sem a menyasszony fölött nem bir rendes jogható
sággal, a kirendelendő lelkész által fognak őriztetni. Azonban a ki)§n- 
delő lelkész tartozik az illető kirendelési okiratokban a házasság- 
kötés érvényessége és törvényességéhez megkivántató minden okmányt 
feltüntetni, hogy azok az eskető lelkész által saját anyakönyvébe föl
vétethessenek. A görög-keleti és evangélikus vallásu, nemkülönben a 
Mózes-vallásuaknál a 4. §. alatt előadott elvek szerint kezeltetnek.

ti. íj. A katona-lelkészi joghatóság alá tartozó katonai személyek
nél előforduló születési és keresztelési, továbbá esketési és halálozási 
esetek nyilvántartására a következő eljárás foglal helyt : a) Ha ily ese
tek a katonai lelkész székhelyén fordulnak elő, akkor ezek nála ideje 
korán bejelentendők; az elvégzett egyházi ténykedésnek a 2-ik tj. 
értelmében történt bejegyzése után a kiszolgáltatandó anyakönyvi 
kivonat a csapattesthez (a hadi - intézethez) bizonyítékul, illetőleg a
b) pont szerint további eljárás végett tétetik át. Ha pedig a tényke
dés végzésére valamely katonai curatus vagy valamely katonanevelő 
intézet lelkésze volna jogosítva, akkor ez az illető személy által érte
sítendő. Ez esetben hivatalával él, bevezeti az esetet az anyaköny
vekbe, és kiállítja továbbá az anyakönyvi kivonatot; esetleg gondos
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kodik ennek elküldéséről a csapattesthez az illetékes katonai lelkészhez 
való továbbítás czéljából.

A katonai lelkészi anyakönyvekbe a közönséges halálozási ese
teken kiviil még bejegyzendők: 1. az erőszakos halálozási esetek, 
melyekre vonatkozólag a katonai lelkész a szükséges adatokat a tör
vényszéki vizsgáló bizottságtól tudja meg; 2. valamely szerencsétlen
ség következtében beállt halálesetek, melyeknél a hely, hol az történt 
és mindaz bejegyzendő, mi a vizsgálati jegyzőkönyvből az eset fel
világosítására és a halálozási anyakönyvből szükségessé válható fel
derítés megadására szolgálhatna, az illető fölvételi jegyzőkönyvnek 
szám és kelet szerinti megemlítésével; 3. a halva született gyerme
kek ; 4·. oly személyek, kik egyházi szertartás nélkül temettettek e l : 
5. a kivégzettek, kiknél az ítélet száma és kelete fölemlítendő. Egy 
szóval minden, a katona-lelkészi joghatóság alá tartozó, valamely 
katonai lelkész székhelyén vagy valamely hadi-intézetben elhalt sze
mély # katonai lelkész halálozási anyakönyvébe bejegyzendő, a nél
kül, hogy tekintettel az elhalálozott tulajdonképeni lakhelyére vagy 
vallására, vagy az eltemetés helyére nehézség támasztassák. Ennélfogva 
oly személyek is, kik valamely más plébániában temettettek el. 
elhalálozásuk helyén bejegyzendők a halálozási anyakönyvekbe, csak
hogy ez esetben az erre rendelt rovatban megjegyzendő, hová temet- 
teltek el. Ha az eset az illetékes katonapap hivatalhelyén kívül fordul 
elő, ennek bejelentése (az esketés kivételével, melyre nézve a 2-ik §. 
érvényes) a helyben levő katonai lelkésznél vagy a helyettesített pol
gári lelkésznél eszközlendő, ki az anyakönyvi kivonatot is kiszolgál
tatja. És az illető csapattest vagy hadi-intézettől az illetékes katonai 
lelkésznek, illetőleg az illető intézet lelkészének átszolgáltatandó, ki 
azt a saját anyakönyvébe köteles bevezetni. Az illetékes lelkészek 
plébániai kerületén kívül (2. §.) elhelyezett csapattestek ily kivonato
kat saját lelkészüknek azon katonai lelkész közvetítésével küldik meg. 
kinek hivatalkörében vannak elhelyezve.

A hadsereghez tartozó valamennyi személy halálozási bizonyít
ványa, tehát a szabadságoltak és a tartalék állományban levőké 
is. a katonai anyakönyvekbe bejegyzendő; azonban az állandóan 
szabadságoltak és a tartalékosok esketési bizonyítványai, valamint az 
ezen házasságokból származó gyermekek születési és keresztelési 
bizonyítványai nem vezetendők lie a katonai anyakönyvekbe.

A hivatalos használatra beküldött anyakönyvi kivonatok bejegy
zésénél a netán előforduló hiánynak pótlása azonnal sürgetendő. 
A rovatok kitöltése ezen megjegyzéssel: «ismeretlen vagy nem tuda-
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tik» nem menti fel az anyakönyvvezetőt az anyakönyvek hiányos 
bejegyzésének vádja alól, hacsak az ez iránt tett érdemleges kuta
tások eredményhez nem vezettek, mely esetben ez, hivatkozással 
az illetékes hivatalok vagy hatóságok ügydarabjaira, úgy az anya
könyvben mint ennek másodlatában, megjegyzendő.

A hivatalhelyen kívül előfordult keresztelései, esketési és halálo
zási esetek, a 16. §. 3-ik pontjában előirt eljárás kivételével, csakis 
hiteles, ennélfogva a jogosított anyakönyvvezető hivatalos aláírásával 
megerősített anyakönyvi kivonat alapján vezethetők be az anyaköny
vekbe. Ha az illetékes katonai lelkészhez jogérvényes halottányilvání- 
tás tétetik át az anyakönyvbe való bejegyzés czéljából, ő köteles 
azt az illető halálozási anyakönyvbe szóról szóró, az anyakönyvi 
rovatok teljes mellőzésével (per extensum) bevezetni. Azonban ezen 
cselekvény felől halálozási kivonatot kiállítania semmi szín és ürügy 
alatt nem szabad, miután a halottá nyilvánítás csak is a vélelmezett, 
nem pedig a valósággal bekövetkezett halál mellett bizonyít, nem 
zárván ki ennek ellenkezőjének bebizonyítását.

A bejegyzés megtörténte után a katonai lelkész, katonai cura
tus vagy egyházi tanár az anyakönyvnek lap- és sorszámát a 
kivonaton feltünteti és azt a csapattest- vagy hadi-intézethez további 
hivatalos használatra átteszi. Mig az illető katonai plébános (katonai 
curatus vagy egyházi tanár) által, a katonai anyakönyvek sor- és 
lapszámának kitételével és sajátkezű aláírásával az anyakönyvi kivo
nat bejegyzésének megtörténte hátiratilag nem bizonyíttatik, addig 
ezen anyakönyvi kivonatok a katonai igazgatási bizottságok által 
nem használhatók, mely szabványnak szigorú szemmeltartása fölött 
a katonai ellenőrzési hatóságok őrködnek.

7. §. A megelőzőkből következik, hogy a csapattestek, hadi 
intézetek sat., valamint az egyes személyek mindazon ügyeiben, 
melyekben keresztelési, esketési és halálozási kivonatok kiadása szük
ségeltetik, az illetékes katonai plébános (katonai curatus vagy katona
nevelő intézeti lelkipásztorokhoz) kötelesek fordulni. Valamely csapattest 
vagy intézet állományához nem tartozó evangélikus vagy görög-keleti ka
tonai személyek anyakönyvi kivonatait azon helynek katonai lelkésze szol
gáltatja ki, kinek plébániájában végeztetett az illető egyházi ténykedés.

8. §. A katonai plébános köteles a levéltári okiratokat, csapat
testek, illetőleg intézetek szerint, továbbá az egyes személyeket ille
tőleg betűrendben elkülönítve, tárgy szerint rendezni és különösen az 
esketéseknél előírt eljárás megtartásának igazolásául szolgáló esketési 
okmányokat nyilvántartani.
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9. A katonai plébániai kerület vezetésében előforduló végleges 
személyváltozás esetében köteles az átadó valamennyi anyakönyveket 
és ezek másodlatait befejezni és a csomagolt levéltári okiratokkal 
együtt az átvevőnek leltár mellett átadni, és ennek megtörténtét az 
utóbbi köteles az apostoli tábori helynöknek bejelenteni.

I. 0. §, A hadi intézeteknél alkalmazott katonai curatusok és a 
lelkipásztor.ság gyakorlásával megbízott egyházi tanárok vezetik az 
illető intézetek anyakönyveit. Újonnan szervezett katonai curatusi 
állomásoknál az anyakönyvek első bekötése a kincstár rovására esz
közöltetik ; az ezután előforduló könyvkötések a hadi intézet írói álta
lányából fedezendők. A katonai curatus (egyházi tanár) köteles az 
anyakönyveket és egyidejűleg a másodlatokat is sajátkezüleg vezetni. 
Mindkettőbe bejegyzik nemcsak a saját joghatóságukhoz tartozó kato
nai személyeket illető eseteket, hanem azon ténykedéseket is, melye
ket valamely más katonai lelkész kirendelése folytán kisegítésképen 
fper delegationem in subsidis) végeztek. Az év végével a másodlatok 
befejeztetnek, az utolsó lapokon betűrendes névjegyzékkel elláttatnak 
és a katonai lelkészi kerület katonai plébánosához felülvizsgálás és 
az apostoli tábori helynökhöz történendő fölterjesztés végett 
áttétetnek.

Valamely teljesített ténykedés fölötti anyakönyvi kivonat azonnal 
annak megtörténte után a hadi-intézet igazgatási bizottságához és a 
kirendelés folytán teljesített egyházi ténykedésnél az illető katonai 
plébánoshoz is (katonai curatus vagy egyházi tanárhoz) beküldendő.

II. §. Nagyobb őrséggel ellátott oly helyeken, hol valamely katonai 
plébános hivatalhelye van, az őrség katonaplebániai anyakönyveit a 
katonai plébános vezeti.

12. §. A katonai plébános hivatalhelyén kívül létező oly nagyobb 
őrségi helyeken, hol a) a lelkipásztorság ellátására katonai pap van 
az őrség helyén, vagy hol b) legalább két zászlóalj vagy egyéb, körül
belül 1000 főre menő csapatosztályok valamely hadi-intézettel vagy 
a nélkül is állomásoznak közönségesen, de hol katonai lelkész nem 
létezik, s ennélfogva a katonai egyházi ténykedések gyakorlása pol
gári lelkészre van bízva — őrségi anyakönyvek vezetendők, és pedig: 
az aj alatti esetben az illető katonai pap, a b) alattiban a kisegítő 
lelkipásztorkodással megbízott polgári pap által. A véghez vitt tény
kedés után a katonai pap, illetőleg a katonai lelkipásztorságot kisegí
téskép gyakorló polgári pap kiállítja az anyakönyvi kivonatot, és 
azt azonnal átküldi a katonai állomásparancsnoksághoz vagy halál
eseteknél a netalán helyben létező csapat-kórház vezetőjéhez. Ez,
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illetőleg az állomásparancsnokság köteles az anyakönyvi kivonatot 
igazolni és azután haladéktalanul az illető csapat- vagy hadi-intézet
hez további szabályszerű eljárás végett (6. §. 6) átszármaztatni.

Az anyakönyvi másodlatok a 10. §. szabványai szerint a plé
bániai kerület katonai plébánosának szolgáltatandók át. Ha, új anya
könyvek szükségeltetnének, az azokhoz szükséges iveket az a) alatti 
esetekben a katonai pap, a b) alattiakban a katonai állomás-parancs
nokság fogja kérni az apostoli tábori helynökségtől, ezek bekötése 
pedig a kincstár rovására történik. A lelkész változtatása eseté
ben ezen anyakönyv és az egyidejűleg vezetendő másodlatok bere
kesztendők és az utódnak vagy személyesen, vagy pedig a neki tör
ténendő kézbesítés czéljából lepecsételni az állomásparancsnokságnak 
átadandók.

I ‘i. §· Kisebb őrségi helyeken a helybeli plébános az előfordult 
ténykedéseket saját plébániai anyakönyveibe vezeti be és az anya
könyvi kivonatokat a hadkiegészítési kerületparancsnokság utján az 
illető csapattestnek küldi át. Ezen anyakönyvi kivonatok a (>. §. b) 
pontja szerint kezelendők.

14. §. A görög-keleti katonai káplánok, valamint az evangélikus 
katonai lelkészek saját hitfelekezetbeliek számára külön anyakönyve
ket vezetnek és ők minden keresztelési, esketési és halálozási esetről 
a hivatalból való anyakönyvi kivonatot az illető esapattestbez (hadi
intézethez) kötelesek beküldeni, ki azt az illető katonai plébánosnak 
(katonai curatus vagy katonai nevelőintézet lelkészének) átszolgáltatja. 
Ez utóbbi ezen anyakönyvi kivonatokra vonatkozólag a 6-ik §. szab
ványait fogja szem előtt tartani. Hasonló eljárás követendő ezen hit
felekezetbeliek polgári lelkészeitől vagy a rabbinusoktól beküldött 
anyakönyvi kivonatokat illetőleg.

Az anyakönyvi másodlatokat illetőleg a görög-keleti katonai 
segédlelkészek a 10. §. szabványait fogják szemmel tartani. Ugyanez 
áll az evangélikus katonai lelkészekről, csakhogy ezek az anyakönyvi 
másodlatokat illető katonai hadparancsnokságnak a cs. k. közös had- 
ügyministeriumhoz történendő fölterjesztés czéljából küldik be.

15. §. Hogy az egyes családok érdekei és polgári jogkövetkez
ményei lehetőleg biztosíttassanak, a cs. kir. hadsereghez tartozó egyé
nek születése-, esketése- és halálozására vonatkozó és az illető ható
ságok által a polgári lajstromokból hivatalból kiállított kivonatok az 
illető katonai anyakönyvekbe minden bennük előforduló körülménynyel, 
nem rovatok szerint, hanem per extensum igtatandók be és a fi-ik §. 
végbatározata szerint kezelendők.



A Z  A N Y A K Ö N Y V V E Z E T Ő  T E E N D Ő I K A T O N A I Ü G Y E K B E N . 1 8 9

16. §. A mozgósított hadsereg magasabb parancsnokságaihoz 
beosztott katonai papok nem vezetnek anyakönyveket, hanem az 
illetőségükhöz tartozó minden csapattest-, valamint minden intézetben 
előforduló anyakönyvi eseteket külön, szükség esetében terniókba 
kötött anyakönyvi ivekre fogják vezetni. Valamely esapattest vagy 
intézet kötelékéhez nem tartozó magánszemélyekről netalán előforduló 
esetek (ép így a hadsereg kíséretében levő világi állapotuaké) külön 
ternióban közösen fölveendők. Halálesetekben az illető katonai papnak 
vagy az orvosi halottvizsgálő-czédula vagy a katonai orvos által a halál
esetet és napot megerősítő igazolási jegy adatik át és — a körül
ményekhez képest, esetleg utólagosan — a hiteles személyleirás közöl- 
tetik vele.

A ténykedés befejezése után köteles a katonai pap az anyakönyvi 
ternió kivonatát azonnal az illető csapattestnek (intézet- vagy parancs
nokságnak) beszolgáltatni, mely ezen okiratot a kiegészítési vagy 
törzsfest, illetőleg törzsintézet, esetleg a közös hadügyministerium 
(H. c. d) utján a 2. §. szerint illetékes katonai plébánoshoz fogja 
beterjeszteni. Ez az esetet az illető anyakönyvbe bevezeti és a 
bejegyzés megtörténtét bizonyító záradékkal ellátott kivonatot, a meny
nyiben sorgyalogsági vagy tiroli vadász-ezredhez tartozó személyekről 
van szó, az illetékes kiegészítési kerületparancsnokságnak szolgáltatja át. 
Külön kiegészítési kerülettel nem bíró csapattestek stb. kivonatai azon 
osztályhoz küldendők, mely a főtörzskönyvet vezeti. Ha a törzskönyv
nek a kivonattal történő összehasonlításánál némely adatok hiányosak
nak vagy helyteleneknek tűnnének (Öl, ezek a katonai plébánossal (katonai 
curatussal) az anyakönyv kiegészítése vagy kiigazítása és az illető 
anyakönyvi ternióban történendő hasonló kiigazítása czéljából közlendők, 
a kivonat pedig a törzskönyv igazolására visszatartandó.

Azon esetekben, midőn nem maga a katonai pap végzi a tény
kedéseket, illetőleg a csatamezőn elesett vagy a csapattest-kórházak- 
ban elhalálozott egyének bejegyzése iránt a következő határozatok 
mérvadók: a) Az igazolvány! jegy, melvlyel a táborban levő hadsereg 
mindegyik személyének ugyanazonosságuk könnyebb megállapítása 
végett el kell látva lennie, a csatamezőn elesettektől közvetlenül 
eltemettetésük előtt az eltemetésre kirendelt tiszt vagy altiszt által 
magához vétetik, ki maga s az általa vezényelt osztály valamelyik 
legénye az igazolványi jegy hátlapjára az eltemettetés napját és helyét 
és — ha a csapat elesetteiket maga temeti el — a hulla ugyan
azonosságának megállapítását tartalmazó jegyzetet is rávezetik saját
kezű aláírásuk kíséretében. Az ekkép kiállított igazolványi jegyek,



melyek a hátlapjokon levő két aláírásban két szemtanúnak mintegy 
esküvel történt az iránti megerősítését tartalmazzák, hogy az ő jelen - 
létökben vétettek el az igazolványi jegyek az elesettektől, illetőleg, 
hogy a hulla ugyanazonossága minden kétségen kívül áll — ép úgy. 
mint valamely orvosi halottszemle-czédula — a halálozási anyaköny
vekbe vezetendők.

Ugyanez áll a csapat-kórházakban megholtakról, ha az elhalt
nak azonossága és halála két tanú, esetleg valamely katonai orvos 
által az igazolványi jegyen bizonyíttatik (úgy mint a katonai kór
házakban megholtak fejczédulái is megerősíttetnek), valamint azon 
igazolványi jegyekről, melyeken utólagosan két tanú sajátkezű alá
írásukkal eskü helyett bizonyítják, hogy az igazolványi jegy birtokosát 
a csatamezőn látták elesni. A szükséges két aláírással (a katona
orvos bizonyításával) el nem látott igazolványi jegyek a halálozási 
anyakönyvekbe be nem vezethetők. Az igazolványi jegyek, melyek 
az a) pont értelmében történt tanúaláirás után a veszteség megálla
pítása czéljából a főhadparancsnokság katonai osztályának küldetnek, 
ezen hatóságtól a hadosztály lelkészéhez, illetőleg a tábori főpaphoz, 
esetleg a főhadparancsnokság lelkészéhez a halálozási anyakönyvekbe 
(terniókba) leendő bejegyzés végett tétetnek át.

A halálozási anyakönyvekbe való bevezetésre az alkalmas iga
zolványi jegyek bejegyzésűk után, az ezt bizonyító jegyzettel hát
lapjukon, az illetékes csapattesthez, a magános személyeket illetők 
pedig az illetékes parancsnoksághoz küldendők. Ezek az előírt hiva
talos használat után az igazolványi jegyeket a főtörzskönyv vezeté
sével megbízott bizottsághoz teszik át, mely köteles a táborban levő 
hadsereg katonai lelkészei által már bejegyzett igazolványi jegyeket 
névjegyzékkel és törzskönyvi személyleirásokkal másolatban az ille
tékes katonai plébánosnak az illető anyakönyvekbe leendő bejegyzés 
czéljából átküldeni, ki ezután a halálozási anyakönyvi kivonatot 
kiállítja és az igazolványi jegygyei együtt a fenti bizottsághoz átszár
maztatja. Valamely csapattest főtörzskönyv éhez nem tartozó szemé
lyek igazolványi jegyei a közös hadügyminisztériumhoz küldendők. 
Ha az igazolványi jegyeket valamely csapat közvetlenül az illetékes 
hadosztály lelkészéhez (tábori főpap-, esetleg főhadparancsnokság lel
készéhez) küldte át bejegyzés végett, ez köteles ezen jegyeket bejegy
zésűk után a főhadparancsnokság katonai osztályához áttenni, mely 
azokat hivatalos használat után a c) pontban körülírt további eljá
rás végett egyenesen a főtörzskönyv vezetésével megbízott bizott
sághoz, esetleg a közös hadügyministeriumhoz átszármaztatja.
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Az igazolványi jegy hátlapján aláirt két tanú neve mind az 
anyakönyvi ivekben (terniókban), mind a halálozási könyvben minden 
egyes ténynél feltüntetendő annak kitételével, vájjon ezen tanuk 
«az eltemettetés tanúi» vagy «a hulla azonosságának tanúi» vagy 
«a halál szemtanúi» voltak-e? A harczban elesettek bejegyzésénél 
mindig kiteendő az anyakönyvi ivek (terniók) és halálozási anyaköny- 
vekben az alap is, melyen a bejegyzés történt. Valamely meghalt fej
eződ lilája mintájára orvosilag megerősített igazolványi jegyek (a pont), 
a hadcsapat-kórháztól egyenesen a hadcsapat-lelkészhez küldendők, ki 
ezen eseteket illetőleg ezen szakasz 2. pontja szerint fog eljárni. Az 
anyakönyvi ivek (terniók) minden hó végével befejezendők, az azok 
vezetésére feljogosított katonai papok által aláirandók és a hivatalos 
pecséttel ellátandók, és azután a hadcsapat-lelkészektől s a főhadpa- 
rancsnokság lelkészeitől az illetékes tábori főpaphoz, az evangélikus 
hadcsapat-lelkészektől pedig a hadsereg katonai lelkészéhez küldendők.

Ha valamely csapatosztály- vagy tartajék-intézetnél, továbbá 
főhadi- vagy törzshadi szállásokon egy hó lefolyása alatt tényke
dések nem fordultak elő, erről jelentés terjesztendő be, a nélkül, 
hogy azok számára üres anyakönyvi ivek beküldendők volnának.

A beküldött anyakönyi ivek (terniók) a tábori kórházak cúratusai 
által beküldött anyakönyvi másodlatokkal (17. §.), továbbá a tábori főpap 
által vezetett anyakönyvi ivekkel együtt a főhadparancsnokság részéről 
történt szabályszerű kezelés után, az apostoli tábori helynökségnek beter- 
jesztendők’; a hadsereg evangélikus katonai lelkésze, ép így a tábori rabbi
nus az anyakönyvi iveket a közös hadügyministeriumhoz leendő beter
jesztés czéljából a főhadparancsnokság katonai osztályához küldik be.

Az apostoli tábori helynökség és a közös badügyministerium a 
csapattestek és intézetek anyakönyvi iveit (ternióit) a 2. §. szabványai 
szerint, a főhadi és törzshadi szállásokéit azon kerületi hatóságok sze
rint, melyek körében ezen felállíttattak (mozgósíttattak), az illető 
anyakönyvekkel leendő összehasonlítás, esetleg a még be nem veze
tett esetek bejegyzése czéljából megküldik a katonai plébánosoknak, 
kik azokat az apostoli tábori helynökséghez, illetőleg a közös had- 
ügyministeriumhoz visszaszármaztatni kötelesek. Az előfordult halálesetek 
bejegyzése czéljából gondoskodik a közös hadügy ministerium a törzs
könyvi személyleirások másolatainak megküldéséről. a hadsereg azon 
személyeit illetőleg, kiknek igazolási jegyei hozzá küldettek (1.6. §. 3. pont).

A hadsereg kíséretében levő nem-katonai személyek halál esetei
ről, melyek az igazolási jegy alapján vezettettek be az anyakönyvbe, 
az igazolási jegy adataival együtt kivonatok állítandók ki.
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17. §. Mozgósítás esetében a tábori kórházakhoz rendelt katonai 
curatusok a kórház számával ellátott anyakönyveket, melyek minden 
mozgósítás esetében újonnan szerzendők és melyek első bekötése a 
kincstár rovására történik, a tábori kórház felszerelésére kötelezett 
őrségi kórháztól, a tartalék- és várkórházakhoz rendelt katonai papok 
az apostoli tábori helynökségtől veszik át. A később netalán szüksé
gessé váló könyvkötési kiadások a kórház írási általányából fedezen- 
dők. A kórház megszüntetése után a katonai curatus és a kórház 
igazgatója által aláirt anyakönyveket a katonai curatus azonnal beter
jeszti az apostoli tábori helynökségnek. A kórháznál előforduló egy
házi ténykedéseket a tábori kórház curatusa a ténykedés végeztével 
azonnal bejegyzi. E miatt a segéd-okmányok, mint az orvosilag 
megerősített fejczédula, a meghalt által netalán magával hozott felül
vizsgálati lajstrom, a halottszemle sat. azonnal átadandók neki. Ezen 
segéd-okmányok netaláni hiányait vagy ellenkező adatait a kórház- 
vezető kiegyenlíti s az eredményt a kórház-curatusnak az anyakönyv 
kiegészítése vagy kiigazítása végett bejelenti. A tábori kórház curatusa 
minden hóban beterjeszti a tábori kórház utján a szabályszerűkig 
kiállított anyakönyvi másodlatot az illetékes tábori főpaphoz. Az anya
könyvi kivonatok a 12-ik §. szabványa szerint állítandók ki a kórház 
curatusa által. A tartalék- és várkórházak anyakönyvei a tábori kór
házak részére fennálló szabványok szerint kezelendők, azon kivétellel, 
hogy a hadsereg kerületén kívül létezik tartalékkórházak, valamint 
a várkórházak curatusai az anyakönyvi másodlatot az illetékes katonai 
plébánoshoz kötelesek beküldeni.

18. §. Ha az ellenséggel az elesetteinktől általa elvett igazolási 
jegyekre nézve az ellenségeskedések kitörése előtt viszonosságon 
alapuló egyezkedés nem köttetett volna, az összeütközés megtörténte 
után fognak a csapatvezérek ez iránt egyezkedni. Az ennek folytán 
az ellenségtől esetleg beérkező igazolási jegyek, ha két tanú hitelt 
érdemlő bizonyítását tartalmazzák, szabályszerüleg kezeltetnek, külön
ben pedig azon osztályhoz tétetnek át, honnét azon igazolási jegyek, 
melyek utólagosan megerősíttettek, közvetlenül az illetékes lelkész
hez a 17. §. 3. d) pontja értelmében leendő eljárás végett beter
jesztetnek.

Az ellenség kórházaiban vagy hadi fogságban elhunyt had
seregbeli egyének halotti levelei az állomástesthez, illetőleg a főtörzs- 
könyv vezetésével megbízott bizottsághoz és ettől, a törzskönyvből 
kiállított személyleirással együtt az illetékes katonai plébánoshoz 
(2. §.) tétetnek át.
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A honvédekre vonatkozó keresztelési, esketési és halotti lelkészi 
anyakönyvek vezetése és elhelyezése, valamint az azokból szükséges 
okmányozott kivonatok szerkesztése békében azon egyéneket illeti 
meg, kik a törvényes szabályok értelmében a polgári lelkészi anya
könyvek vezetésére hivatva vannak.

Háborúban és a mozgósítottsági viszonyban a lelkészi anya
könyvek azon honvédcsapatokról és egyénekről, kik az e tekintetben 
fönnálló utasítások alapján alárendeltségük tekintetében vagy közvet
lenül, vagy a cs. és kir. területi hatóságok útján a hadseregparancs
nokság, vagy pedig a cs. és kir. területi hatóságok rendelkezése alá 
jutnak, ezen viszony tartamára azon honvéd (katonai) lelkészek által 
vezetendők, kik a határozmányok értelmében erre hivatvák; mig 
ellenben a lelkészi anyakönyvek oly honvédcsapatokról és egyének
ről, kik háború és mozgósítottsági viszonyban is honvédhatóságok és 
parancsnokságoknak alárendelve maradnak, a békeviszonyra megha
tározóit módozat szerint lesznek vezetendők. <

Háború és mozgósítottsági viszony esetére azon honvédcsapa
tok, melyek lelkészi anyakönyvei honvéd (katonai) lelkészek által 
leendnek vezetendők, az illető cs. és kir. katonai területi parancs
nokság katonai plébánosához utaltatnak. Mire nézve megjegyeztetik, 
bogy a II. vagy szegedi kerületi parancsnokság alá tartozó 3.,. 4 , 5,
6., i.1, 13., 14., 15., 16.,. 17., 18., 85., 86., 98., 99, 100, 101, 102..
103., 104, 105, 106, 1.07, 108, 109. számú honvédzászlóaljak, 
valamint a 3. és 4. honvéd-lovasezred háború vagy mozgósítottság 
esetére anyakönyvvezetés tekintetében a temesvári csász. és kir. kato
nai plébánoshoz vannak utalva.

Minthogy az anyakönyv vezetése tekintetében a katonai plébá
noshoz utalt honvéd egyének által szándékolt nősülés azon katonai 
plébános által hirdetendő ki, kinek hivatalos ügykörében az illetők 
szolgálattételben állanak, ennélfogva a nősülési okmányok ehhez is 
beküldendők. A nősülési okmányokhoz tartoznak: a) nősülési enge
dély, h) mindkét jegyes keresztlevele, c) kiskorúaknál az atyai ille
tőleg gyámhatósági beleegyezés vagy nagykorúsítási okmány, d) özve
gyeknél az elhalt házastárs halottas levele, e) nősülési akadály esetében 
a fölmentési okmány, f) az egyházi kihirdetések alóli esetleges föl
mentés, g) a mellékjövedelem biztosítására kötelezetteknél az ilyen 
mellékjövedelem biztosításának megtörténtéről nyert igazolvány, h) ha 
az esketés a katonai plébános által foganatosíttatnék, a kívül tartóz
kodó jegyes hirdetési bizonyítványa. Ha a katonai plébános az eske- 
tést nem személyesen végzi, akkor a kihirdetési és elbocsátási okmányt
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a katonai istentiszteletnél történt kihirdetés után, az átvett nősülési 
okmányokkal együtt kiszolgáltatja.

A házassági okmányokból a mellékjövedelem biztosítására köte
lezettek által beterjesztett biztosítási igazolvány betekintés és eszkö
zölt előjegyzés után· a feleknek visszaadandó. A jegyesek keresztleve
lei a felek kérelmére vételismervény mellett — mely a házassági 
okmányokhoz csatolandó — esketés után szintén visszaadhatok. A többi 
okmányok pedig különösen oly esetekben, midőn a jegyesek egyike 
katonai, másika polgári lelkész joghatósága alá tartozik, azon lel
késznél helyeztetnek el, ki előtt az esketés történt; oly esetben pedig, 
midőn az esketés megbízás folytán oly lelkész előtt történik, kinek 
joghatósága alá a jegyesek egyike sem tartozik, az okmányok, azon 
lelkésznél helyeztetnek el, ki a megbízást adta. Ez utóbbi azonban 
köteles a megbízási okmányban mindazon okmányokat megjelölni, 
melyek az engedélyezett házassághoz szükségeltetvén, hozzája jutottak, 
hogy az eskető lelkész azokat anyakönyvbe iktathassa.

A katonai lelkészi hatósághoz utalt honvéd (katonai) egyé
neknél előforduló születési és keresztelési, továbbá esketési és halá
lozási esetek, ha a katonai plébános székhelyén fordulnak elő, a 
katonai plébánosnál, ha azonban a szertartás teljesítése kórházi vagy 
más honvéd (katonai) lelkészt illet meg, akkor ennél, az illetők által 
idejekorán jelentendő be, ki a számára kiadott utasítás szerint jár el. 
Ha pedig az eset az illetékes honvéd (katonai) lelkész székhelyén 
kívül történik, vagy a netán helyben levő — habár nem illetékes 
honvéd (katonai) lelkésznél vagy — ilyen helyben nem lévén — a 
polgári lelkésznél történik a bejelentés: ez a szertartást teljesítvén, az 
esetet saját anyakönyvébe iktatja, és ennek szabályszerű kivonatát az 
illető csapattest vagy seregintézet parancsnokságához átszármaztatja. 
Megjegyzendő, hogy minden egyes eset, melyben a polgári lelkész 
kisegítőkép teljesíti a szertartást, habár az illetékes anyakönyvelés 
a katonai lelkész által teljesíttetik, azon egyháznak anyakönyvébe is 
beiktatandó, melynek lelkésze a szertartást teljesíti. Az ilyen esetek 
bejegyzésénél a netán fenforgó hiányok kiegyenlítése iránt törekedni 
kell, nehogy hiányosan vagy hibásan szerkesztett anyakönyvi kivo
natok küldessenek be a csapattest parancsnokságához.

A lelkészi anyakönyv vezetése tekintetében katonai plébánoshoz 
utalt honvédcsapattesteknek, valamint egyes személyeknek minden oly 
esetben, melynél a háború és mozgósítottsági viszony alatt előfordult 
anyakönyvi esetekről szóló okmányolt kiadványozásoknak kiszolgál
tatása forog szóban, ez iránt — habár az eset talán a polgári lelkészi



anyakönyvbe is be van vezetve, — az illetékes katonai plébánoshoz 
vagy kórházi lelkészhez kell fordulni.

A katonai plébános székhelyén kívül levő nagyobb helyőrséggel 
bíró oly állomásokon, melyekben rendesen legalább két zászlóalj vagy 
körülbelül 1.000 főnyi létszámot meghaladó más csapatosztályok 
akár valamely hadseregintézettel, akár a nélkül is állomásoznak és 
honvéd (katonai) lelkész nem lévén, a katonalelkészi szertartások 
teljesítése valamely polgári lelkészre van bízva: külön helyőrségi 
lelkész! anyakönyvek vezetendők. Az ily esetben a katonai lelkészetet 
kisegítőkép teljesítő polgári lelkész a szertartás teljesítése után 
az anyakönyvi kivonatot kiállítja és azonnal a honvéd (katonai) 
állomás parancsnokságának vagy halál esetében a netán helyben lévő 
csapatkórház vezetőjének beküldi. Kisebb helyőrségekben a helybeli 
polgári lelkész a foganatosított szertartásokat plébániai anyakönyvébe 
iktatja és a kivonatokat a honvédpőlcsapat parancsnoksága utján az 
illető honvédcsapattestnek kiszolgáltatja. (Horiv. min. Utasítás 1—11. §§.)

A szükséges anyakönyvi minták a következők:
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Születési és keresztelési könyv.
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Esketósi könyv.
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Azon teendők, melyek a katonai nyilvántartás körül kizárólag 
az anyakönyvvezető lelkész feladatát képezik, a m. kir. honvédelmi
ministerium nyilatkozata szerint a következők:

t. a lialottkém által kiállított lelet alapján az elhúnyt egyén 
védkötelezettségi minőségének az anyakönyv megfelelő rovatába való 
bejegyzése;

2. az illető egyénről szóló halotti bizonyítványnak hivatalból, díj
mentesen, a halál napjától számítandó 8 napon belül leendő kiállítása ;

8. ezen halotti bizonyítványnak a kitett határidő alatt azon 
községi elöljáróhoz, hol az illető elhúnyt, szintén hivatalból való 
átküldése;

4. oly esetben, midőn a felmutatott, halottkémi bizonylatban 
nincsen az elhunyt védkötelezettségi minősége följegyezve, azonban 
az anyakönyvvezető lelkész, az elhúnyt életkoránál fogva előtte két
ségtelen adatoknál vagy más körülménynél fogva valószínűnek tartja 
az illetőnek védkötelezettségét, — a halottkémnek az ebbeli utólagos 
nyomozásra a községi elöljáró által való utasítása. (A cultusminister- 
nek 1879. évi jan. 22-én 1280. sz. a. kiadott körrendeleté.)

A belügyminister 1876. évi junius hó 4-ről 81205. szám alatt 
kelt rendeletével a halottkémek utasíttattak, hogy az esetben, ha az 
elhunyt egyén tartalékos katona vagy honvéd volt, ennek ily minő
ségét és azt, hogy melyik ezredhez vagy zászlóaljhoz tartozott, a 
halotti látleletbe fölvenni el ne mulaszszák. Ugyancsak a föntebb idé
zett rendeletre hivatkozással, a vallás és közoktatásügyi minister 
1879. évi január hó 22-ről 1280. szám alatt kibocsátott körintéz- 
vénynvel valamennyi törvényesen bevett vallásfelekezetek lelkészeinek 
kötelességükké tétette, hogy 1. a halottkém által kiállított lelet alap
ján, az elhúnyt egyén hadkötelezettségi minőségét az anyakönyv 
megfelelő rovatába bejegyezzék; 2. az elhúnyt egyénről szóló halotti 
bizonyítványt hivatalból s így díjmentesen, a halálozás napjától szá
mítandó nyolcz napon belül kiállítsák: 8. ezen bizonyítványt a fön
tebb! pontban kitett határidő alatt, azon község elöljárójához, hol az 
illető egyén elhalt, szintén hivatalból átküldjék; 4. oly esetekben, pedig 
midőn a felmutatott halottkémi leletben nincsen az elhunytnak volt 
katonai avagy honvédi minősége följegyezve, azonban az anyakönyv
vezető lelkész az elhúnyt életkoránál, vagy esetleg'egyéb előtte két
ségtelen adatoknál fogva valószínűnek tartja, hogy az elhúnyt egyén 
hadkötelezettségben állott, a halottkémet a községi elöljáró által e 
tekintetben leendő utólagos nyomozásra utasíttassák. Hogy különö
sen a nyilvántartási közegek, a katonai szolgálati viszonyokat és a
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tartalékos és szabadságos katonák nyilvántartását tárgvazó utasítás 
8. §-ában és a 27. §. 4. pontjában körülírt kötelességüket a föntebb 
irt intézkedéssel párhuzamban, s az eddiginél nagyobb eredménynyel 
teljesíthessék, ügyelniük kell arra, hogy a halottkémek föntebb jel
zett feladatuknak pontosan, megfeleljenek, s hogy a halotti.bizonyít
ványok a lelkészek által azon község elöljárójához megküldessenek, 
a hol az illető egyén elhalt.

A szabadságolt és tartalékos katonák haláláról kiállítandó s 
annak idején az illető hatósághoz pontosan beküldendő a bizonyít
vány és ebben a katona halálát okozta betegség nemét is mindig föl 
kell jegyezni. (Vall. és közokt. min. rend. 1.870. márcz. 4. 4288. sz.)

A nyugdíjat élvező katonák elhalálozása, valamint az ily jóté
teményt élvező nőszemélyek férjhezmeneteléről szóló anyakönyvi kivo
natok az illetékes polgári hatóságnak azonnal megküldendők. (Vall. 
és ,közokt. min. rend. 187b. jan. 26. 778. sz.)

Mihelyt egy, bárminemű katonai ellátásban részesülő katonai 
egyén vagy ily minőségű katonai özvegy vagy árva meghal, a lelkész 
az általa díjmentesen kiállítandó halotti bizonylatot minden haladék 
nélkül a község elöljárójának küldje át a ' czélból, hogy ez azt 
azonnal a politikai hatóság útján a hadkiegészítési kerületi parancs
noksághoz. esetleg az elhalálozás helyén - levő térparancsnoksághoz 
küldje be. (Vall. és közokt. min. rend. 1884. szept. 12-én 25725. sz. a.)

A .segélyezésben részesült 1848/49-diki honvédek halálesetei, 
azoknak elhunyta- után 30 nap alatt azon adóhivatalnál, mely nyug
díjukat fizette, hejelentendők. (2/3. 877. k. 6540. sz. cult. min. rend.)

Ha Magyarországon elhűnyt valamely tartalékos szabadságos 
katona vagy honvéd a monarchia másik államában volna honilleté
kes, az illetőre vonatkozó halotti bizonyítványt s egyéb katonai 
okmányokat, az elhalálozási helyre nézve illetékes járási tisztviselő, 
az elhalt egyén községi illetőségének megfelelő közigazgatási sorozó
járási hatóságnak tartozik átküldeni. (1880. apr. 24-én 11991. sz. a. 
kelt honv. min. és 1881. márcz. 15. 7023. sz. a. kelt cult. min. rend.)

Az anyakönyvvezetésnél előforduló visszaélések megtorlása.

Az anyakönyvvezető, mint állami functionarius, közhivatalnok: 
az anyakönyvezés kivonatalása és anyakönyvi bizonylatok hűsége- és 
szabályosságáért szigorú felelősséggel tartozik. A visszaéléseket meg
torló törvény- és rendeletekheli büntető határozatok ezek:

A büntető törvény (1878. évi V. t-czikk.) 303 -400 . SS:
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393. §. Azon közhivatalnok vagy váltójegyző, a ki hivatali 
hatáskörében hamis közokiratot állít ki, vagy a valódi közokiratot 
meghamisítja, ha ebből valakire jogsérelem háramlik, vagy háramol- 
liatik: őt évtől tiz évig terjedhető fegvházzal büntetendő.

394·. §. Közokirat hamisítását képezi, és a 393. §. rendelete 
szerint büntetendő, ha a közhivatalnok vagy váltójegyző, az általa 
hivatali minőségében vezetett jegyzőkönyvbe vagy egyéb közhivatali 
könyvbe, vagy az általá ugyanazon minőségben felvett okiratba, 
valamely lényeges tényt hamisan vezet be, hiteles alakban kivonatot 
ad ki, vagy ha a hivatali jegyzőkönyv vagy más közhivatali könyv 
lényeges tételét meghamisítja.

395. t?. Közokirat-hamisítást követ el és három évig terjedhető 
börtönnel büntetendő azon közhivatalnok is, a ki valamely okiratról 
hiteles alakban hamis másolatot ad ki, vagy valamely másolatot, nem 
létező eredeti okirat másolatának, hiteles alakban bizonyít.

39ö. S· a 395. §. intézkedései a hiteles alakban kiadott hamis 
fordítmányokra is kiterjednek.

397. §. Az anyakönyvek, és azokból kiadott hiteles alakú kivo
natok és bizonyítványok, közokiratot képeznek, és az azok vezetésé
vel, valamint azokból hiteles kivonatok és bizonyítványok vagy okira
tok kiadására jogosított személyek, ezen cselekményeikre vonatkozólag. 
közhivatalnokoknak tekintetnek.

Ezen szabály a házassági perekben eljáró egyházi bíróságok 
tagjaira, jegyzőire és irattárok kezelőire, úgyszintén a káptalanok és 
eonventek, mint közhitelességü helyek irattárainak kezelésével, az ezek 
feletti föl ügyelettel, valamint az ezekből hiteles alakú okiratok kiad
mányozásával megbízott személyekre is kiterjed.

398. tj. Azon közhivatalnok, váltójegyző, úgyszintén azon hiteles 
fordító, a ki hivatalánál fogva vezetésére vagy őrizésére bízott nyilvános 
könyvet, jegyzőkönyvet vagy eredeti okiratot azon czélból, hogy vala
kinek jogára nézve a lényeges bizonyítás meghiusíttassék, vagy megnehe- 
zíttessék, megsemmisít, egészben vagy részben használhatatlanná tesz. 
eltitkol, vagy pedig az ellenfélnek átad : közokirat-hamisításnak tekinte
tik, és 5 évtől 10 évig terjedhető fegyházzal büntetendő. Azon köz
hivatalnok, váltójegyző vagy hites fordító pedig, a ki a jelen szakasz 
előbbi pontjában meghatározott valamely oselekvényí az őrizetére bízott 
hiteles alakú másolatra vonatkozólag követi el, 3 évig terjedhető 
börtönnel büntetendő.

329. Közokirathamisítás miatt az előbbi szakaszokban meg
határozott büntetésen felül hivatalvesztés és a politikai jogok gyakorlata-
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nak felfüggesztése is kiadandó. A 397. §-ban meghatározott személyekre 
vonatkozólag a hivatalvesztés helyett az ítéletben az mondandó ki, 
hogy házassági ügyekben való bíráskodásra vagy jegyzőkönyvvezetésre, 
továbbá közokiratok kiállítására, vezetésére vagy őrzésére képesség
gel nem bírnak.

400. §. A ki szándékosan közreműködik azon, hogy valaki jogainak 
vagy viszonyainak lényegére vonatkozó valótlan tények, körülmények 
vagy nyilatkozatok vezettessenek be a nyilvános könyvbe vagy más 
köziratokba: egy évig terjedhető fogházzal büntetendő. Aki pedig az 
ezen szakaszokban meghatározott cselekményt azért követi el, hogy 
ez által magának vagy másnak jogtalan hasznot szerezzen, öt évig 
terjedhető börtönnel büntetendő.

Az 1879. XL. t.-oz. 60. §. szerint: «egy hónapig terjedhető 
elzárással és háromszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő 
azon anyakönyvvezető: 1. a ki az állam törvényei: szerint érvényes 
házasságból született gyermeket — noha e körülményt tudta — az 
anyakönyvbe, mint az állam törvényei szerint törvényest be nem 
jegyzi, vagy viszont a törvénytelen gyermeket törvényesnek jegyzi be:
2. a ki azon esetben, ha az anyakönyvben törvénytelen születésűnek 
bejegyzett gyermek az illetékes hatóség által jogerejüleg törvényes 
születésűnek nyilvánittatott, a hatóságnak azon meghagyását, hogy a 
törvényessé nyilvánítást vagy törvényesítést az anyakönyvbe bejegyezze, 
nem teljesítő; -3. a ki az anyakönyvbe törvényes születésűnek bejegy
zett gyermekre vonatkozólag, ha azt a bíróság jogcrejü ítélete által 
törvénytelen születésűnek > nyilvánította, az illetékes hatóság által 
vele közlött ítéletnek ezen tartalmát, a felhívás ellenére, az anyakönyvbe 
be nem jegyzi. »

Az 1879. XL. t.-cz. 53. §-a nem az anyakönyvvezetéssel el
követhető visszaélésről rendelkezik ugyan megtorlóan; de minthogy 
vonatkozás van benne az 1868. Lili. t.-ezre, mely a keresztelés és 
anyakönyvelésről rendelkezik, és összefüggésben áll a most közölt 
60 $-sal, az erre vonatkozó euriai döntvényekkel és min. rendeletek
kel, e helyütt is közöljük szövegét: «53. §. A ki életkorának 18-dik 
évét még be nem töltött kiskorú egyént az 1868, Lili. t.-cz. ren
delkezése ellenére más vallásfelekezetbe fölvesz, két hónapig terjed
hető elzárással és 300 forintig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő.» 
A cultusminister 1884. julius 11-én 24727 sz. alatt, a vegyes házas
ságból származó gyermekek keresztelési bizonylatainak kölcsönös 
kiszolgáltatása tárgyában kiadott rendelettel erre vonatkozólag így 
ir a püspökökhöz:
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* Midőn a magyar törvényhozás az 1868, évi Lili. t.-czikket 
megalkotta, azon szándék által vezéreltetett, hogy az ország keresz
tény felekezetei közötti viszonyosságot kellőleg körülvonalozván, szá
zados súrlódásoknak véget vessen, és a vallásfelekezetek közötti békének 
újabb támaszt és biztosítékot nyújtson. E törvény többi közt a vegyes 
házasságokból származó gyermekek körül is intézkedvén, 12-dik §-ában 
kimondja, hogy a fiúk atyjuk, a leányok pedig anyjuk .vallását köve
tik, egyúttal jövőre nézve is érvénytelennek, semmisnek és minden 
.jogerőt nélkülözőnek jelentvén ki bármely szerződést, térítvényt vagy 
rendelkezést, mely e törvénynyel ellenkeznék.

Ezen szakasznak logikai folyománya, hogy azon esetben, ha 
valamely lelkész oly gyermeket, ki a törvény szerint más keresztény 
félekezethez tartozik, bármely okból megkeresztel, azt saját anya- 
könyvébe be nem, vezetheti, hanem köteles az ezen ténykedésről 
szóló bizonylatot az illetékes lelkészhez hivatalból s e végből hala
déktalanul áttenni, hogy az az ekként megkeresztelt gyermeknek 
születését saját anyakönyvében följegyezhesse; mert a más felekezet- 
beli lelkész által történt megkeresztelés a gyermeknek vallás tekinte
tében i törvényszerű liovátartozandóságán mitsem változtat, az egyes 
keresztény vallásfelekezetek anyakönyvének hiteles volta pedig csak 
ez úton eszközölhető. De van még egy más ok is, mely a lelkészeket 
ilyetén keresztelési bizonylatok kölcsönös kiszolgáltatására kötelezi, 
s ez azon bírói magyarázat, melyet az 1868. Lili. t.-czikkel szoros 
kapcsolatban álló 1879. XL. t.-cz. tüzetesen annak 53. §-a  egyes 
előfordult esetekben talált, mely bírói magyarázat azon nézetet látszik 
érvényre emelni, hogy a keresztény szülőktől származott gyermeknek 
megkeresztelése más felekezetbeli pap által, mint a melyhez a gyer
mek nemét tekintve a törvény szerint tartoznék, nem azonos az illető 
gyermeknek a keresztelő lelkész felekezetébe való felvételével.

Midőn pedig az egyházak e bírói magyarázatnak előnyeit el
fogadták ott, a hol az 1879. XL. t.-cz. 53. 4j-a alapján más feleke
zetbeli gyermekek megkeresztelése s az anyakönyvi kivonat ki nem 
szolgáltatása miatt bevádolt papjaik javára szolgált: elismerték a föl
tevést, hogy a lelkész a gyermeket az azon végrehajtott keresztelés 
áltál nem a maga felekezetébe vette föl, miből önként következik, 
hogy a keresztelési bizonylat a másik, illetékes egyháznak szolgálta
tandó ki. Mindazonáltal évenként számos eset fordul elő, melyben 
különféle egyházi hatóságok panaszt tesznek nálam, hogy más fele- 
kezetek lelkészei törvényszerűen a panaszt tevő hatóságok egyházá
hoz tartozó gyermekeket megkeresztelik a nélkül, hogy a keresztelési
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bizonylatokat az illetékes lelkésznek kiszolgáltatnák, sőt hogy erre 
fÖlszólíttatva, e bizonylatok kiadását különféle, a törvény előtt meg 
nem állható okokból megtagadják. A föntebb tisztelettel előadottak 
után szükségtelen bővebben okadatolnom ama sürgős kérésemet, mi
szerint az egyházi joghatósága alatt álló papságnak a szóban forgó 
törvény-intézkedéseket újból megmagyarázván, ugyanannak egyúttal 
szigorúan meghagyni méltőztassék, hogy mindannyiszor, vala
hányszor oly gyermeket, ki a törvény rendelkezése szerint más 
felekezethez tartozik, bármely okból megkeresztelnek, a keresztelési 
bizonylatot, anyakönyvezés végett az illetékes lelkészhez, a ténykedés 
után legföljebb 8 nap alatt, és az 1879. XL. t.-cz. 58. tj-ban meg
szabott büntetés terhe alatt áttenni el ne mulaszszák.»

Az 1868. XL t.-cz. 46. §. szerint: «Azok, kik a védkötelesek 
jogosulatlan nősülésénél bármi módon vétkes czélzattal közreműköd
nek, a községi szegényalap javára’ 500 frtig. terjedhető pénzbírsággal. 
3 hónapi bezárással sujtatnak, fennmaradván még ellenük a hivatali 
szabványaik szerint következhető eljárás és súlvosb beszámítás esetén 
a büntető törvény szigora,»

Az igazságügyministernek 1871. január 10-én 17814. sz. a 
kelt körrendeleté az anyakönyvezés ellenőrzésére vonatkozólag így 
u tasít: «A születési és házassági anyakönyvek, úgyszintén a meghol
takról vezetett könyvek, továbbá az ezekből, az 1827. évi XXIII. t.-ez.
3. g-ában meghatározott közegek által kiadott kivonatok, törvényeink 
és törvénykezési gyakorlatunk szerint a közokiratok hitelességével, s 
tartalmukra nézve téljes bizonyító erővel bírván: a polgári élet számos 
és legfontosabb viszonyaiban, a jogbiztonság föltételét, s gyakran 
ennek egyedüli biztosítékát képezik. Ezen könyvek és kivonatok rend
kívüli fontossága már magában is eléggé indokolja az érdeket, mely- 
lyel az államnak s a kormánynak azok hitelének fentartása és 
biztosítása tekintetében viseltetnie kell; nehogy az említett okiratokba 
becsúszott hibák vagy pedig a könyvek vezetése, s illetőleg a kivo
natok kiállítása körül elkövetett visszaélések által a családok meg
zavartassanak, a születéstől föltételezett polgári állás bizonytalanná 
váljék s az öröklés joga helyrehozhatatlan vagy csak nehezen elhá
rítható veszélyeknek tétessék ki.

E téren tehát a legszigorúbb ellenőrzésre van szükség, mind az 
illető életkorától föltételezett polgári és politikai jogok védelme, mind 
pedig a védkötelezettségről szóló törvény kijátszására irányzott kísér
letek meggátlása végett is; mert nem engedhető meg. hogy a tör
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vényben kimondott átalános védkötelezettség, és az ezekből készült 
kivonatok körül való különféle üzelmek által meghiusíttassék.

Az ellenőrzés előzetes gyakorlata, a fennálló törvények és szokás 
közetkeztében hiányos lévén: annál nagyobb fontosságot nyer az 
álladalmi ellenőrzés azon egyetlen neme. melyet a bíróságok, a föl
jelentett visszaélések iránti eljárás körül hivatvák gyakorolni.

Ez okból az igazságügyministerium 1871. január 10-én 17814. 
sz. a. kelt körlevelében elrendelte, hogy mindazon esetekben, melyekben 
az anyakönyvek, vagy pedig az ezekből készített kivonatok körül 
elkövetett visszaélések miatt indíttatik meg a büntető vizsgálat, — 
akár szándékos hamisítás, akár pedig vétkes mulasztásból származó 
valótlanság képezze az eljárás alapjául szolgáló cselekmény ténvál- 
ladékat: az első fokú bíróságnak oly végzés, mely által a vizsgálat 
megszüntettelik, beállíttatik, úgy szintén az első fokú bíróságnak 
ilynemű ügyekben hozott bármily tartalmú ítélet mindenkor és 
hivatalból a kir. táblához fölterjesztessenek.'

Az 18(13. évi nov. 2-án 15940. sz. a. kelt udvari kanczelláriai 
rendelvény 12. pontja szerint, az összeadások az egyik vagy másik 
jegyes fél anyaközségbeli rabbija vagy vallástanítója által «csak akkor 
lévén keresztülvihető,» miután a felek a megkívántaié bizonyítványok
kal magukat igazolták, de ott egyúttal azon intézkedés is foglaltat
ván, hogy «a rabbi vagy vallástanító az összeadást más községnek 
a rabbijára vagy vallástanítójára is bízhatja,» tilos ugyan bárkinek, 
bárhol jegyes feleket az illetékes anyakönyvező rabbi vagy rabbihelyet
tes (vallástanító) megbízása nélkül összeadni, kötelessége azonban az 
anyakönyvvezetőnek — miután a jegyes felek bizonylatai általa 
rendben találtattak, — hogy az esetben, ha a kerületében több rabbi, 
rabbi helyettes vagy rabbifunctiókat végző vallástanító van alkal
mazva; az esketési szertartás végzésével azon rabbit, rabbihelyettest 
vagy vallástanítót hízza meg, kit a jegyes felek kívánnak. Viszont 
kötelessége a megbízott rabbinak, rabbi helyettesnek vagy vallástanítónak, 
hogy az összeadás megtörténtéről az anyakönyvvezetőt három nap 
alatt értesítse. Az ezen szakasz határozatainak bármelyikét megszegő 
rabbi, helyettes vagy vallástanító annyiszor a mennyiszer, 50—100 
forintig terjedhető pénzbírsággal büntetendő.

A magyar kir. honvédelmi ministeriumnak '1885. okt. 17-én 
47,810 sz. a. kelt körrendeleté szerint: a rokkantsági nyugdíjban 
vagy egyéb pótdíjban részesített, avagy a rokkantak házának ellátási 
állományába fölvett katonák nyugzsold-illetékéből, az ezekről szóló 
nyugtatványok láttamozásáért avagy az életben létet és a tartózko
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dás helyét előtüntető igazolásáért, munka és fáradozás! díj fejében 
bármily csekély összeget sem szabad követelni; mert a kik ezért 
bármily csekély összeget követelnek avagy elfogadnak, e cselekmé
nyük ugyanazon következményekkel fog sujtatni, a melyeket a hiva
tali hatalommal való Visszaélés és zsarolás büntette von maga után.

NEGYEDIK RÉSZ.

A lelkészi hivatal és a katonaság.

Bár még 1848-ban kimondatott (20. t.-oz. 5. §.). hogy < a 
ministerium rendelkezni fog a bevett vallásokat követő katonáknak 
saját tábori lelkészekkel ellátásáról» ; — és bár az 1868. 5.4. t.-ez. 
21. §-a ismétli, hogy «a hadseregnél és állami közintézetekhen (p. o. 
a katonanövel déliben, vakok intézetében, lelenez-házakban stb.), 
úgyszintén a polgári és katonai kórházakban, minden vallásfelekezet 
tagjai saját egyházuk lelkészei által részesítendők a vallásos tanítás
ban és minden lelkészi szolgálatban», mihez képest a tábori lelké
szet tetemes kiszélesítést nyert i s : mindazáltal lelkészi hivatalaink a 
mindinkább sokasodó és bonyolódó katonai administratióban és egy
házi szolgálatban messzeágázó munkássággal hatnak közre.

A szorosan vett egyházi szolgálat, nevezetesen a katonaköte
lezetteknek és hozzátartozóiknak szentségekben részeltetése (főleg 
pedig a katonai házasságkötés) a lelkészi functiók kevésbé terhes 
részét képezi; annál súlyosabbak a már felsorolt anyakönyvvezetői 
teendők, és ama számtalan jelentések, melyekkel a katonai nyilván
tartást támogatni kell.

Az ujonczállítási lajstromok megfelelő segédadatainak kiszolgál
tatására az 1868. XL. t.-cz. a lelkészeket is utasítván, a 48. ij-ban 
kimondja, hogy «a községi elöljárók és az anyakönyvvezetők az ujonez- 
állitási lajstromokhoz tőlök kivántatő segédokmányok valódiságáért s 
előbbiek az előállított egyén személy-azonosságáért felelősek; és tar
toznak a politikai hatóságoknak az ujonczállítás végrehajtására vonat
kozó mindennemű hivatalos eljárásaikban segédkezet nyújtani.

A védtörvény végrehajtására vonatkozó 1869. évi «Utasítás» 
szerint a védkötelesek családi viszonyainak földerítése pontos «esa-
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ládi értesítő» kiadása által történik. A lelkészek az anyakönyvekből 
a hadkötelezett korba lépő ifjakról, községenkint elkülönítve, egyetlen
név kihagyása nélkül, e minta szerint készítik a kivonatokat.

Családi értesítő a keresztelés- (születés) házassági és halálozási 
anyakönyvekből a z ............... községi . . . .  házszám alatt lakó . . .
.................. családjáról.

i

Családi és
k OΛ

Foglalkozás, A netaláni
j kereszt- vagy

•■V .-rH CX,d mesterség elhalálozási Észrevétel
j elő- és egyéb 3 a 3 CG vagy más év, hó és
j melléknév Nzn

■M 
cn

w >
élethivatás nap *

1 a 3 4 5 6 7

Ϊ

Kelt............  188.. . . . . .  hó.......... -ik napján
Az anyakönyvekkel teljesen összhangzó.

Pecsét. Az anyakönyvvezető aláírása.

Mindenek előtt az apa, azután az anya neve iratik be, ha 
mindjárt elhaltak volna is, mely körülmény az időnek megjelölésével 
fiz illető rovatba jegyzendő. A szülők után következnek a gyermekek, 
koruk szerint a legidősbtől lefelé, a legifjabbig. — a fölszólamlót, ille
tőleg azt, a kiért a fölszólamlás történik, sem hagyva ki. Kihagyni 
egy gyermeket sem szabad. Ha a gyermek nem él a család köré
ben. például: ha a katonaságnál szolgál, vagy ha egy és ugyanazon 
helyt vagy ugyanazon községben, de külön avagy külföldön telepe
dett le, házas vagy kiköltözködött, avagy holléte nem tudatik, az 
«Észrevétel» rovatában megjegyzendő. A meghalt gyermekek is föl
jegyzendők, az elhalálozási év, hó és nap megjelölésével.

Ha a védkötelezett a fölmentési czímet, mint egyedüli unoka 
veszi igénybe, a család a következő rendben írandó: 1. nagyapa, 
.2. nagyanya, 11. apa, 4. anya, 5. az apa fivérei, 6. gyermekek.

Ha az ideiglenes lölmentést valaki mint egyetlen vő kéri, ily
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esetben az ipa és a vő családja, külön az a) alatt adott szabályok 
szerint kimutatandó.

Ezen kivonatokba születési napjok sora szerint fölvétetnek min
den ugyanegy községben született azon férfi-nembeliek, — az elhalá- 
lozottak is, — kik a kivonatok készítése után következő naptári évben 
töltik illetőleg töltenék be életök 20-dik évét.

Az anyakönyvi kivonat átadása napjáig az abban megnevezett 
egyének sorában előfordult halálesetek, az e ezélra szánt rovatba 

jegyzendők, a mennyiben ez az anyakönyvvezetők részéről vezetett 
halálozási lajstromok nyomán megtörténhetik.

Ezen lajstrom-kivonatok minden év október hó végéig beadandók.
A születési, esketési és halálozási anyakönyvek vezetésére jogo

sított tábori lelkészek, a cs. és kir. közös hadügyi minister által oda 
utasíttattak: hogy a hadköteles korba lépő ifjakra vonatkozó anya
könyvi kivonatokat, az általuk vezetett születési anyakönyvek alapján, 
a védtörvényi utasítás 11-ik szakaszához képest, évről évre állítsák 
össze. Ezen anyakönyvi kivonatokat, azon hadkötelesekre nézve, a 
kiknek illetősége iránt semmi kétség sem forog fönn, a hadkiegészí
tési kerületi parancsnokság, a honossági járásokbeli szolgai lírákhoz, 
illetőleg városi hatósághoz, azon czélból fogja áttenni: hogy ezek, az 
illető hadköteleseknek, mind a községenkénti összeirási lajstromba’ 
mind pedig az állítása lajstromba leendő fölvételét eszközöljék.

Ha azonban a hadkötelesnek községi illetősége nincsen meg
állapítva, vagy kétség alá esik: az anyakönyvi kivonat, a hadkiegészí
tési kerületi parancsnokság, által, a hadkötelesnek születési helye 
vagy atyjának születési s esetleg utolsó tartózkodási helye szerint 
illetékes járásbeli szolgabiróhoz, avagy városi hatósághoz tétetik á t : 
ez pedig, az ekként nyert adatok alapján, az illetékesség megállapí
tása végett, köteles a további nyomozásokat és intézkedéseket 
haladék nélkül eszközlésbe venni. Azon hadkötelesek irányában pedig, 
a kiknek atyjaik külföldi állampolgári kötelék alatt állanak, vagy a 
kiknek honossága iránt kétség forog fönn, a cs. és kir. közös hadiigy- 
minister által áttett anyakönyvi kivonatok és más adatok alapján, 
a maga utján általam fog intézkedés tétetni. (1876. évi 6386 sz. 
lionv. min. rend.)

A fölmentési kérvények fölszereléséhez szükségelt családi értesítők 
szintén a fönti minta és utasítás szerint állítandók ki; szükséges 
továbbá a lelkésznek azokba a családoknak akár élő, akár meghalt 
össszes tagjait, kihagyás nélkül, s mind a születési napoknak, főkép 
u fitestvérekre nézve, mind a nősülés és halálozás idejének szabatos
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beírásával beiklatni rvegreazon esetben, ha a fölmentetni kívánt had
kötelesnek anyja újabban férjhez ment, ezen újabb férjet vagyis a mos
toha apát és annak netán előbbi nejétől született gyermekeit, úgy
szintén az újabban férjhez ment nőnek előbbi férjétől származott 
gyermekeit is sorrendben bejegyezni. A hol egyetlen unokáért vagy 
vőért történik a felszólamlás, nemcsak a nagyszülőket s az apóst, 
avagy anyóst és a fölmentetni kért unokát vagy vöt. hanem a nagy
szülők. illetőleg az após vagy anyós minden gyermekét és férjhez 
ment leányait, s azok egész családját is kivétel nélkül kell bevezetni. 
(32300/1.871 sz. lionv. min. rend.)

A katonai szolgálattól fölmentéshez szükséges okmányok az 
érdekelt szegény fél részére díj nélkül szolgáltatandók ki a lelkész 
által; ez okmányok: a fölmentendő családi értesítője (ha a fölmen
tendő ipa gazdaságában van, ennek családi értesítője is) és a szabad- 
ságoltatás szükséges voltát tanúsító bizonyítványt, (1869. április 10-én 
7766. és 1870. jul 21.-én 19615 sz. a. kelt honv. min. rendeletek.)

A mozgósított állandóan szabadságolt tartalékosok gyámol nél
küli családjainak segélyezése ügyében (az 1882. XI. t.-cz. végrehajtása 
tárgyában kiadott lionv. minist, utasítás 3-ik szakasza szerint, a 
bejelentett igények igazolásául minden, a segélyre igényt tartó egyes 
családra nézve megállapított minta szerint szerkesztendő bizonyítvány 
hivatalból lesz kiállítandó, s a 4-ik szakasz rendelkezése szerint, 
-Ezen bizonyítvány, mennyiben az egyszersmind szegénységi bizo
nyítványnak is tekintendő, s a családtagok életében létét is kimutatja: 
nemcsak a községi elöljáró, hanem az illető lelkész által is hivatalos 
pecsétjeikkel megerősítve aláírandó.»

Az «Utasítás« 28-dik szakasza szerint a megállapított segély 
minden hónap 1-én és 16-án előre fizetendő. A teljesített fizetést az 
illető lélek a fizetési könyvecske nyugta űrlapjain nyugtázzák, s az 
említett szakasz 4-dik kikezdése szerint: A «segélyben részesülő csa
ládtagokban előfordulható változások tekintetéből és azok igazolása 
végett a nyugta mindenkor az illető lelkész által láttamozandó, ki 
aláírása mellé hivatalos pecsétjét is alkalmazni fogja.» Végre a szó
ban levő «Utasítás» 37-ik szakasza szerint az eredetileg megállapított 
és folyövá tett segély változás alá eshetik: a) ha a segélyre jogosult 
családokban halálesetek következnek be; b) ha időközben gyermek 
születik; c) ha valamely gyermek időközben életének 8-ik évét 
betölti; d) ha egyes családtagok házasság vagy más körülmé
nyeknél fogva a családból kilépnek, s eltartásukról másként gondos
kodva van. — stb.
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A 38-dik szakasz rendelkezése szerint pedig: «Az előbbeni sza
kaszban oj-tól ct)-ig említett esetekben előjött változások az illető 
lelkész által hivatalból és bélyegmentesen kiállított igazolványnyal 
bizonyítandők.»

A tettleges szolgálatban elhunyt s a legénységi állományhoz 
tartozó honvédek temetésénél szükséges koporsó beszerzésére és 
egyéb kisebb költségekre a kincstár terhére 3 frt számítható fel. 
tekintet nélkül az elhunyt viszonyaira. Minthogy azonban abból a 
lelkészek és kántorok díjai nem fedezhetők, nehogy e miatt az el
hunyt egyházi szertartás nélkül takaríttassék el, léikéretnek a lelkész 
urak, hogy ha a tettleges szolgálatban elhunyt honvéd vagyontalan- 
sága az illető csapatparancsnokság által a kellő módon igazoltatik 
és ha az illető lelkészek és kántorok a temetés helyén laknak, a 
temetési egyházi szertartást díjfizetés nélkül teljesítsék. (1881. aug. 
17-én 23736. sz. a. kelt honv. min. rend.)

A katonai nyilvántartás körül azon hiány tapasztaltalván, hogy 
az elhalt tartalékos és szabadságos katonák, meg honvédok a halotti 
bizonyítványok rendetlen beküldése folytán elhalálozásuk után is nagy 
számban s több ideig vezettetnek nyilvántartásban, a m. kir. honvé
delmi ministerium egyetértve a cs. kir. közös liadügyérrel, úgy a cs. 
kir. honvédelmi ministerrel, szükségesnek tartja, hogy a halottkémek 
a halotti szemléről kiállítandó bizonyítványban az elhunyt egyének 
fennállott védkötelezettségi viszonyait is kitüntessék, az anyakönyvve
zetők pedig az ily halotti bizonyítványokat közvetlenül azon helység 
elöljáróságához küldjék át, a hol az illető katona vagy honvéd elhunyt.

Azon teendők, melyek a kérdéses nyilvántartás körül kizárólag 
az anyakönyvvezető lelkész feladatát képezik, a magyar kir. honvé
delmi ministerium nyilatkozata szerint a következők: I. a halottkém 
által kiállított lelet alapján az elhunyt egyén védkötelezettségi minő
ségének az anyakönyv megfelelő rovatába való bejegyzése: 2. az 
illető egyénről szóló halotti bizonyítványnak hivatalból s díjmente
sen a halál napjától számítandó 8 napon belül leendő kiállítása:
3. ezen halotti bizonyítványnak a kitett határidő alatt azon községi 
elöljáróhoz, hol az illető elhunyt, szintén hivatalból való átküldése:
4. oly esetekben, midőn a felmutatott halottkémi bizonylatban nin
csen az elhunyt védkötelezettségi minősége följegyezve, azonban az 
anyakönyvvezető lelkész, az elhunyt életkoránál fogva előtte kétség
telen adatoknál vagy más körülménynél fogva valószínűnek tartja az 
illetőnek védkötelezettségét, a halottkémnek az ebbeli utólagos nyomo
zásra a községi elöljáró által való utasítása.
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Ez alkalommal f'ölemlítendőnek tartom, — mondja tovább az 
1879. évi febr. 9-én 1280. sz. a. kelt cultusm. rendelet — hogy az 
anyakönyvvezető nem tartozik az elhunyt védkötelezettnél találtató 
igazolványi könyvet, felavatási vagy szabadságolási okmányt átvenni, 
miután ily okmányok közvetlenül az illető községi elöljáróságnak 
kézbesítendők.

Katonák nősülése.

A ki az ujonezállítási bizottság által hadiszolgálatra minden
korra alkalmatlannak nem találtatott, vagy a 3-ik korosztályban a 
sorhadi szolgálattól ideiglen föl nem mentetett, valameddig a har
madik korosztályból ki nem lépett, meg nem nősülhet. Különös tekin
tetet érdemlő körülmények közt, kivételes nősülési engedélyadásra a 
honvédelmi magy. kir. ministerium van jogosítva; de ezen engedély 
az illetőt a hadseregbe (haditengerészetbe) .vagy honvédségbe lépés 
kötelezettségétől föl nem menti. (1868. XL. t.-cz. 44. §.)

Házasságkötéshez katonai-, honvéd-, csendőrhatósági engedélyre 
van szükségök: a) a tettleges katonai, honvéd és csendőr szemé
lyeknek; b) a helyi szolgálatra való előjegyzés mellett nyugállo
mányba helyezett tiszteknek; valamely katonai rokkantak háza helyi 
ellátásában levő katonai, honvéd és csendőr személyeknek; d) a 
tartósan szabadságolt legénységi egyéneknek, kik a III. korosztályból 
még ki nem léptek, kivéve azokat, kik a III. korosztályból kiléptök 
előtt a szabály szerint köteles tényleges szolgálatokat már lerótták; e) 
a  be nem sorozott ujonczoknak.

Az ara szeplőtlen hírnevét, valamint a nősülendő állásának 
megfelelő társadalmi miveltségét, ugv származását és családi viszonyait 
igazoló bizonyítvány nem tettleges állományú tisztek, továbbá katonai 
és honvéd hivatalnokok és rangosztályba nem sorozott havidíjasok 
részéről felmutatandó. Ezen bizonyítvány az illetőségi lelkészek által 
állítandó ki és a járási hatóság részéről megerősítendő, esetleg a 
megfelelőknek vélt megjegyzésekkel ellátandó. Tettleges állománybeli 
tisztektől ily bizonyítvány nem követeltetik.

A nősülési engedélyért folyamodó védkötelesek folyamodványai 
mindenkor az illető menyasszony családi értesítőjével, úgyszintén 
az ennek vagyoni viszonyát kitüntető bizonylattal és oly bizonyít
ványnyal fölszerelve terjesztendők föl, melyből kitűnik, hogy a folya
modó ifjú a gazdálkodásnál okvetlenül igényel női segélyt. (Honv. 
min. rend. 1869. nov. 8. 29541. sz.)

ikíyfiázi közioazoatAs. i . 14
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Az illetékes hatóság, melyhez a katonai szolgálatban levő 
egyének nősülési engedélyért folyamodni kötelesek: a) főtisztekre nézve 
egész le az őrnagyig: ő felsége a király; b) kapitánytól kezdve a 
hadnagyig: a közös hadügyministerium; de ezek is, ha a megszabott 
hatodrészen túl házásodnának, ő felsége engedélyére szorulnak; c) a 
legénységre nézve az őrmestertől kezdve lefelé: az ezredparancsnokság, 
s végre d) a katonai felek és szolgákra nézve: az országos főparancs
nokság. Azon katonatisztek házasságánál, kik a házassági biztosíték 
letételére kötelezvék; az eskető pap arra is köteles felügyelni, hogy 
csak is a katonai letétemények átalános kezelő hivatala által kiállított 
bizonyítvány előmutatása után az államadóssági pénztár által ki
adott lefizetés! okmány alapján adja egybe a házasulandó katona
tisztet. (Vallás- és közökt. min. 1872. ápr. 7. 7565. sz. a. rendelete.)

A harmadik korosztályt be nem töltött szabadságosok vagy tar
talékosoknak nősülési engedélyért való folyamodványuk kellően fölszerel
ten azon járás főtisztviselőségénél nyújtandók be, a kinek területében az 
illető nősülendő nyilvántartás tekintetében illetékes. A megtörtént 
nősülés a legközelebbi ellenőrzési szemlénél, az esketési bizonyítvány 
vagy hiteles másolatának előmutatása mellett szóval bejelentendő, s 
a katonai szemlét megtartó tiszt által a katonai igazolványi könyv 
megfelelő helyére bevezetendő. (Utasítás a katonai szolgálati viszonyok 
körül. 1871. 19. §.).

Az első és második korosztálybeli póttartalékosok, úgy a rövid 
időre szabadságolt vagy a huzamosabb időre elbocsátott, de a 8-dik 
korosztályt túl nem haladtaknak nősülésért való folyamodványa nem 
a honvédelmi ministeriumhoz, hanem azon járás főtiszt visel őségéhez, 
kinek területén az illető nősülendő nyilvántartás tekintetéből illetékes, 
nyújtandó, ki azután a folyamodványt az illető hadkiegészítési kerü
leti parancsnoksághoz teszi át. (Utasítás a katonai szolgálati viszonyok 
körül 1871. 19. §. Honvéd, min. rend. 1873. aug. 4. 27941. sz.)

A lelkészek a szabadságos és tartalékos katonák esketései felől 
hivatalból kiállított anyakönyvi kivonatokat nem az egyházmegyei 
hatóság útján, hanem közvetlenül azon hadkiegészítő parancsnoksá
goknak küldjék, melyek hivatalkörében az esketés történt. (Honv. 
min. rend. 1868. okt. 29. 11.555.) Szintúgy utasít a cultusminister 
1870. május 14-én 10176. sz. a. kelt rendelete: «A katonai kötelék
ben álló egyének összeesketéséről szóló anyakönyvi kivonatok köz
vetlenül azon hadkiegészítési parancsnoksághoz küldendők, melynek 
kerületében történt a házasfelek összekelése.» A lovasság, tüzérség, 
tengerészet, szekerészei és utászezredek szabadságosainak s tartaléko
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sainak esketéséről szóló anyakönyvi kivonatok egyenesen a budai 
íőhadparancsnoksághoz küldendők. (Vallás- és közokt. min. rend. 
1869. febr. 4. 1403. sz.).

Az anyakönyvvezetők a szabadságos, tartalékos katonák, tenge
részek és honvédek részére saját kérésük folytán kiállítandó esketési 
bizonyítványokon, azon helyen, hova a bélyegjegy szokott alkalmaz
tatni, az okmány czélját e szavakkal: «katonai nyilvántartás czéljá- 
ból» kitüntetni el ne mulaszszák. (Honv. min. átirata a vallás és 
közokt. miniszterhez. 1873. ápr. 23. 11. 461. (VIÍ. sz.)

A kivételes engedély mellett, vagy engedély nélkül való nősülhetés 
tekintetében, az 1868-ik évi XL. törv.-ezikk 44-ik és 53-ik szakaszai 
alapján, a következő szabályok tétettek az 1875. évi 13320/VII. sz. 
honv. min. rendelettel közzé.

1. Kivételes engedély nélkül nősülhetnek, és igy nősülés tekinteté
ben csak is a köztörvények és szabályok alá esnek: a) azok, a kik. 
hadköteles korba jutások után, a sorozó-bizóttság által, a hadiszolgá
latra mindenkorra alkalmatlanoknak, vagyis az állítási lajstromból 
kitörlendőknek találtattak, tekintet nélkül arra, melyik korosztályba 
tartóznák; b) azok, a kik a hadkötelezettség alól, a védtörvény 17-ik 
szakasza értelmében, már a harmadik korosztályban mentettek föl 
ideiglenesen; c) azok, a kik már a harmadik korosztályban nyilvánít
tattak a hadiszolgálatra ideiglen alkalmatlanoknak, vagyis az állítási 
lajstromba visszahelyezendőknek; d) azok, a kik a hadseregből 
(hadtengerészetből), illetőleg a honvédségből családi viszonyaik és a 
védtörvény 40-ik szakasza alapján nem kerülnek sorozás alá, e) azok, 
a kik a harmadik korosztályból már kiléptek, és sem a had
sereghez (hadtengerészethez), sem a honvédséghez nem soroztattak 
be; f) azok, a kik a póttartalékba állandóan, vagyis a harmadik 
korosztályban soroztattak be, és a harmadik korosztályból már kilép
tek ; g) a még sorhadi kötelezettség alá tartozó, de huzamosabb időre 
(tartósan) szabadságolt és tényleges szolgálatban nem álló legénység 
azon része, a mely a harmadik korosztályt már túlhaladta: és igy 
h) az egyévi önkéntesek, valamint a hadsereghez, illetőleg a honvéd
séghez besorozott, s a tényleges szolgálati kötelezettség alól fölmen
tett népiskolai tanítók, népiskolai tanító-jelöltek, és mezei gazdák, s 
másfelől a védtörvény 25-ik szakaszának kedvezményében részesített 
papnövendékek, papjelöltek és lelkészek is, a mennyiben nem állanak 
tényleges szolgálatban, és a harmadik korosztályból már kiléptek; i) 
a sorhadból a tartalékba áthelyezett, úgyszintén k) a honvédséghez 
beosztott legénység azon része, a mely a harmadik korosztályból már
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kilépett, és nem áll tényleges szolgálatban ; l) a tartalékos tisztek, 
továbbá m) a hondvédségbeli tisztek, nemkülönben n) a nyudíjas 
tisztek, és a katonai hivatalnokok, midnyájan szolgálati éveik számára 
való tekintet nélkül; q) a rokkant-díjasok azon esetben,' ha nincsenek 
fölvéve a rokkantak intézetébe.

2. Csakis kivételes engedély mellett nősülhetnek, és kivételes 
engedélyért, ha ezt igénybe akarják venni, a honvédelmi ministerhez 
tartoznak folyamodni: a) mindazok, a kik a hadköteles kort még 
nem érték el, és nem állanak katonai kötelék alatt; b) átalában azok, 
a kik a hadköteles kort már elérték, még a sorozásra felhívott had
kötelesek közé tartozván, a harmadik korosztályból nem léptek ki; 
különösen pedig c) azok, a kik a hadkötelezetség alól, a védtörvénv 
17-ik szakasza értelmében még csak az első vagy második korosz
tályban mentettek föl ideiglenesen; d) azok, a kik a hadi szolgálatra 
ez idő szerint alkalmatlanoknak, vagyis az állítási lajstromba viszsza- 
helyezendőknek, még csak az első vagy második korosztályban mondattak 
k i ; e) azok, a kik akár családi viszonyaik alapján, akár testi fogyat
kozásaik miatt és felülvizsgálat utján még csak az első vagy máso
dik korosztályban bocsáttattak el a hadseregből (hadtengeréSzetből), 
illetőleg a honvédségből; f) azok, a kik ideiglenesen, vagyis az első 
illetőleg második korosztályból osztattak be a póttartalékba, s igy a 
következő évben ismét sorozás alá kerülnek; végre g) azok, a kik 
állandóan, vagyis a harmadik korosztályban osztattak be a póttarta
lékba és a harmadik korosztályt még nem haladták túl.

3. Csakis kivételes engedély mellett nősülhetnek, és kivételes en
gedélyért, ha ezt igénybe akarják venni, a honvédelmi minister által 
felhatalmazott illetékes honvédzászlóaljak, lovasosztályok vagy szórlöveg- 
osztályok parancsnokságaihoz tartoznak folyamodni: d) a honvédséghez 
besorozott, s az illető csapatok létszámába még föl nem vett ujonezok, 
bármelyik korosztályban állanak is; b) a honvédségbeli legénység 
azon része, a mely a tényleges szolgálat alatt áll, bárha a harmadik 
korosztályból már kilépett, s esetleg rövid időre szabadságolva van 
is ; c) a honvédségbeli legénység azon része, a mely akár tényleges 
szolgálatban áll, akár szabadságolva van, a harmadik korosztályból még 
nem lépett ki.

4. Csakis kivételes engedély mellett nősülhetnek, s engedélyért, 
ha ezt igénybe kívánják venni, az illetékes hadkiegészítési kerületi 
vagy katonai parancsnokságokhoz tartoznak folyamodni: a) a sorhadhoz 
(haditengerészethez) besorozott és a hadcsapat létszámába még föl 
nem vett ujonezok, bárha harmadik korosztályból már kiléptek is ;



b) az egy évi önkéntesek, úgyszintén a sorhadhoz (hadtengerészethez) 
besorozott s a tényleges szolgálati kötelezettség alól fölmentett népis
kolai tanítók, népiskolai tanítójelöltek, és mezei gazdák, valamint a 
védtörvény 25-ik szakaszának kedvezményében részesített papnöven
dékek, papjelöltek és lelkészek, ha vagy nem léptek még ki a harma
dik korosztályból, vagy pedig tényleges szolgálatban állanak; c) a 
sorhadi tényleges szolgálatban álló legénység átalában, és korosztályára 
való tekintet nélkül; d) a csak rövid időre szabadságolt, és még a sor 
hadi szolgálat kötelezettsége alatt álló legénység; el a huzamosabb időre 
(tartósan) szabadságolt sorhadbeli, úgyszintén a tartalékbeli legénység 
azon része, a mely még nem lépett ki a harmadik korosztályból; f) 
a katonai rokkantak intézetébe fölvett rokkant-díjasok.

5. Általában megjegyzendő és szem előtt tartandó: hogy a) a 
hadköteles kor azon uj naptár szerinti év januárius havának első 
napján veszi kezdetét, a melyben életkorának 20-ik évét tölti be a 
hadköteles, és ezen évben lép egyszersmind a hadköteles az első 
korosztályba: b) a harmadik korosztályból azon uj naptár szerinti 
év deczember havának 31 -ével lép ki a hadköteles, a melyben élet
korának 22-ik évét betöltötte; c) sorhadi szolgálat és szolgálati köte
lezettség alatt értendő azon tényleges szolgálat és szolgálati kötelezettség 
a .melyet a hadsereghez és hadi tengerészeihez besorozott egyén, a 
védtörvény 4-ik, illetőleg 47-ik és 48-ik szakaszaihoz hépest, három, 
illetőleg négy vagy öt évig a sorhad állományában tartozik teljesíteni; 
d) a sorhadhoz és honvédséghez besorozott ujonczoknak az illető 
hadcsapat vagy intézet létszámába való felvétele (Einreihung), ha a beso
rozás a rendes ujonczállítás ideje alatt, vagy utóállítások folytán október 
1-ső napjáig történt, évenkint október 1-ső napján foganatosíttatik; 
ha pedig a besorozás ezen időszakon kívül történt, a besorozás nap
ján eszközöltetik; e) rövid időre szabadságoltaknak tekintendők a 
sorhadbeli és honvédségbeli legénység közül azok, a kiknek szabad
ságuk bizonyos meghatározott időre engedélyeztetik, s a kik ezen idő 
elteltével, tényleges szolgálattétel végett, külön behívás nélkül is 
kötelesek megjelenni; f) huzamosabb időre (tartósan) szabadságoltak 
alatt értendők, egyfelől a tényléges szolgálatba lépésök idejéig szabad
ságolt egy évi önkéntesek, s másfelől általában azon sorhadi szolgá
lati kötelezettség alatt álló és meghatározatlan időre szabadságolt 
egyének, a kiknek tényleges szolgálattételre leendő megjelenésük külön 
behívástól van föltételezve.

Azon védköteles egyének, a kik a most kiadott 1875. évi 13320/VII. 
sz. körintézvény I. fejezet b) pontja értelmében már a harmadik
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korosztályban mentettek föl ideiglenesen a hadkötelezettség alól, továbbá 
azon hadkötelesek, kik az első fejezet b) pontja értelmében szintén 
a harmadik korosztályban nyilváníttattak hadiszolgálatra ideiglen 
alkalmatlanoknak, vagyis az állítási lajstromban visszahelyezendőknek: 
az 1876. évi junius 20-án kelt cult. min. körrendelet értelmezése 
szerint felsőbb engedély nélkül megnősülhetne, habár a harmadik 
korosztályból nem léptek is meg ki.

A 40184/1.879 sz. rendelet azok nősülési ügyéről intézkedik, a 
kik a harmadik korosztályból már kiléptek és nem soroztattak be, 
kik nősülésök előtt csak e két tényt tartóznak bizonyítni s aztán nincs 
szükségük a katonai hatóság nősülési engedélyére; ellenben a fennebb 
idézett törvénvczikk és az azt bővebben körüliró rendelet, azok nősü
lési ügyéről intézkedik, a kik a harmadik sorozáson már túl vannak, 
de azon év deczember 31-dikén még innen. Ezek csak azt tartoznak 
bizonyítani, hogy a harmadik évi sorozáson nem soroztattak be, s 
aztán nincs szükségök a katonai hatóság nősülési engedélyére.

A ki mint már 3-dik korosztályú védköteles a sorhadi szolgá
lattól ideiglen fölmentetett: az 1868. 40. törv.-czikk 44. ^.értelmében 
engedély nélkül az illető naptári év eltelte előtt megnősülhet. Az 
oly védköteleseknek, kik fölött a végzés 3-dik korosztályban vissza
állításra szólott: a védtörvény végrehajtása tárgyában kiadatott uta
sítás 103. §. 2. pontja értelmében, hadkötelezettségök miatt nősülhe- 
tés végett hatósági engedélyre szükségök nincsen. Azok részére, 
kik 2-dik vagy 3-dik korosztályban soroztattak be, tettleges szolgála- 
latuk ideje alatt, a nősülési engedélyt a hadkiegészítési kerületi parancs
nokság adja meg; ha mint családíentartók hazabocsátattak, mennyi
ben a 3-ik korosztályból már kiléptek (t. i. éltük 22-dik évét betöl
tötték) házasság tekintetében az 1868. 40. törv.-czikk 53. §. illetőleg 
az 1882. XXXIX. t.-cz. 14. §-ának rendelete alá tartoznak. A pót- 
tartalékosoknak csak azon naptári év betölte után nincsen kivételes 
házassági engedélyre szükségök, melyben a 3-ik korosztályt túlhalad
ták, föltéve, hogy a hadjutalék végleges számbavételekor, a póttartalék 
állományában megmaradtak. A huzamosb időre szabadságolt sor
had — és honvédségbeli katonák — az őrmestertől vagy ezzel egyenlő 
altiszttől lefelé, valamint a szárazföldi és tengerész haderő tényleges 
szolgálatában nem álló tartalékos katonák, ha a katonaköteles 3-ik 
korosztályt már meghaladták, a védtörvény 53. §. és az 17601/67. sz. 
kiadott szabályrendelet értelmében nősülhetésük végett a polgári egyé
nekre nézve fönálló törvények és szabályok alá tartoznak, megjegyez
tetvén, hogy ezeknek sem a katonai hatóság engedélyére, vagy az
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egybekelés kihirdetésének elengedésére, sem a katonai lelkészi 
hivatal köréből való elbocsátásra szükségük nincs. Tekintet nél
kül szolgálati éveik számára hason kedvezményben részesülnek 
a tartalékos és honvédségi, úgyszintén a nyugdíjazott tisztek s kato
nai hivatalnokok, valamint a rokkant-díjasok is ; utóbbiak, ha katonai 
rokkantak intézetébe felvéve nincsenek. — Azok, kik magokat a soro
zás alól kivonták, a védtörvénv 47. §. s. az annak végrehajtása 
tárgyában kiadott utasítás 105. §. értelmében, hivatalból állítandók 
lévén, nemhogy házasságkötésre bocsáthatók lennének, hanem azok 
kézrekerítésének elősegítése a lelkészeknek is polgári kötelességök 
közé tartozik. (1.7/9. 1872. k. 29827. sz. honv. min. rend.)

Az 1868. XL. t.-cz. 53. §-a szerint «a tettleges szolgálat idején 
kívül a huzamosb időtartamra szabadságolt legénység azon része, 
mely a harmadik korosztályt meghaladta, nősülés tekintetében is a 
köztörvények és szabályok alá esik, de a sorhad (hadi tengerészet) 
vagy a honvédseregbeli szolgálat-kötelezettségnek fentartása mellett. 
Tekintet nélkül szolgálati éveik számára, hasonló kedvezményben része
sülnek a tartalékos és honvédségi, úgyszintén a nyugdíjazott tisztek, 
s katonai hivatalnokok, valamint a rokkant-díjasok is; utóbbiak, ha 
katonai rokkantak intézetébe felvéve nincsenek.»

E rendelkezést részben kiegészíti, részben módosítja az 1882. 
XXXIX. t.-cz. 13. §. A tényleges szolgálat idején kívül s a hadsereg
beli és honvédségi szolgálati kötelezettség fentartása mellett, nősülés 
tekintetében is a köztörvények és szabályok alatt állanak a) a huzamos 
időre szabadságolt sorhadbeli katonák és honvédek, mihelyt a harma
dik korosztályból kiléptek, s a honvédek még a harmadik korosztály
ból való kilépésök előtt is, ha a honvédségi tényleges szolgálatot már 
lerótták; b) a tartalékosok és póttartalékosok még azon esetben is, 
ha a harmadik korosztályból nem léptek is ki; c) a tartalékos és 
honvédség szabadságolt állományába tartozó tisztek és hivatalnokok; 
d) a katonai jelleg megtartásával nyugdíjazott katona és honvédtisz
tek; e) a rokkant-díjasok, ha nem a rokkantak házában vannak 
elhelyezve.

A honvéd, min. 1882. é v i. 44,239. sz. rendelete e szakaszra 
vonatkozólag a következőket rendeli: A tényleges szolgálatban nem 
álló tartalékosoknak, továbbá azon honvédeknek, a kik tényleges 
honvédségi szolgálatukat már lerótták, nősülhetés végett sem az ille
tékes csapatnak, illetőleg honvéd- zászlóalj parancsnokságnak, sem a 
honvédelmi ministernek engedélyére nincsen szükségök, még pedig 
azon esetben sem, ha a 3-ik korosztályból nem léptek is ki. A m.
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kir. honvédelmi ministeriumnak 1885. márcziús 4-én 11,086. sz. a. 
kelt intézvénye szerint: az 1882. évi XXXIX. t.-cz, 14. §. 6. pontját 
e törv.-czikk végrehajtása tárgyában kibocsátott utasítás 22-ik feje
zete szintén így magyarázza, hogy az ezen pontban felsorolt és tény
leges szolgálatban nem álló tartalékosoknak és póttartalékosoknak 
még azon esetben sem, ha a 3-ik korosztályból még nem léptek 
volna is ki, vagy ha még az első, illetőleg második korosztályban 
állanának, nősülhetés végett sem az illetékes csapatnak, sem a hon
védelmi ministernek engedélyére nincsen szükségök. Az 1867-ik évi 
nov. 6-ki minist, rendelet (1867. rend. tára 523. lap) a katonaköte
les harmadik korosztályt, vagyis a 23-ik évet már betöltött egyénekre 
vonatkozólag kijelenti, hogy ezek nősülhetését illetőleg a katonai ható
ság engedélyére, az egybekelés kihirdetésének megengedésére és a  
katonai lelkészhivatal köréből való elbocsátásra szükség nincs. Mind
azonáltal az esketést eszközlött lelkészek kötelesek a foganatosított 
esketés felől az anyakönyvnek hivatalból kiállítandó szószerinti hű 
kivonatát, a katonai személyes alapkönyvhöz leendő melléklés czéljá- 
ból, és pedig a keresztény hitvallású lelkészek egyházelőljáróik útján, 
ä  rabbik pedig a járás szolgabirája, illetőleg a megye és város útján 
az illetékes katonai hatóságnak megküldeni.

A cultusministernek ide vonatkozólag 1877. márcziús 20-án 5131. 
sz. a. kiadott rerídelete így hangzik: «Tekintettel arra, hogy a katonai 
ellenőrzési szemlék rövid időtartamra, s a katonai anyakönyvek veze
tésének módozata, valamint a katonai igazolványi szabályszerű ren
deltetése, a javaslatba hozott eljárás ezúttal leendő foganatosítását 
nem engedi: — a tartalékos és szabadságos katonák részére az ellen
őrzési szemléknél felmutatandó esketési bizonyítványok továbbra is, 
az eddigi gyakorlat szerint állítandók ki, egyúttal a felhozott panasz 
elhárítása ezéljából a lelkészek utasítandók volnának, hogy a tartalékos 
és állandóan szabadságolt katonák részére, — a mint megeskettettek, — 
az erről szóló bizonyítványok hivatalból azonnal kiállítandók, és az 
ellenőrzési szemle idejéig leendő megőrzés végett az illetőknek átadandók 
volnának. Hogy mindamellett a lelkészeknek említett érdemben igénybe
vett hivatalos eljárásuk lehetőleg könnyíttessék, a nevezett honvédelmi 
minister úr folyó február hó 1-én 1442. sz. a. kelt átiratával a hon
védségre nézve megengedi, hogy esketési bizonyítvány kiadása helyett 
a honvédek nősülési esetei, az esketés ténye alkalmával a lelkészek 
által az illető honvéd igazolványi könyvébe az esketésre vonatkozó 
szabályszerű adatok pontos feljegyzésével igtattassanak be, s ezen 
bejegyzés, az ellenőrzési szemlék alkalmával, a sorhadbeli tartaléko
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sokat illető esketési bizonyítványnyal egyenérvényűnek tekintessék. 
Mihez képest az érdekelt honvédcsapat parancsnokságok utasítottak.

Ennyiféle kísérlet után minden eljárási módozat eredménytelen
ségének vagy fölötte sok nehézségének tapasztalására jővén a katonai 
hatóságok, 1878. junius 29-én 14,658. sz., és 1879. február 9-én 
1280. sz. a. kiadott rendeletekkel a szabadságos és tartalékos katonák 
nősülésének a katonai és honvédcsapat-parancsnokságok részéről való 
nyilvántartása elejtetett. így ma már egyes esetekben, külön felhívások 
kivételével, a katonai nősülések anyakönyvi bizonylatai sem be nem 
terjesztendők, sem a katonának (honvédnek) ki nem adandók, sem 
végre a házasság az igazolványkönyvecskébe be nem jegyzendő. 
Az erre vonatkozó cultusministeri rendelet így szól: Miután a sza
badságos s tartalékos katonák nősülési tényeinek a katonai és honvéd
csapat-parancsnokságok részéről való nyilvántartása, az e tekintetben 
elért eredmény arányában felesleges munkával járt: a m. k. honvé
delmi minister úr folyó hó 4-én 1.7,818. sz, a. kelt átirata szerint a 
cs. és kir. közös hadügyérrel egyetértőleg elhatározta, hogy a fentebb 
említett egyének nősülése, jövőre a katonai s honvédcsapat-parancs
nokságoknál nem fog nyilvántartatni. Ennek folytán a szabadsá
gos és tartalékos katonák esketési bizonyítványainak az ellenőr
zési szemlék megtartása alkalmával eddig szokásos felmutatása, s 
azoknak az illető lelkészek részéről hivatalból való kiállítása, vala
mint a honvédek nősüléseinek azok igazolványi könyveikbe eddig 
szokásban volt bejegyzése feleslegessé vált, mihez képest a törvény- 
hatóságok s honvédparancsnokságok utasítva lettek, hogy a huza- 
mosb időre szabadságolt és tartalékos katonákkal tudassák, miszerint 
jövőre nősüléseket az ellenőrzési szemle alkalmával igazolni nem tar
toznak, és e végből számukra az esketési bizonyítvány hivatalból kiállít
tatni nem fog. Engedély nélkül nem nősülhetnek azon, a harmadik korosz
tályt túl nem lépett ifjak, kik valamely testi fogyatkozás miatt szolgálatra 
alkalmatlannak találtatván, a hadsereg kötelékéből tettleg elbocsát
tattak, s az ezeknek kiállított katonai elbocsátási igazolvány (Ent- 
lassungs-Certificat) nem egyenérvényű az ujonczozási bizottság azon 
határozatával, melynél fogva valamely védköteles a hadi szolgálatra 
mindenkorra alkalmatlannak találtatott s így a védtörvény 44. §-a 
értelmében engedély nélküli nősülésre jogosítottnak kimondatott. (Honv. 
minist, átirata a vallás- és közoktatási ministeriumhoz 1872. szept.
13. 24,034/VII. sz.)

Miután még most is hatályban van azon rendszabály,| melynél- 
fogva a katonai aggastyánok, ha a katonai hatósági engedély nélkül
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lépnek házasságra, a részükre kirendelt javadalomtól elesnek, — 
ennélfogva óvakodjanak a lelkészek a patentalis és tartalékos aggas
tyánokat (Patent- und Vorbehalts-Invaliden) a nagyszombati aggastyánt 
intézettől kieszközlendő házassági engedély nélkül házasságilag egybe
adni. (1868. julius 23-án 9699. sz. a. kelt cult. min. körrendelet.)

Tápdijt biztosító okmánynyal (patent) ellátott és igényeit fen- 
tartott rokkant katonáknak házassági engedély, csak az illető rokkantak 
házának parancsnoksága, esetleg a hadfőparancsnokság által adat- 
hatik. (2/3 1868. k. 2016. sz. cult. min. rend.)

A véglegesen nyugdíjazott katonák esketésénél elégséges, ha a 
lelkész egyszerűen megtekinti azon okmányokat, melyekből kitűnik, 
hogy az illető valósággal végkép nyugdíjaztatott, vagy teljesen rok
kantnak nyilváníttatott. (Vallás- és közokt. min. rend. 1869. jan. 27. 
1624. sz. a.)

A nyugalmazott tiszteknek, katonai hivatalnokoknak és a rok
kantak házában nem tartózkodó nyugzsoldos rokkant katonáknak a 
véderőről szóló törvény által a házassági szabályrendeletek alóli kivé
tele, természetszerűleg csak egészen rokkant vagy pedig véglegesen 
nyugalmazott tisztekre, katonai felekre, hivatalnokokra, alsóbbrendű 
egyénekre és szolgákra, valamint nyugzsoldos és igényeiket fentartó 
rokkantakra terjed ki; de az ideiglenesen nyugdíjazott katonákra és 
a helyi szolgálatra előjegyzett félrokkant nyugdíjazott tisztekre, vala
mint a katonai rokkantak házaiban ellátás alatt álló legénységre 
nézve az 1861. szept. 14-én kibocsátott nősülési rendszabály érvénye 
továbbra is fenmarad. Magától értetik, hogy a véglegesen nyugalma
zott, illetőleg nyugzsoldos és igényeiket fentartott állapotúak által 
kötött házasságból származó özvegyek és árvák, állam részérőli 
ellátásra vagy egyéb oly szabályszerű javadalmakra, melyek katonai 
özvegyeket vagy árvákat illetnek meg, igényt nem tarthatnak. A tar
talék, valamint a véglegesen nyugalmazott tisztek, katonai felek és 
hivatalnokok nősülésüket a menyasszony erkölcsi bizonyítványával és 
az esketési anyakönyvi kivonattal felszerelt jelentés mellett az illető 
katonai nyilvántartása hatóságnak bemutatni tartoznak.

A véglegesen nyugdíjazott katonatisztek minden engedély nélkül 
összeadhatók; erre vonatkozólag elégséges, ha a lelkészek saját biz
tosításuk végett, csak azon okmányok betekintésére szorítkoznak, 
melyekből kitetszik, hogy a házasulandó katonatiszt véglegesen, azaz 
vagy mint egész rokkant (ganz invalide), vagy pedig mint félrokkant 
további alkalmaztatásának előjegyzése nélkül nyugdíjazva van.

4. A házassági engedélyhez kötött félrokkant, valamint a rok
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kant katonák házaiban elhelyezett tisztek is minden házassági óvadék 
(cautio) biztosítása nélkül házasodhatnak; ily esetben azonban az 
engedélyadásra jogosított hadfő- (hadosztály és katonai) parancsnok
ságoknak kötelességök leszen, a törvény által megkívánt tekinteteken 
kívül, még különösen arra ügyelni, hogy az ara jó hírnevű és meg
felelő műveltségű legyen, hogy a nősülendő tiszt anyagi viszonyai 
javuljanak, esetleg, vájjon a rokkantak illető házának helyiségei egy 
családos tiszt befogadhatását megengedik-e ? Házassági óvadék nélkül 
tisztek által kötött házasságokból származott gyermekek, továhbá az 
illető nők, özvegyek és árvák katonai javadalmazásra vagy ellátásra 
nem jogosítvák.

A házassági biztosíték bizonyítványa. Oly katonai személyek, 
kik házassági biztosíték letételére kötelezvék, csakis a katonai leté- 
temények általános kezelő hivatala által kiállított letéti bizonyítvány, 
nem pedig az államadóssági pénztár által kiadott lefizetési okmány 
alapján adhatók össze házasságilag.

Oly nyugalmazott katonatisztek azonban, kik a kezüknél levő 
rendelvény .szerint a felülvizsgálat alkalmával a hadseregi szolgálatra 
alkalmatlanoknak nyilváníttattak, a polgári lelkészek által házasságilag 
csak akkor adhatók egybe, ha azok a szükséges házassági engedélyt 
felmutatták (1880. decz. 15-én 34,945. sz. a. két cultusm. rendelet).

A katonai joghatóság alá tartozó házasulandóknak illetékes 
plébánosáról meg kell jegyeznünk, hogy a tábori lelkészek csakis a 
mozgó és rendes katonasághoz sorolt egyénekre nézve tekintetnek 
illetékes plébánosoknak: ellenben az állandó katonasághoz és a hon
védséghez tartozó személyeknek illetékes plébánosául azon lelkészek 
tekintendők, kiknek plébániája területén az illetők tartózkodnak. A 
mozgó katonasághoz tartozó egyéneknek illetékes plébánosa azon 
tábori plébános, kiknek kerületébe esik az ezred, vagy zászlóalj kiegé
szítési területe, melyhez az illető házasulandó tartozik. Azon katonai 
egyénekre nézve pedig, kik oly katonai intézet, melynek állandó 
tábori lelkésze van: illetékes plébánosnak ugyanezen tábori lelkész 
tartatik. Ha a házasulandó felek egyike a mozgó katonasághoz, a 
másik pedig a polgári osztályhoz tartozik, eme szabályok tartandók 
szem előtt: a) a kihirdetést mindkét félnek illetékes plébánosa esz
közli, s ha a felek a kihirdetéstől föl akarnak mentetni.· a polgári 
félre nézve az illetékes megyés püspök; a katonai személyre nézve 
pedig a 3-szori kihirdetéstől a tábori apostoli helyettes, kettőtől pedig 
a tábori lelkész is adhat fólmentést. b) Az esketést végezheti akár a 
polgári, akár pedig a katonai fél lelkésze, de átalán véve a katonai
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fél lelkészének van előnye; de ha ez utóbbi nem végezhetné az 
esketést és a polgári fél plébánosa pedig helyben van s maga akarja 
végezni az esketést: a katonai fél lelkészének nem szabad maga 
helyett egy más tábori papot delegálni, c) A házassági okmányok azon 
lelkésznél maradnak·, a ki a házasulandókat egybeadta. De ha a pol
gári fél lelkésze végezte is az esketést: azt a tábori lelkész is köteles 
saját hivatalos protocollumába beigtatni.

Honvédek és csendőrök nősülése.

A m. kir. honvédség és a m. kir. csendőrség tettleges szolgála
tában álló egyénei, továbbá a huzamos időre szabadságolt azon 
legénységi egyének, kik a harmadik korosztályból még ki nem léptek, 
azokat kivéve, a kik még a harmadik korosztályból kiléptük előtt a 
szabály szerint köteles tényleges szolgálatukat már leróták, továbbá 
a helyi szolgálatra való előjegyzés mellett nyugállományba helyezett 
havidíjasok és végre a rokkantak házában elhelyezett rokkant-díjasok, 
csupán a honvéd-, illetőleg csendőrhatóság engedélye mellett nősül
hetnek.

A várakozási illetékkel vagy minden illeték beszüntetése mellett 
szabadságolt és számfeletti állományba helyezett havidíjasok is tett
leges szolgálatban állóknak tekintendők.

Havidíjasok nősüléséhez a nősülési engedélyt adja: Ä) Ö es. és 
apóst. kir. felsége VI. vagy annál magasabb díjosztályba tartozó i 
B) a honvédelmi minister a többi havidíjasoknak, kivéve a C) és D) 
alattiakat; C) a kerületi parancsnokság az alája rendelt díjosztályba 
nem sorozott havidíjasoknak; D) a csendőrparancsnokság a csendőri 
irödaszolgáknak. A nősülési engedély csakis a nősülni szándékozó 
havidíjas részéről, és pedig szolgálati úton kérhető. -A nősülés iránti 
kérvényben a folyamodó kinyilatkoztatni tartozik, hogy ki által és mi 
módon fog a mellékjövedelem biztosíttatni, és ha ez nem az ő részé
ről történik, a biztosítékot nyújtó személy közjegyzőileg vagy biróilag 
hitelesített jogérvényes nyilatkozata a kérvényhez csatolandó. A nősü
lés iránti kérvény mellékletei még következők: a) a házasságra lépő 
felek keresztelő levelei (születési bizonyítványai); b) ha a házasu
landó felek egyike kiskorú, az atya, gyám (gondnok), gyámhatóság 
(családi tanács elnöke) ä házasságba való beleegyezésének a polgári 
törvények szerinti kimutatása; c) az ara kifogástalan magaviseletéről, 
szeplőtlen hírnevéről, társadalmi míveltségéről és származásáról szóló



és az illető lelkész által kiállított, az illető közigazgatási közeg által 
láttamozott, esetleg megjegyzésekkel ellátott bizonyítvány. Ezen bizo
nyítványt minden annak előterjesztésére hivatott csapatparancsnok, 
hatóság vagy intézet főnöke köteles szigorúan megvizsgálni, a körül
ményekről megfelelő módon tudomást szerezni és határozottan nyilat
kozni arra nézve, vájjon a szándékolt házasság megfelel-e a nősülő 
havidíjas állásának ? Ezen parancsnok (főnök) azon kívül azon eset
ben, ha a nősülő anyagi viszonyai nem rendezettek, véleményt mon
dani tartozik, vájjon a szándékolt házasság által, a nősülendő anyagi 
viszonyai kétségkívül javulnak-e? d) ha a házasulandó felek egyike 
már előbb törvényes házasságban volt, az ezen házasság megszűntét 
tanúsító okmányok.

A nősülési engedély a honvédelmi miniszter, illetőleg fenti C) 
és D) pontokban említett parancsnok által írásban adatik ki és külö
nösen a következőket tartalmazza: a) a nősülő havidíjas teljes nevét, 
rendi fokozatát és szolgálati beosztását: b) az ara teljes nevét, hajadon 
vagy özvegyi állapotának megjelölése mellett; c) a biztosítandó évi 
mellékjövedelmek számjegyzékkel és betűkkel való megjelölését, ille
tőleg azon megjegyzést, hogy a mellékjövedelem kimutatása nem 
kívántatik meg; d) annak világos fentartását, hogy a házasság csak 
annyiban engedtetik meg, a mennyiben törvényes vagy egyházi aka
dály annak útjában nem áll; végre e) oly esetekben, midőn mellék- 
jövedelem biztosítása szükségeltetik, annak határozott kifejezését, hogy 
az esketésnek csak a 15. §-ban említett igazolvány felmutatása mel
lett szabad megtörténni.

A nősülési biztosíték megvizsgálása és a netán észrevett hiányok 
pótlása után, a honvédelmi minister a biztosíték kezelése iránt, az 
erre nézve fennálló külön határozatok szerint intézkedik és egyúttal 
az esketés teljesítéséhez megkivántató igazolványt kiadja.

Az esketésnek csak ezen igazolvány, oly esetekben pedig, a 
melyekben a mellékjövedelem biztosítása nem kívántatik, a nősülési 
engedély előmutatása mellett szabad megtörténnie. Ha a házasság ezen 
igazolvány előmutatása nélkül köttetik, vagy valamely parancsnok 
részéről megengedtetik; valamennyi vétkes felelősségre vonandó. — 
A megtörtént esketés a honvédelmi ministernek szolgálati úton, az 
esketési bizonyítvány fölterjesztésével bejelentendő. ·

A legénységi állományhoz tartozó személyek nősülése a m. kir 
honvédségre nézve így szabályoztatok:.

A legénységi állományhoz tartozó tettlegesen szolgáló személyek 
házassága két módozatú, és pedig: a) első módozat szerinti házasság,
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melynek tartama alatt a nő és a törvényes gyermekek a honvédség 
illetékszabályzatában meghatározott kedvezményekre igényt nyernek;
b) második módozat szerinti házasság, mely a nőnek és gyermekek
nek az előző pontban említett jogokat és igényeket nem adja meg. 
A második módozat szerinti házasságok közé tartoznak azok is, a 
melyek a honvédhatóságnak törvényszerint meg nem kivántató enge
délye nélkül vagy már a besoroztatás előtt vagy a szabadságolt állomány
ban köttettek. Az első módozat szerinti házassági engedély elvileg 
csak azon altiszteknek (őrmestereknek, szakaszvezetőknek, tizedesek
nek és ezekkel egyenlő állásuaknak) adható meg, a kik a szabály
szerűit köteles tettleges szolgálatot teljesítették és a helyett, hogy a 
szabadságolt állományba léptek volna át, a tettleges szolgálaton önként 
folytatják, vagy ha abba szabadságolt állományból újra önként beléptek.

Tettleg szolgálatban álló, az állatorvosi tanfolyamot végzett 
gyógykovácsoknak az I. módozat szerinti házasságra való engedély 
ezen megszorítás nélkül is adható. Hadapródoknak és egy évi önkén
teseknek egyáltalában nem, továbbá a rokkantak házában elhelyezett 
altiszteknek az első módozat szerint nem adható riősülési engedély.

Az első módozatú házasságra engedély csak a következő fölté
telek mellett adható meg: a) hogy az ily módozat szerint nősültek
nek a következőkben megállapított számaránya túl ne haladtassék; 
b) hogy a nősülő igen jól minősített legyen, rendezett viszonyok között 
éljen és a házassággal anyagi viszonyai javuljanak; c) hogy a nösü- 
lőnek tettleges állományban való megtartása a szolgálat érdekében álljon, 
ennek jövőben való károsodásától se kelljen tartani és a házasság 
a csapattest (intézet) elhelyezési viszonyaira való tekintettel megen
gedhető és d) hogy az ara kifogástalan erkölcsű legyen.

Első módozatú házasság engedélyezése iránti kérelem szolgálati 
úton adandó elő és e czélra a jelen szabályzatban már felsoroltakon 
kívül még következő okmányok terjesztendők elő: 1. az ara erkölcsi 
bizonyítványa, mely egyszersmind annak hajadoni vagy özvegyi álla
potára vonatkozólag is bizonyítást foglaljon magában; 2. az ara 
vagyonáról vagy hozományáról szóló kimutatás, esetleg annak községi 
bizonyítása, hogy az ara házasság esetére az anyagi viszonyok javí
tásához keresetével is hozzájárulni képes.

Az első módozatú házasságra való engedélyt megadni hivatva 
van: a honvédcsapatok állományához tartozó személyek számára a 
kerületi parancsnok és pedig akkor is, ha azok elvezényelve vannak. 
Minden más személy részére, valamint oly esetben, a melyben a 
kerületi parancsnok a házassági engedélyt a fönt jelzett elhelyezési
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viszonyok miatt sem adhatná meg, a nősülési engedélyt a honvédelmi 
minister adja meg.

A második módozatú nősülések a honvédeknek a zászlóalj, ille
tőleg lovasezred-parancsnok részéről rendi fokozatra való tekintet nél
kül engedélyezhetők és számszerinti korlátozásnak alávetve nincsenek. 
Ezen honvédhatósági engedély mindazáltal csak akkor adható meg, 
ha a nősülő ez által lényeges előnyökben részesül, vagy különös viszo
nyok a házasság engedélyezése mellett szólnak és ha a szolgálatnak 
ez által való károsodásától tartani lehet.

A m. kir. csendőrségre nézve következő szabályok irányadók: 
A csendőrség legénységi állományához tartozó személyekre nézve 
csak egy nősülési módozat létezik; s a nős csendőrök száma ugyan
azon csendőrparancsnokságban, a legénységi állomány tíz százalékát 
rendszerint nem haladja meg.

A házasság engedélyezése iránti kérvépy, a fenti szabályzat 
szerint fölszerelten, szolgálati úton nyújtandó be, s az engedélyt rend
szerint a csendőrparancsnok a megállapított föltételek mellett adja 
meg; ha azonban azon csendőrparancsnokság nős legénységének 
száma, melyhez a kérelmező tartozik, már be van töltve, a nősülési 
engedély megadását kivételt érdemlő esetekben a honvédelmi minister 
magának tartja főn. A nősülési engedély kiadása a honvédségi sza
bályzat szerint eszközlendő (Magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
ministeri rendelet 1883. junius 17. 19,740. sz. a.)

Tettleges szolgálatban béke idején azon honvédek és addig 
állanak, -a kik. és a meddig az 1868 41. t.-cz. 9., 11. és 12. §§-ai 
szerint a törzseknél és az állandó századoknál vannak alkalmazva. 
(2600/1880. honv. min. rend.)

A vallás- és közokt. miniszter Budapesten 1882. decz. 10-én 
38,245. sz. a. kelt rendeletével közli, hogy az 1882. évi XXXIX. t.-cz.-hez 
hasonszerüen Bécsben 1882. évi október 2-án hozott osztrák törvény 
alapján a cs. kir. osztrák honvédség számára hozott nősülési szabály
zat szerint az osztrák honvédség tettleges állományú havidíjas és 
legénységi egyénei: csak az illető elöljáró honvédhatóságok engedé
lyével nősülhetnek.
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ÖTÖDIK RÉSZ.

Adó illeték-egyenérték.

Az adótörvények és szabályoknak lelkészi hivatalainkat is érdeklő 
összes vonatkozásait természetesen nem ölelheti jelen kézikönyv fél. 
Kötetek sorolhatnák csak tételes rendelkezéseit föl, mert az egyházak, 
mint a legtöbbféle adótárgy birtokosai, az összes adótörvények és 
utasítások által érdekelve vannak. Itt csupán az egyházakra és egy
háziakra vonatkozó kivételes intézkedéseket foglaljuk jegyzékbe és az 
illetékegyenértékekről emlékezünk tüzetesebben meg.

1875: XXIX. törvényczikk a keresetadóról: IV. osztályba tar
toznak az állandó fizetést, nyug-, kegy- vagy tiszteletdíjat huzó állami, 
törvényhatósági, közalapítványi, községi, egyházi, társulati és magán
tisztek, tisztviselők, hivatalnokok, közegek. A IV-ik osztályba tartozó 
adókötelesek következő keresetadót fizetnek:

100 frt évi fizetés után . . . 1 frtot
200 » » » * . . . 2 >
300 » » » » 3 >-
400 » » > >- . . . 4 .
500 » » » » . . . 5 »
600 >■ , » . . . 7
700 > » » » . . . 9
800 » >. :. >.· . . . 11 -
900 > » » » . . . 13 -

1000 » . . ■. 15 »
1100 >- V V > . . . 17 .
1200 >- » . . . 19 >
1300 > >- » . . . 21 »
1400 ■ >. - » . . . 23 .·
1500 . . . 25 >■
1600 » . . . 28 »
1700 » » >-· » . . . 31 ,
1800 -- » . » . . . 34 >.·
1900 > » >- ;■ . . . 37 »
2000 » >. > » . . . 40 >
2100 > » >, » 43 »
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2200 frt évi fizetés után . . . 46 frtot
2300 » » » 49 »

2400 » » :> » . . . 52 ;>

2500 » > » . . . 55 ;>
2600 » » > . . . 59
2700 » > J> » . . . 63
2800 > » » . . . 67
2900 » » » J  . . . 71
3000 » » » . . . 75
3100 » » » » . . . 80 »
3200 » » ;> >> . . . 85 »

Adó alá eső jövedelműi vétetik: az összes rendes fizetés, nyug-, 
kegy- vagy tiszteletdíj, szóval minden járandóság, mely nem adómentes. 
Ha az illetmény természetben vagy termesztménvekben adatik ki, az 
ily módon kiszolgáltatott illetmény, a mennyiben nem adómentes, a 
helyi árakhoz képest készpénzre átszámítandó és a készpénzfizetéshez 
hozzá adandó. Lelkészek, tanítók, kik segédlelkészt, illetőleg segéd
tanítót saját költségükön tartani kötelesek, ezen költségeket saját jöve
delmükből levonhatják s a segédlelkészek és tanítók önállóan adóz
nak. (28. §.)

Az 1868. évi XXII. t.-cz. 2. §-a az isteni tiszteletre szánt épülete
ket, lelkészi lakokat, és a kolduló szerzetesek kolostorait a házadó, 
továbbá ugyanezen és a betegápolással foglalkozó szerzeteseket a 
jövedelemadó alól is fölmenti. Továbbá nem esik adó alá a papnö
vendékek személyes kereseti jövedelme s azoknak ösztöndíja. (1870: 
XXVI. t.-cz. 7. §.)

A kolduló és betegápoló szerzetesek kereseti és jövedelmi adó
tól mentesek. Ily «kolduló rendek», a melyekre az adószabályokban 
előforduló abbeli nevezés alkalmazható: az Üdvözítőről, Szt-Máriáról, 
Szt-Lászlóról és kapistráni Szent-Jánosról nevezett Ferenczrendűek 
(Franciscan!) — továbbá a kapuczinusok, minoriták, karmeliták, do- 
minicanusok, szerviták és az irgalmas barátok, (1.867. évi 4565. sz. 
cult. min. körrendelet). A .lézus-társaság nem tartozik a kolduló vagy 
betegápolással foglalkozó szerzetek sorába (1.868: XXVI. t.-cz. 5. §.
e) pont és 1870: XLIX. t.-cz. 2. §. 3. pont); ennélfogva 1. a jezsuita
rend tagjai személyes kereseti adó alá esnek; 2. a 'birtokukban levő 
épületek rendszerint a házadó alól föl nem mentetnek, ezen szabály 
alól egyedül a kalocsai főgymnasium épülete vétetik k i; 3. a jezsuita
rend nem tarthat igényt a jövedelmi adótól való fölmentésre és a 
mi különösen a nevezett rend részéről fentartott tanintézet növendékei
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által fizetendő ellátási és (a jövedelmi adó alá nem eső, rendes iskolai 
pénzen kívül netalán még fizetendő külön tanpénzeket illeti, kétséget 
nem szenved, hogy a jezsuitarendnek eme jövedelme jövedelmi adó 
alá esik, még pedig az T. osztály szerint. (1870. márczius 24. 48,8915. 
sz. a. kelt pénzügyin, rend. és 1871. ápr. 2-án 20,567. s/(. a kelt 
pénzügym. rend.)

1875: XXII. t.-cz. 1. §. Tőkekamat s járadékadó tárgyát képezi 
mindazon vagyon, mely a föld-, ház · és kereseti adó, valamint a nyil
vános számadásra kötelezett társulatok és egyletek adója által köz
vetve vagy közvetlenül nem érintetik. 2. §. Kivétetnek: közvetlenül 
a tudományok előmozdítására és a nyilvános közoktatás czéljaira szol
gáló tőkék kamatjövedelme; közintézeteknek, azaz nem pénzvállala
toknak tekintett jótékonysági intézetek (kórházak, árva- és szegény
ápoló intézetek, segély-egyletek, tébolydák, lelenczházak, vakok és 
siketnémák intézetei, kisdedóvodákí tőkéinek kamatjövedelme, úgy az 
ezek által nyert segélypénzek; papnövendékek és más rendes tanulók 
ösztöndíjai. E 2. §-beli kivételek szorosan magyaráztatván a pénzügyi 
hatóságok által, sok jogorvoslatot provokálnak. Közérdekű ennélfogva 
az alábbiakban eldöntött adóügyi eset: «Határozat: A dunamelléki 
ref. egyházkerület pénztárnoka által több éven át bevallott H ennek 
alapján tőkekamatadó alá vont tőkék kamatjövedelmét az 1.875. évi 
XXII. t.-cz. 2. §. b) pontja alapján ezen közigazgatási bizottság adó
menteseknek nyilvánítja s ennek alapján és a nevezett egyházkerület által 
a fővárosi kir. adófelügyelőhöz még 1882. febr. 18-án 4002. sz. alatt 
benyújtott, eddig azonban· érdemlegesen el nem intézett kérvény foly
tán a folyamodó egyházkerület terhére Dunavecse községben kivetett 
összesen 771 frt 40 kr. törlését, illetőleg visszafizetését elrendeli s ez 
által a kir. adófelügyelőnek 1885. évi deczember hó 20-án 29,873. sz. 
alatt hozott végzését megváltoztatja:

Indokok: Felszólamló egyházkerület terhére annak pénztárnoka 
által kiállított s a Dunavecse községnélbe nyújtott valloinányok alapján 
a tőkekamatadó évenkint vettetett ki. Ezen kivetés ellen a kerü
let azonban csak 1882-ik évben szólal fel, illetve a Budapest fővá
rosnál kivetett tőkekamat ellen beadott felszólamlásában kérte a fővá
rosi kir. adófelügyelőnél a Dunavecse községben adó alá vont 
kamatjövedelem adómentesítését, mely kérelem tekintetében a nagy- 
mélt. m. kir. pénzügy ministerium 1.885. aug. 19-én 50,471. sz. alatt 
a fővárosi kir. adófelügyelőhöz intézett rendeletében olykép intézke
dett, hogy a Dunavecse községében kirótt tőkekamatadó visszatérítése 
iránti kérelmével az illetékes kir. adófelügyelőhöz fordulhat. A ke
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rület képviseletében Szász Károly püspök és gr. Tisza Lajos főgond
nok által ennek folytán 1885. szept. 15-én a pestinegyei kir. adófel
ügyelőnél beadott kérvény felett azon elutasító határozat hozatott, 
hogy a kivetés a kerület, illetve pénztárnoka által beadott vallomá- 
nyok alapján eszközöltetett, az ellen sohasem lett felfolyamodás be
adva s így az már jogerőre emelkedett.

Miután azonban az egyházkerület a fővárosi kir. adófelügyelőtől 
átkért ügyiratok tanúsága szerint már 1882-ben s azóta is több bead
ványban a nevezett adófelügyelőnél a Dunavecse községnél kivetett 
adóknak 1880. év óta való visszafizetését kérelmezte, ezen beadvá
nyai pedig az e tekintetben fennálló pénzügymin. rendelet értelmében 
illetékes intézkedés végett az illetékes kir. adófelügyelőhöz átteendők 
lettek volna, ez okból alapúi ezen első beadvány volt veendő. Tekintve 
pedig, hogy az egyházkerületi pénztárnok által előterjesztett szám
adási kivonatokból kétségtelenül kiderül, hogy a felszólamló egyház- 
ki‘rület nemcsak a nyert államsegélyből kiadott kölcsöntőkéinek ka
matjövedelmét, de még ennek összegét messze túlhaladó s a felekezet 
tagjaira szeméiyenkint kivetett úgynevezett segélyből eredő összegeket 
kizárólag a tudományok előmozdítására, illetve a nyilvános közok
tatás czéljaira fordítja: ez okból a Dunavecse községnél adó alá vont 
kamatok jövedelmét az 1.875: XXlí. t.-cz. 2. §. b) pontja értelmében 
adómenteseknek nyilvánítani, a kivetett s föntebb számszerűleg rész
letezett adóösszegeknek 1.880. évtől való visszafizetését pedig, figye
lemmel a pénzügyi közig, bíróságnak 1884. július 16-án 951. sz. a. 
hozott s az elvi jelentőségű- határozatok 1884. évi gyűjteményének 
45. sorszáma alatt fölvett határozatára — elrendelni kellett. Kelt Pest- 
Pilis-Solt-Kiskunvármegye közigazgatási bizottságának Budapesten, 
1887. évi november 10-én tartott üléséből. Gróf Szapáry István s. k. 
főispán., mint elnök.

Ha isteni tiszteletre szánt épület lakházzal van összekötve, vagy 
ha a lakház valamely része szolgál isteni tiszteletre; a lakház azért 
nem adómentes ugyan, de az isteni tiszteletre szánt épületet vagy épü
letrészt ez esetben sem lehet megadóztatni. (Házadószabály 3. §.)

A püspöki lakok csak azon részeiben házadómentesek, melyek 
hivatalos helyiségül használtatnak, mint irodai szobák, üléstermek, 
de nem azon részeiben is, melyek a püspök által magánlakásul 
használtatnak vagy bérbe adatnak. (Magy. kir. pénzügymin. rend. 
1869. július 7. 24,270. sz.)

A földadó tárgyát nem képezik a temetkezési helyek (1875. VII. 
t. ez. 5. §. e) pont.)
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A földadó-megtérítésért évenként és pedig egyházmegyei ható
ságuk útján folyamodjanak, minthogy azon földadói illetmény, mely
nek megtérítése három év alatt az illető lelkész által nem kérelmez- 
tetett, elévültnek tekintik. (Vallás- és közokt. min. rend. 1.881. május
3. 8868. sz. a.).

A folyamszabályozási ártéri adó a lelkészt, nem pedig a vallás
alapot terheli. (1869. évi 2367. és 1871. évi 13,187. sz. cult. min. 
rend.) Ez analógiára általán nem az egyházfentartót vagy patronust, 
hanem a javadalmast terheli az ártéri adó.

A jogi személyek tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyon 
után 1868. XXII. t.-cz. s 1881. XXVI. t.-cz. értelmében illeték-eyyenérték 
fizetendő, azon oknál fogva, mivel ezek nem tárgyai az öröklésnek s 
birtokváltozásnak is csak ritkán vannak alávetve; és igy utánok 
vagyoni átruházási illeték nem szokott fizettetni. A községek, egyház- 
községek, tudományos közhasznú és jótékony intézetek, továbbá a 
községi hivatalnokokat, a lelkészeket, tanítókat, iskolákat sfb. illető 
javadalmak és alapítványok szintén jogi személyeknek tekintetnek; 
tehát a tulajdonukat képező ingó és ingatlan javak után illeték- 
egyenértéket tartoznak fizetni. 1881. XXXIV. t-cz. 25. §. folytán az 
illeték-eyyenérték tárgyait képező ingatlan és ingó vagyon adóhiva
talonként kataszteri sorkönyvben nyilvántartandó.

E czélra az illeték-egyenérték alá tartozó alapítványok és java
dalmak élvezői, illetőleg az érdekelt jogi személyek, templomok, egyházi 
és világi községek, egyletek, intézetek és egyéb testületek és társulatok 
képviselői kötelesek : a) az ingatlan javak birtokállását, s a mennyiben 
azokkal kisebb királyi haszonvételek is egybekötve vannak, ezeknek 
az előző évben az 1875. XXII. t.-cz. értelmében járadékadó alapjáéi 
vett jövedelmét részletesen kimutatni; b) az ingó vagyont leltár alak
jában a cselekvő és tartozási állapot részletes előtüntetése mellett 
bevallani; c) az így szerkesztett kimutatásokat névaláírásaikkal, vala
mint a 8. §. b) pontja első és második kikezdésében említett adó- és 
értékbizonylatokkal ellátva, — a nyilvántartást vezető adóhivatalhoz 
beküldeni. (1. §. c) pont.)

26. §. Az év folyama alatt a vagyon állagára vagy jövedelmére 
nézve fölmerülő változás, és pedig : a) ingatlan dolog szerzése, kicse
rélése vagy magán félre való átruházás esetről esetre a szerzés, csere 
vagy átruházás létesítésének időpontjától számítandó nyolcz nap alatt 
(5. §. a) pont); b) ingó vagyont illetve pedig a változást követő 
naptári év első havában a körülírt módon jelentendő be.

Az e szakaszban érintett változások után a következő illetékek

2 2 8  I I .  K Ö N Y V . L E L K É S Z I  H IV A T A L . V . R É S Z .
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fizetendők : Adásvevési szerződések : a) az okiratoktól, ha a dolog 
ingó ért. szer. IV. fok.; lia a dolog ingatlan, ivenkint 50 k r.; b) a 
jogügylettől ingatlan dolgoknál érték szerint 43/10 °lo ■

1. Értékül tekintendő a vételár minden mellékszolgálmánynyal 
együtt; tehát a vételtárgyat terhelő adósságok, melyeket a vevő elvál
lalt, szintén az értékhez számítandók. 2. Ha ingatlan és ingó dolgok 
együttesen képezik az adásvevés tárgyát, s a vételár nincs részletezve, 
az illeték úgy szabatik meg, mintha egyedül ingatlanokból állana a 
szerződés tárgya. De ha az illetékkötelezett felek utólag kimutatják, 
mennyi esik a vételárból az ingóságokra, az illetékszabás ehhez 
képest kiigazíttatik. 3. Ha valaki bírói árverésen ingatlan dolgot vesz, 
de ugyanezen ingatlan a föltételek nem teljesítése miatt bírói végzés 
folytán újabb árverésre bocsáttatván, mielőtt az első nevére telek- 
könyvveztetett volna, harmadik kézre kerül : az első vételtől meg
szabott illeték törlendő, esetleg visszafizetendő; de az utóbbi vevő az 
első árverési vétel alapján illetékleengedést nem igényelhet. 4. Ha 
valamely ingatlan zálogbirtokosa örökképen veszi meg azt a tulaj
donostól, a százalékos illeték az értéknek felétől szabandó meg.

Vagyonátruházások : A) Élők között: 1. Ajándékozás után fize
tendő illetéket 1. a 19. §. utáni jegyzetben. 2. Ingatlan dolgok tulaj
donjogának, haszonélvezetének és haszonvételének visszteherrel járó 
jogügylet általi átruházása érték szer. 4®/10 %. 3. Ingatlanok tulajdo
nának. haszonélvezetének és haszonvételének bírói határozat alapján 
történt átruházásai után fizetendő illetéket 1. a 4. és a 10. §. utáni 
jegyzetben.

Ha valaki saját nevében köt jogügyletet, s utólag kinyilatkoz
tatja, hogy ő egy harmadik személy felhatalmazása folytán kötötte a 
jogügyletet, tehát a jogot ezen személy számára szerezte meg, vagy 
hogy valamely dolgot zálog vagy letét gyanánt adott át : az ezen 
nyilatkozatot tartalmazó okirat, a kiállító által a meghatalmazó gya
nánt feltüntetett személyre eszközölt új vagyonátruházásnak tekin
tendő. ha csak az illető jogügylet megkötése előtt kiállított és biróilag 
hitelesített meghatalmazvány által az ellenkező nem bizonyíttatik be. 
Bj Haláleseti vagyonátruházások, akár végrendeleten, akár szerződésen 
vagy törvényen alapúinak. Szülőktől : a) törvényes gyermekeikre s 
ezek utódaira és viszont 1 % ; természetes és örökbefogadott gyer
mekeikre s ezek utódaira, továbbá a szülőktől a vőre vagy menyre, 
mostoha gyermekekre s ezek utódaira, végre az örökhagyó halálakor 
együtt élt házastársra 13/io % ί b) oly személyekre, kik az örökha
gyóhoz bér- vagy szolgálati viszonyban állottak, ha az örökség vagy
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hagyomány élethossziglan vagy bizonyos számú évekig 50 Irtot meg 
nem haladó évi járadéknál többet nem tesz, vagy 500 írt tőkeösszeget 
felül nem múl, az értékhez képest l 3 10 “j„. Ha a hagyomány 500 frtot 
felül halad, az illetéket mindenesetre úgy kell megszabni, hogy a 
hagyományosnak az illeték levonása után tiszta hagyománykép soha 
kevesebb ne maradjon, mintha neki csak az l 3/10% illeték alá vetett 
500 forint hagyományoztatott volna: c) más rokonokra, bezárólag az 
unokatestvérekig. Ezen illetékmérv alá esnek a következő haláleseti 
vagyonátruházások is az örökhagyó részéről: 1. saját édes vagy 
mostoha testvéreire; 2. testvéreinek utódaira: 3. azon személyek test
véreire, kiknek utóda az örökhagyó; 4. saját szülői testvéreinek gyer
mekeire, vagyis a szoros értelemben vett unokatestvérekre, mindezen 
esetekben az értékhez képest 5% ; d) minden egyéb örökösödési ese
tekben az értékhez képest 10%·

Ha a haláleseti vagyonátruházás tárgyát ingatlan dolog képezi, 
úgy a B) a) pont alatt megszabott százalékos illetéken kivül, az 
ingatlanok értékétől még 1 '/*%, úgyszintén B) c) d) e) pontok alatt 
említett esetekben az ott megszabott illetéken kivül az ingatlanok 
értékétől még 1°/10 °/o külön fizetendő. 2. A hagyatékot terhelő adós
ságok az ingatlanok értékéből le nem vonhatók. A B) a) b) és c) 
betűk alatt megnevezett személyek, de a c) alatt megnevezettek csak 
a mennyiben az ingatlanok értékétől terhökre 13/10% örökösödési 
illeték szabatott — az ingatlanok teljes (tehát nem csupán tiszta) 
értékétől fizetik az 1% % , illetőleg az l 9/10%-os illetéket. Ellenben 
a d) és e), esetleg a c) betűk alatt megjelölt személyek ugyanazon 
illetéket a rájok szállott ingatlanoknak csak azon tehermentes rész 
értékétől fizetik, mely után az 5 vagy 10, vagy a c) betű alattiakra 
nézve az 13/10 százalékos örökösödési illeték is kiszabatott; míg az 
ingatlanok többi megterhelt értékére nézve, mint vevők tekintetnek, 
s attól az örökösödési illeték mellőzésével csupán a 43/10%-os ille
téket tartoznak fizetni. Ebből következik, hogy ha az átszállott ingat
lanok adóssággal túlterhelve vannak, a d) és e) alatt említett szemé
lyeket illetőleg az adósságok összege az ingatlanok értékét képezi.
3. Ha valamely hagyatéki ingatlan, a mennyiben az 1868. LIV. t.-cz. 
560. §-a értelmében bírói beavatkozásnak van helye, a hagyatéki 
bíróság közbenjárásával, illetőleg helybenhagyásával a hagyatéki eljá
rás befejezése s a telekkönyvi átírás előtt, vagy a mennyiben bírói 
beavatkozásnak helye nincsen, az örökösök által, még mielőtt azt, 
birtokba vették, megosztották és telekkönyviig saját neveikre tulajdon
jogilag bekebeleztettek volna, adatik e l : ez esetben az ingatlanok
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után megszállott 1 Va, 1 illetőleg 48/10% átruházási illeték elmarad 
s az örökösök csak az ingatlan vételárától, mint ingóságtól tartoznak 
az örökösödési illetéket fizetni, a vevőkre pedig az adásvevési illeték 
rovatik ki. E szabály alapján az igazságügyminiszter 1872. évi 
27,074. sz. a. kelt rendeletével oda utasította a kir. törvényszéket, 
hogy oly esetekben, midőn valamely hagyatéki ingatlan a hagyaték 
végleges elintézése előtt bírói közbenjárással adatik el, az eladott 
ingatlan tulajdonát az örökösök mellőzésével, közvetlenül a vevő 
nevére kebeleztessék s a hagyatéki kimutatásban, illetőleg a hagyaték 
cselekvő állapotában nem magát az ingatlan vagyont vagy annak 
becsértékét, hanem az eladási árt, mint ingóságot tüntessék! ki. 4. Ha 
valaki a hagyatékot nem örökjog czimén, hanem az azt terhelő adós
ságok kifizetésének föltétele alatt veszi át : nem az örökösödési, hanem 
az adásvevési illeték szabatik meg. E szabály alól kivételnek csak akkor 
lehet helye, ha minden kétséget kizárólag bebizonyíttatik, hogy a 
terhelt hagyatékot az életben maradt házastárs egyedül gyermekei 
érdekében vette át. Illetékmentes hagyatékok : a) a tartozások levonása 
nélkül 100 irtot meg nem haladó oly hagyatékok, melyek a B) a) b) 
betűje alatt megnevezett személyekre szállnak. Ezen mentesség az 
ingatlanokra is kiterjed, b) a tudományi, közoktatási és közjótékony
sági czélokra tett hagyományok (s ajándékozások), még pedig az 
1875. XXV. t.-cz. 19. §-a,szerint az ezen mentességet elrendelő és 1868 
aug. 15-én életbelépett 1868. XXTII. t.-czikket megelőzőleg ilyen czé
lokra tett hagyományok (s ajándékozások) is. G) Az ingatlan vagyon 
átruházásának különféle nemeire 43/10, illetőleg l ' / 2 és 19/10 °/0-kal 
meghatározott illetékek mérvére nézve, tekintettel azon időközre, mely 
az ingatlan tulajdonjogának haszonélvezetének vagy haszonvételének 
közvetlenül megelőzött átruházása óta a legujabbi vagyonátruházásig 
lefolyt.— tehát az előbbi birtokváltozás kisebb-nagyobb közelségének 
alapján — leengedésnek van helye.

Erre nézve az 1881. XXVI. t.-cz. a következőket rendeli :
2. Vagyonátruházási illeték. Az 1873. IX. t.-cz. 12. §-ának 

intézkedései hatályon kívül helyeztetnek és az ingatlanok átruházása 
eseteire, következő illetéki tételek állapíttatnak meg :

1. Azon átruházok eseteiben, melyek után 4S/10 százaléki illeték 
jár, ha a birtokváltozási időköz :

2 évet meg nem haladt l s/10 
4 » » » » l 9/io
6  »  ■ » * * 2 %„
8 * 3 l/iu
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10 évet meg nem haladt 37/, „
10 éven túl, a teljes 4 !'/10 százalék fizetendő.

Az l 9/io°/o átruházási illetéknél, ha az időköz:
4 évet meg nem haladt 710
8 .  » » » » 1 ®/i 0
8 éven túl, a teljes 19/10 százalék fizetendő.

Az 15/10°/0 átruházási illetéknél, ha az időköz :
4 évet meg nem haladt 5/10
5 » » » » 1
8 éven túl, a teljes 13/10 százalék fizetendő.

Ezen leengedésnek mindazon átruházásoknál és örökségeknél 
van helye, melyek ezen törvény hatályba lépte után létrejönnek, ille
tőleg megnyílnak.

Ezt szem előtt tartva, a leengedésre nézve következő szabályok 
szolgálnak irányadóul; Az említett időköz azon naptól fogva számí
tandó, a melyen a megelőzött vagyonátruházást megállapító jogczím 
az utolsó birtokos javára megnyílt, teh á t: ha az átruházás szerződés 
alapján történt, ezen szerződés megkötése napjától, ha pedig az előbbi 
átruházás örökösödési jogon vagy halál esetére történt ajándékozáson 
avagy hagyományon alapszik, az örökség, ajándék vagy hagyomány 
átszállása (vagyis az örökhagyó vagy ajándékozó halála) napjától 
kezdve, egész azon napig, a melyen az ujabbi vagyonátruházás illeték
szabás végett az illetékkiszabási hivatalhoz, illetőleg a kir. törvény
szék vagy járásbíróság telekkönyvi osztályához bejelentetett.

A leengedést illetőleg, azon időpont mérvadó, melyben a lődolog 
tulajdona megszereztetett, nem pedig a növedéké, noha ez által a 
fődolog értéke emelkedett. Ha pl. a megvett puszta telken a birtokos 
későbben épületeket állít, s a telket ezekkel együtt adja el, az illeték
leengedés nem az építés, hanem a telek szerzésének időpontjától 
számítandó. A hatóságok, bíróságok vagy hivatalok előtt, avagy ezek 
közbenjárásával létrejött jogügyletekre nézve, a leengedés tekintetében 
nem a bejelentés napja, hanem azon nap irányadó, a melyben a jog
ügylet az illető közegek előtt megköttetett. Csak a telekkönyvek által 
feltüntetett birtokváltozások vehetők tekintetbe, kivéve, ha az illető 
helyen telekkönyvek még nem léteznének. Ha a telekkönyvi bejegy
zés az előbbi birtokosra az ingatlan további átruházásáig nem esz
közöltethetett, vagy ha az ingatlan még nem is volt telekkönyvezve: 
illetékleengedésnek csak azon esetben van helye, ha a bejegyzés elmu
lasztása igazoltatik és utólag helyrepótoltatik, vagy ha a telekkönyvezve 
még nem volt ingatlan az ujabbi jogügylettel egyidejűleg bejegyeztetik.
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Az 1.881. XXVI. tör.-czikk 25. §-a az országos tudományos 
intézetek és köztanintézetek iránt fentartja az 1868. XXIII. t.-cz. 24. 
§-ában biztosított kedvezményt, minélfogva ezen intézetek ingatlan 
javai után, a 22. i;-ban megállapított mérv szerint járó illetéktartozás 
csak felerészben lesz kiszabandó. Az illetékegyenértéktől mentesek: a 
szentegyházaknak és imaházaknak isteni tiszteletre szánt ingóságai 
(1868. XXXIII. t.-cz. 25. §); az oktatási, jótékonysági és emberbarát) 
czélokra szánt alapítványok ingóságai; ide tartozik az ily czélokra 
fennálló intézetek és egyletek ingó vagyona általában, a mennyiben 
az alapszabályok szerint ezen vagyont az említett czéloktól elvonni 
nem lehet.

A százalékos illetékek egvenértékét minden 10 évi birtoklási 
időtartamra a vagyontól fizetni tartoznak:

1. Alapítványok, javadalmak, templomok, egyházi és világi köz
ségek. egyletek, intézetek és egyéb testületek és társulatok, melyek 
tagjainak az illető erkölcsi személy törzsvag.yonában tulajdonrészük 
nincsen; a) ingatlan javaktól érték szerint 3%  ( = 3 7/j0 ; b) ingó
javaktól érték szerint 17/s =  f 19/10 °/0); (27462/1881. sz. pénzügy
min. rend.) Legújabban az 1887. XLV. t.-cz. szabályozza az illeték- 
egyenértékeket. Ennek következő ί/tj-ai érdemelnek közelebbi figyelmet.

4. $. A törvényszerű legkisebb érték, melyen alól az illeték- 
kiszabás alapjául szolgáló érték összegét nem szabad fölvenni: 1. A  
föld birtok» ál, az 1.881. XL. t.-cz. értelmében megállapított kataszteri 
tiszta jövedelemnek húszszoros összege; azonban oly földbirtoknál, 
mely valamely vizszabálvozó vagy ármentesítő társulat kötelékébe 
tartozó község árterében fekszik, a tiszta jövedelemből a szabály- 
szerű módon megállapított vizszabálvozási járulék levonásba hozandó, 
hacsak ez a költség az 1881. évi XLII. t.-cz. 7., 14. és 15. §-ai 
értelmében a kataszteri tiszta jövedelem megállapításánál már figye
lembe nem vétetett. 2. A házbéradó alá tartozó házaknál a meg
előző évben a házbéradó alapjául vett tiszta jövedelemnek: a) Buda
pest fővárosában tizenhatszoros összege; h) Budapest főváros ó-budai 
részében, valamint az 1868. évi XXII. t.-cz. 4. §-a értelmében az 
általános házbéradó alá tartozó városokban és községekben — tizen
ötszörös összege ; c) másutt tizenkétszeres összege. 3. A házosztály- 
adó alá. tartozó házaknál a megelőző évre kivetett házosztályadó- 
nak földtehermentesítési járulékkal együtt, hatvanszoros összege.
4. A részben házbéradó, részben házosztályadó alá tartozó házak
nál a 2. és 3. pont szerint meghatározandó értékek együttes ösz- 
szege. 5. A királyi kisebb haszonvételeknél az 1875. évi XXII. t.-cz.
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értelmében a járadék alapjául vett jövedelemnek tizenötszörös összege. 
Ha az 1 —5. pont alatt felsorolt ingatlanok, illetve dologi jogosít
ványok bármely természetű vagy erjedelmü kapcsolat folytán együt
tesen ruháztatnak át: az átruh[ázott vagyonnemek mindegyikére 
nézve külön-külön megállapítandó törvényszerű legkisebb értéknek 
együttes összege képezi azt a legkisebb értéket, melytől az illetékki
szabásánál eltérni nem szabad,· hacsak a 3. ij. szerint megállapított 
vételár, vagy becsérték azt felül nem múlja. Azonban az együttes át
ruházás tárgyát képező ingatlanok, vagy dologi jogosítványok össz
értékének meghatározásánál nincsen helye annak, hogy az egyes 
vagyonnemek, illetve vagyonrészek, majd a törvényszerű legkisebb 
érték, majd a meglevő vételár vagy becsérték alapján értékeltessenek 
hanem az egyik vagy másik értékelési alap alkalmazása mellett kell 
meghatározni azt a nagyobb összértéket, mely az előző pontban fog
lalt határozmányokhoz képest az illetékkiszabás alapjául veendő. 
A jelen szakasz rendelkezésének megfelelő.leg az 1881. évi XXXIV. 
t.-cz. 8. §-ának b) pontjában említett adóbizonylatok helyett oly bizo
nyítványok állítandók ki, melyekben a földbirtokra, a házbéradó alá 
tartozó házakra és a királyi kisebb haszonvételekre nézve a megfe
lelő adó alapjául szolgáló és a jelen szakasz 1., 2. és 5. pontjaiban 
meghatározott tiszta jövedelem van kimutatva.

5. §. Az illeték-egyenérték alá eső föld- és házbirtok, továbbá 
királyi kisebb haszonvételek értékéül, a jelen törvény 4. t?-ában meg
állapított értékösszegek veendők, s az említett vagyontól járó illeték- 
egyenérték az 1881. évi JCXXIV. t.-cz. 25. §-ában körülírt eljárás 
mellett 1888-ik évi január 1-től kezdve ezen értékek alapul vétele 
mellett fizetendő. Az 1881. XXVI. t.-czikk 25. íj-ában érintett tudo
mányos intézetek és köztanintézetek ingatlan javainak ezen értéke
lésénél az előző 4. ij-ban meghatározott tiszta jövedelem, a földadó 
alá tartozó ingatlanoknál a kataszteri tiszta jövedelem húszszorosa 
helyett annak tizenkilenczszeres összegével, a házbéradó alá tartozó 
ingatlanoknál pedig a házbéradó alapjául vett tiszta jövedelemnek: 
o) Budapesten tizenhatszoros összege helyett, annak tizenötszörösével: 
b) általános házbér adó alá eső helyeken tizenötszörös összege helyett, 
annak tizennégyszeresével; ej másutt tizenkétszeres összeg helyett 
annak tizenegyszeres összegével számítandó. Az illetékköteles ingó 
vagyon értéke a fél bevallása vagy szükség esetében hivatalos úton 
beszerzendő adatok alapján határoztatik meg.

7. §. Az 1881. évi XXVI. t.-cz. 27. §-a a következőkép módo- 
síttatik: Az illeték-egyenérték rendszerint az illetékköteles vagyonélve-



A D Ó  IL L E T É K - E G Y E N É R T É K . 235

zetére jogosított személy által saját hasszonélvezetének tartalmához 
képest fizetendő. Ha azonban az illeték-egyenérték viselését a 
tulajdonos jogi személy magára vállalta, — vagy azt illetékes felsőbb 
hatóságának reá nézve kötelező erővel bíró intézkedése folytán viselni 
tartozik, — akkor a fizetési kötelezettség első sorban a tulajdonos 
jogi személyt terheli. Az illetékköteles vagyon jövedelme a folyó 
illeték-egyenértéki tartozásért föltétlenül kezeskedik; az annak élve
zetére jogosított személyre nézve beállott változáskor netán törlesz- 
tetleniil maradt tartozás azonban csak annyiban kezeskedik, a meny
nyiben ez nem képez a folyó évet megelőző két évnél régibb 
hátralékot.

8. §. Az illeték-egyenérték 1888. évtől kezdve tíz évre való érvénnyel 
szabatik ki. Az illeték-egyenérték érvényessége tekintetében 1888. január 
1-vel megkezdett első évtizednek, valamint minden későbbi évtized
nek leteltétől számított 90. nap alatt szabadságában áll az illeték- 
kötelezett félnek új bevallást benyújtani s annak alapján a terhére 
előírásban levő illeték-egyenérték helyesbítését kérelmezni. Viszont 
a kincstár is jogosítva van minden évtized kezdetével akár egyes 
illetékkötelezett jogi személyekre nézve, akár általánosságban uj 
bevallást elrendelni. Ha az illetékköteles fél a föntebb megállapított 
90 nap alatt újabb bevallást nem nyújt be, akkor az évtized végével 
terhére előírásban álló illeték-egyenérték folytatólag további tiz évre 
érvényben marad. A kivetett illeték-egyenérték jogossága és helyes
sége ellen az illetékköteles fél az 1881. évi XXXfV. törvényczikk 
29—86. §-aiban meghatározott jogorvoslatokkal élhet. A felebbezési 
orvoslatok kimerítése vagy azok elmulasztása folytán jogérvényessé 
vált illeték-egyenérték változtalanul fenmarad egész tiz évi idő
tartam alatt.

9, ()ly esetekben, midőn a tiz évi időtartam közben vala
mely uj illetékköteles jogi személy keletkezik, vagy midőn az ingatlan 
vagy ingó vagyon állagára nézve időközben változás merül föl, ez 
az 1881. évi XXXIV. t.-cz. 26. §-a értelmében bejelentendő, s a 
bejelentés alapján, figyelemmel a jelen törvényben foglalt határozmá- 
nyokra, az illeték-egyenérték a tiz évbői még hátra levő időre Írandó 
elő, illetve igazítandó ki megfelelően. — Az uj kivetés, illetve kiigazí
tás jogossága és helyessége ellen ugyancsak a törvényszerű jogorvos
latok vehetők igénybe. A jelen §., valamint az 5. és 8. §-ok értelmében 
történő uj illetékkiszabások, illetve helyesbítések jogvérvényessé váltáig 
— az utólagos kiegyenlítés fentartása mellett — tényleg előírásban 
álló illeték-egyenérték folytatólag fizetendő.
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48164/1885. sz. Körrendelet valamennyi kir. pénzügyigazgató
ság, kir. adófelügyelő, kir. illetékkiszabási hivatal és kir. adóhivatalnak. 
Minthogy a magyarországi evangélikus ref. egyháznak fennálló sza
bályrendeletei az egyházközségek által alkalmazott lelkészek s illetőleg 
tanítók fizetéseinek csorbítását határozottan megtiltják s épen azért 
az egyházak ezen belhivatalnokai haszonélvezetébe fizetül átbocsátott 
ingatlanok után kivetett illetékegyenértéknek az egyházak által vak) 
fizetését rendelik e l: ennélfogva utasítom (czímet), miszerint azonnal 
intézkedjék, hogy a kir. adóhivatalok a reformatus lelkészek és taní
tók terhére előirt illetékegyenértéki tartozás befizetése iránt, első sor
ban az illető egyházak gondnokaihoz, mint az egyházak vagyonjogi 
képviselőihez forduljanak s e ezélból az évnegyedenként lejárt illeték· 
egyenérték fejében fennálló hátralék 8 nap alatti befizetésére is min
denkor felhívást intézzenek az egyházak gondnokaihoz. A mennyiben 
elkerülhetetlen szükségesnek mutatkoznék a végrehajtás iránti törvény
szabta intézkedések is első sorban az egyházak, illetve gondnokaik 
ellen indítandók s csak ha e lépések sem vezetnének eredményre, 
indítható meg a szabályszerű eljárás az illetékegyenérték köteles 
ingatlanok haszonélvezői ellen az 1.881. évi. XXVI, t.-ez. 27. §-a 
értelmében. A (czímnek'í kötelességévé teszem minden lehető módon 
oda hatni, hogy az illető reformált egyházak gondnokai, a lelkészek 
és tanítókra kirótt illetékegyenértéki tartozást, az évnegvedi lejáratkor 
az egyházak által elvállalt kötelezettségükhöz képest, a kir. adóhivatal 
pénztárába befizessék, hogy a törvényszerű végrehajtás alkalmazása 
s az illetékegyenértéknek ,a lelkészek és tanítók elleni érvényesíttetés 
lehetőleg mellőzhető legyen. Budapesten, 1887. mározius hó 16-án. 
Tisza, s. k.

Az egyházi és világi erkölcsi testületek birtokában lévő könyv
tárak, melyek egyedül az oktatás és tudomány czéijainak előmozdítá
sára állanak fenn s melyek az említett czéloktől sem el nem vonhatók, 
sem anyagi hasznot vagyis jövedelmet nem nyújtanak az illető erkölcsi 
testületnek, — az 1881. évi XXVI. t. ez. 24. §-a é) pontjának hatá- 
rozmánvai szellemében — nem tárgyai az illetékegyenértéknek s 
hogy ehhez képest az ily illetékmentes könyvtárak részletes kimuta
tásának kötelezettsége alól is felmenthetők az illető erkölcsi testületek.

A bélyeg- és illetéktörvény módosításáról szóló törvén yozikk 
24. §. f) pontja szerint illeték-egyenértéktől mentesek az oly javadalmak 
birlalói, melyeknek tisztajövedelme 400 frtot meg nem halad.

Az illeték-egyenérték megszabását azon illetékkiszabási hivatal 
teljesíti, melynek kerületében a fizetésre kötelezett jogi személy szék
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helye, illetőleg a haszonélvező székhelye, ha pedig az a magyar 
korona területén kivül van, hol az illetékköteles ingatlan vagyon 
főrésze fekszik. (1881. XXXIV. t.-cz. 1. $. a) betű.)

Az illeték-egyenérték tárgyait képező vagyon és az illetékköte
les személyek állandó nyilvántartása czéljáből minden adóhivatal 
saját kerületére nézve kataszteri sorkönyvet vezetni tartozik. (1881. 
XXXIV. t.-ez. 25. §-a első bekezdése.) Üzen sorkönyvben minden 
illetékkötelezett személy számára 1-től kezdve szakadatlan sorszám
ban folyó tételszámok alatt külön lap nyittatik, s ennek rovatai az 
illetékkiszabási hivatal által már érvényesített vagyonbevallások rova
tainak tartalmával híven kitöltendők.

Cl minta.

Illeték-egyenérték bevallási minták.

B e v a l l á s

a

ingó vagyonáról az illeték-egyenérték kiszabása ezéljára.



T
é

te
ls

z
á

m

238 II . K Ö N Y V . L E L K É S Z I  H IV A T A L . V . R É S Z .

7
8 
9

10

11

T á r g y a k ;
a mellékelt részletes leltár 

szerint

számadás, be
mondás,becs 
lés, tőzsdei ár 

szerint

É rtékállapot:
Készpénz, és pedig külön :

a) külföldi ezüstpénz
b) külföldi papírpénz
c) aranypénz bel- és külföldi
d) minden többi

Gyümölcsöző tőkék :
a) magánzóknál, és pedig külön : 

aranyban
külföldi ezüstpénzben 
külföldi papírpénzben 
egyéb pénznemekben

b) nyilvános alapoknál
c) egyéb értékpapírokban

Arany- és ezüstnemüek 
Drágaságok
Készletek, melyek nem tartoznak a be

valló ingatlan birtokainak gazdasági 
szerelvényei közé

Marhaállomány, mely nem tartozik a gaz
dasági szerelvényhez

Bútorok és szerelvények
Képek és egyéb művészeti tárgyak
Könyvek és más tudományi tárgyak
Minden egyéb a gazdasági szerelvényhez 

nem tartozó ingó tárgyak
Tárgyak, melyekre nézve az illeték-egyen- 

értéktől való felmentés vétetik igénybe, 
vagy melyek mint gazdasági szerelvé
nyei az ingatlan birtoknak itt melló'z- 
tettek

Összesen

A 11-ik tétel értéke levonatván 

Marad

Megjegyzések :

É r t é k

eg y en 
ként

frt |kr

e g y ü t
tesen

frt !kr frt ikr

K
iig

az
íto

tt
ér

té
k
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frt kr.

I. Értékállapot az 1—10. tételek  alatt.

j

j
I

II. Szenvedő állapot.

Zálogjogilag biztosított . . . .  írt kr.

,, nem biztosított frt kr.

Összesen

III. T iszta ingó vagyonállapot.

Megjegyzések:
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A bélyegköteles iratokhoz használandó papirív szabályszerű 
nagysága 1750 ( j  centiméternyi (régebben 252 bécsi □  hüvelyknyi) 
térmértéket meg nem haladhat. Ha az irat vagy okirat ezen szabály- 
szerű térmértéket meghaladná, ívenkint a szabályszerű bélyegilleték 
rendszerint kétszeresen fizetendő, a mennyiben az egyszeres bélyeg
illeték 50 krnál kevesebb; azon esetekben pedig, ahol az ennyi vagy 
több, a szabályszerű bélyegilletéken kívül, ivenkint, 50 kr. fizetendő.

Az egyházi hivatalok és hatóságok bélyegkötelezettség tekin
tetében a közhatóságokkal egyenlő állásúak lévén, az egyes félek 
által ezen hivatalokhoz és hatóságokhoz intézett beadványok bélyeg
kötelesek és ivenként 50 kr. illeték alá esnek. Továbbá:

a) Fölmentési (dispensatio) iránti kérvények ivenként 50 kr., s 
ha e kérvényhez a rokonsági vagy sógorsági fokozatot kimutató táb
lázat mellékeltetik, ez is, mint bizonyítvány ivenként 50 k r.;

b) kihirdetési bizonyítványok ivenként 50 kr., de ha több eljegy
zett pár kihirdetése bizonyíttatik, az 50 kros illeték annyiszor ragasz
tandó fel, a mennyi a házasulandó párok száma;

c) az elbocsátó levél, melylyel a jegyesek vagy azoknak egyike 
esketésre más lelkészhez elbocsáttatik 50 k r.;

d) hitelesített másolatok ivenként 1 frt,;
e) láttamozott másolatok ivenként 50 k r.;
Jegyzet. Az egyházi hivatalok és hatóságok tartoznak a hozzájuk beér

kezett beadványokra, úgyszintén az áltatok kiadott okmányokra alkalmazott 
bélyegjegyeket pecsétjelzőikkel átbélyegezni, s az áltatok kiállítottakat azon
felül átírni.

f) iskolai és tanulmányi bizonyítványok, melyek félév vagy 
évfolyam végén letett egy vagy több vizsga felől köztanintézetek által 
adatnak ki, továbbá az egyetemeken szokásos félévi leczkejárási 
bizonyítványok még akkor is, ha több tanulmány hallgatása az illető 
tanárok által igazoltatik, ivenként 15 kr.

Iskolai és tanulmányi bizonyítványok, melyekben több félévi 
vagy több egész évi vizsgák eredménye egyszerre tanusíttatik anél
kül, hogy végleges bizonyítványok volnának, ezen illeték alá annyiszor 
esnek, a hány félév vagy évi tanfolyam benne foglaltatik.

g) Alapítványok felett kiállított okiratok ivenként 50 kr;
h) anyakönyvi kivonatok, az évi kivonatok a születési, keresz

telési, esketési vagy halálozási sorkönyvekből, vagy születési, keresz
telési, egybekelés!, halotti bizonyítványok ívenként 50 kr.

Κ Γ.Υ Η Λ Ζί K Ö Z IG A Z G A T Á S I . 16



2 4 2 II I . K Ö N Y V . L E L K É S Z I  H IV A T A L . V . R É S Z .

Jegyzet. Ha két vagy több születés, keresztelés, egybekelés vagy halálozási 
eset egy kiadványban bizonyíttatik, az íiO kros illeték annyiszor fizetendő, a 
hány eset tanusíttatik.

Válóperekben a beadványok és az ezekben hozott ítéletek — 
minden tekintet és különbség nélkül a bíróságra, mely előtt azon perek 
megindíttattak és tárgyaltattak — egyaránt illetékkötelesek. (1868. 
XXIII. t,-cz. 19. §.)

A bélyegilleték (Pénzű. törv. és sz. 85. §.) a megfelelő bélyeg
jegy szabályszerű használata által rovatik le, mely tekintetben az 
alapelv az, hogy a bélyegköteles okmány vagy irat, a szabályszerű 
bélyeggel eleve ellátott papíron állíttassák ki, s a bélyegilleték lerovása 
végett a megszabott értékű bélyegjegy, az okmány vagy irat ivének 
első lapjára öly módon ragasztassék fel, hogy az irat szövegének 
legalább egy sora, nem pedig az irat czíme, a bélyegjegy alsó színes 
részén keresztülirassék.

Az okiratra a kiállítás után utólag felragasztott bélyegjegy nem 
létezőnek tekintetik.

A bélyegjegyek keresztűlirása elmaradhat a következő iratoknál 
és okiratoknál:

1. Bélyegköteles beadványoknál, ezek másolatainál és a felzet- 
másolatoknál.

2. Oly iratoknál, melyek minőségüknél fogva nem bélyegkötelesek 
ugyan, de mint mellékletek benyújtva, bélyeg alá esnek.

8. A föltételesen bélyegmentes okiratoknál, midőn ezeknek a 
bélyegkötelezettséget megalapító használata beáll; valamint azori okira
toknál is, melyek használatuk alkalmával, szabályszerűit nagyobb 
bélyegilleték alá esnek.

4. Külföldről behozott iratoknál, különösen olyanoknál, melyek
hatóságokhoz, vagy közhivatalokhoz a bélyegilletéknek vagy kész
pénzben, vagy utalvány melletti odacsatolásával érkeznek.

5. Jegyzőkönyveknél, melyek közhatóságoknál vagy hivatalok
nál magánügyekben vétetnek föl, ha azok fokozatos bélyegilleték alá 
eső jogügyletet tartalmaznak; valamint azon eseteknél is, midőn a 
százalékos illeték bélyegjegyekben is leróható.

6. Kereskedelmi és iparüzleti könyveknél, valamint az alkuszok 
könyveinél is.

Az elősorolt iratoknál, a megfelelő bélyegjegy a már kiállított 
okmányra vagy iratra a szöveg első sora felett, a 6. pont alatti 
könyveknél pedig az első lapon ragasztatik föl, a mennyiben az ille
tékkötelezettségnek, más módon, netalán elég nem tétetett volna.
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A bélyeg nem létezőnek tekintendő, s a melyre a bélyegjegy fel- 
ragasztatott, az irattal, mint bélyegtelennel kell elbánni: oj ha a 
bélyegjegy alakjára nézve csonka; b) ha a bélyegjegy alkatrészei 
egymástól el választattak s ismét összeillesztettek; c) ha a bélyeg
jegy az illetékköteles iratra nem szabályszerűleg ragasztatott fel; 
ha a bélyegjegy a keresztülirás eseteiben, vagy épen nem, vagy nem 
szabályszerűleg íratott keresztül; e) ha azon esetekben, midőn a 
keresztülirás elmaradhat, a bélyegjegy fölülbélyegzése nem szabály- 
szerüleg telj esi ttetett.

Ha egy ivén több rendbeli okmány, hivatalos kiadvány vagy 
bizonyítvány állíttatik ki, a megfelelő bélyegjegy szabályszerűleg mind
egyikre alkalmazandó és keresztül írandó. (Pénzű. törv. és szab. 52. §.) A 
bélyegjegyek keresztűlirása elmaradhat a következő iratoknál és okiratok
nál: a) Hélyegköteles beadványoknál, ezek másolatainál és a felzetmá- 
solatoknál. b) Oly iratoknál, melyek minőségüknél fogva nem bélyegkö
telesek ugyan, de mint mellékletek benyújtva,. bélyeg alá esnek, c) A 
föl tételesen bélyegmentes okiratoknál, midőn ezek a bélyegkötelezettséget 
megalapító használata beáll; valamint azon okiratoknál is, melyek 
használatuk alkalmával szabályszerint nagyobb bélyegilleték alá esnek. 
d) Külföldről behozott iratoknál, különösen olyanoknál, melyek ható
ságokhoz, vagy közhivatalokhoz a bélyegilletéknek vagy készpénzben, 
vagy utalvány melletti odacsatolásával érkeznek, e) Jegyzőkönyveknél, 
melyek közhatóságoknál, vagy hivataloknál magánügyekben vétetnek 
fel, ha azok fokozatos bélyegilleték alá eső jogügyletet tartalmaznak; 
valamint azon eseteknél is, midőn a százalékos illeték bélyegjegyek
ben is leróható. (Pénzű, és szab. 44. §.)

A felülbélyegzés az 50-ik §. szerint akkor teljesítendő: a) ha 
a  bélyegjegy sérületlen, és annak semmi nyoma nincs, hogy az előbb 
már használtatott volna; b) ha a 44. §. tartalmához képest a bélyeg
jegy keresztűlirása nem teljesítendő; ej ha az irat vagy okirat felül
bélyegzés végett a szabályszerű határidőn belül bemutattatott.

A pénzügyministertől 1884. febr. 29-én, 473. ein. sz. a. vala
mennyi pénzügyi hatósághoz és hivatalhoz következő körrendelet 
küldetett: «Tapasztal látott, hogy azon hatóságok és hivatalok, melyek 
1881. évi XXVI. t.-cz. 4. tj-ában rendelt hivatalos átbélyegzés czél- 
jára időjelző hivatalos pecsétekkel láttattak el, a bélyegjegyek felül
bélyegzését gyakran oly hiányosan eszközük, hogy a hivatalos pecsét 
lenyomata korántsem felel meg az illetéki szabályok 42. §-ában 
foglalt azon rendelésnek, mely szerint a felülbélyegzésre használt 
pecsét fele részét — időjelző átbélyegzőknél, tehát az időt kitüntető

lß*
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számokat is — a bélyegjegy alsó részén, másik fele részét pedig 
az iraton tisztán kell lenyomni. Minthogy ilyen felületes eljárás által 
nemcsak a föntebb említett törvényes intézkedés czélzatának érvénye
sítése meghiusíttatik, hanem az illetékügyi felfolyamodványokra nézve 
az 1881. évi XXXIV. t.-cz. VII. fejezetében foglalt határozmányok 
szabatos végrehajtása is tetemesen megnehezíttetik, szükséges, hogy 
a jelzett szabályellenes eljárás megszüntettessék, és a bélyegjegyek 
hivatalos felülbélyegzése ezentúl a föntebb idézett szabályoknak meg- 
felelőleg a legnagyobb pontossággal eszközöltessék. Szigorú kötelessé
gévé tétetett hát az összes pénzügyi hatóságoknak és hivataloknak, 
hogy az illetéki szabályok 42 §-a határozmányainak szoros megtar
tására kiváló gondot fordítsanak és különösen arra is ügyeljenek, 
hogy az átbélyegzés napjait kitüntető számok a bélyegjegyek alsó- 
részén mindig tisztán legyenek lenyomva, illetőleg ott, a hol időjelző 
átbélyegzők használatban nincsenek, az 1881. évi XXVI. t.-cz. 4. $ a
2. bekezdésében előirt eljárás szerint a bélyegjegyeknek hivatalos
pecséttel való átütése mellett egyszersmind az egyes bélyegjegyek 
felső részén az átbélyegzés napja is tintával olvashatólag rájegyez- 
tesssék. A bélyegjegyek átbélyegzésére kötelezett hivatalos közegek 
abbeli kötelességük pontos teljesítésére nézve mindig szigorúan 
ellenőrizendők, és észlelt mulasztások esetében — ide értve azon 
eseteket is, ha az átbélyegzés napja tisztán ki nem vehető — az 
illető tisztviselő ellen föltétlenül a hivatalos lelet fölveendő, mely 
haladék nélkül az illetékes m. kir. pénzügyigazgatósághoz átküldendő. 
Ilyen leletek alapján a pénzügyigazgatóságok mindig teljes szigorral 
alkalmaztassák az illetékszabályok 117. §-ának 1. pontjában és 118. 
§-ában foglalt határozatokat.»

A bélyegtörvény és szabályok 135. §-a értelmében a bélyegek 
azonnal a kérvény benyújtásakor a fél s illetőleg harmadik személy 
jelenlétében valódiságuk iránt megvizsgálandök, s csak akkor felhasz- 
nálandók és felülbélyegzendők, ha valódiságuk iránt kétség fenn nem 
forog ; ez meg nem történvén, hanem a bélyeg felülbélyegeztetvén: utólag 
fölvett lelet alapján a tagadásban levő benyújtót nem vonhatni 
felelősségre. (A budapesti kir. Ítélő Tábla 1881. január 3-án 46403. 
sz. a. kelt ítélete.)

A kérvényeken és mellékleteken levő bélyegeket a folterjesztő 
hatóságok saját hivatalos stampigliájokkal tartoznak felülbélyegezni. 
Az egyházi hivataloknál benyújtott okiratokon levő bélyegek a 
hivatal színes pecsétjével (stampiglia) átbélyegezendők. (Vallás- és 
közokt. minist, rend. 1875. február 4. 35408. sz. a.)
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A íelülbélyegző festéket illetőleg igy rendelkezik a vallás- 
és közokt. ministeri rendelet 1885. április 20-án 645. ein. sz. alatt. 
A bélyegjegyek felülbélyegzésére az anylin festék czélszerütlennek 
bizonyult, mert nemcsak különféle vegyszerek, hanem a napfény és 
nedvesség befolyása által is színét megváltoztatja, s részben vagy 
egészen eltüntethető. Ezért a magas kormány Dötsch Károly festék
gyáros, budapesti lakossal szerződést kötött bizonyos fekete zsirfesték 
szállítása iránt, mely eddigi használat és vegyi kísérletek után czél- 
szerünek bizonyult.

Ezen festéket a nevezett gyáros a szerződés értelmében, a 
következő árakon tartozik szállítói: 1. egy kiló festéket tartalmazó 
bádogszelenczét 1 frt 60 krért; 2. fél kiló festéket tartalmazó bádog
szelenczét 82 krért; 3. egynegyed kilót pedig, melynél kevesebbet 
vállalkozó nem köteles szállítani. 41 krért. 1885. febr. 25-én 2220. 
sz. a. kelt cultusmin. rendelet szerint: Több oldalról emelt panasz 
folytán az 1883. Julius 17-én 1863. sz. a. kelt körrendeleté végpont
jában foglalt azon rendelkezés, mely szerint a lelkészek köteleztettek, 
hogy a hozzájok bélyegtelenül érkezett okiratok és beadványok felől 
a hivatalos leletet vegyék föl és az illetékes pénzügyi hatóságokkal 
közöljék: oda módosíttatik, hogy a lelkészek a bélyegköteles iratokra 
nézve, a hivatalos lelet fölvétele iránti kötelezettség alól föltételesen 
fölmentetnek azon esetre, ha a netán bélyegtelenül, vagy szabály- 
ellenesen bélyegezve hozzájok érkező, vagy előttök felmutatott ilyen 
okiratokat, vagy kérvényeket el nem fogadják; ha azonban az említett 
bélyegtelen vagy szabályellenesen bélyegzett okiratokat, kérvényeket 
elfogadják, akkor az illető lelkész kötelességében álland a hivatalos 
lelet fölvétele iránt az illetéki szabályok 217. §-ának határozatai 
értelmében eljárni; annak elmulasztása az idézett szabályok 117. §-a 
1-ső pontjában és a 118. §-ban foglalt büntető határozatok alkal
mazását vonván maga után. Azon okiratokon, melyek illetékmente
sen állíttatnak ki, valamint azon családi értesítőkön, melyek a szabály- 
szerűnél kisebb, ivenként 50 krral számítandó illeték alá esnek, az ok 
és czél, melyből kiállíttatnak, az illetéki szabályok 23. §-a értelmében 
a kiállítók által mindig följegyzendő. (5/3. 1878. k. 65760. sz. pénz
ügyin. rend.)

A hirdetési és fölmentési bizonyítványok .bélyegkötelezettsége 
tekintetében a «bélyeg és illeték iránti törvények és szabályok hivata
los összeállítása» határozott intézkedéseket tartalmaz, a mennyiben 
az illetéki díjjegyzék 31. tétele értelmében a más egyházban való 
egybekelhetésre kiállított lelkészhivatali engedély-levelek, úgy a 60.
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tétel értelmében a kihirdetési bizonyítványok, ha abban valamely 
eljegyzett pár kihirdetése tanusíttatik, ivenként 50 krnyi állandó 
bélyegilleték alá esnek; ha pedig az utóbb említett bizonyítvány 
két vagy több eljegyzett pár kihirdetését igazolja, az 50 krajczáros 
bélyeg annyiszor kívántatik, a mennyi a házasulandó párok száma. 
Midőn a hirdetési bizonyítvány szövege egyszersmind az elbocsátási 
(dimissionalis), vagyis a fönt jelzett engedélylevelet is magában foglalja, 
ez esetben csak a kihirdetési bizonyítvány után a fentebbiek szerint 
járó bélyegilleték rovandó le. A fölmentés (dispensatio) iránti kérvé
nyek az illetéki díjjegyzék 34. tétele alapján ivenkint egyszeri 50 
krnyi bélyegilleték alá esnek.

így magyarázza ezt az 1883. julius 5-én 1863. sz. a. kiadott 
cultusministeri körrendelet is, melynek szövege a következő: «A m. 
kir. pénzügyminister úr m. é. deczember hó 18-án 67,882. sz. a. kelt 
átiratában tudtul adja, miszerint megbízható forrásból ismételten 

•értesült arról, hogy a lelkészek túlnyomó nagy többsége és pedig fele
kezeti különbség nélkül a más egyházban való egybekelhetésre szóló 
«engedély-leveleket» és a «kihirdetési bizonyítványokat» bélyegtelenül 
állítják ki, s hogy a fölmentés (dispensatio) iránti kérvények a 
szabályszerű bélyegjegy felragasztásának elmulasztása mellett nyujtat- 
nak be a felsőbb egyház hatóságokhoz. Ezen okiratok, illetve bead
ványok bélyegkötelezettsége tekintetében pedig a «bélyeg és illetékek 
iránti törvények és szabályok hivatalos összeállítása» az irányadó 
stb. (melynek szövegét föntebb már közöltük). Ennélfogva a nevezett minis- 
tér úr megkeresése folytán, van szerencsém czimedet tiszteletteljesen 
fölkérni, méltóztassék a főegyházmegyebeli lelkészeket utasítani, 
hogy az engedély-levelek, kihirdetési bizonyítványok és a fölmentés 
iránti kérvények bélyegzése körül az illetéki díjjegyzék fenhivatolt 
határozatainak megfelelőleg járjanak el, és a hozzájok netalán 
bélyegtelenül érkezett ilynemű okiratok és beadványok felől a hivata
los leletet vegyék föl és az illetékes pénzügyigazgatóságokkal közöljék. 
Budapest, 1883. julius 5-én. Trefort, s. k.»

Erre vonatkozólag 1885. évi 2220. szám alatt újabb körlevél 
is bocsáttatott ki a cultusminister által: «Több oldalról emeltetett 
panasz a más egyházban való egybekelhetésre szükséges engedély
levelek, kihirdetési bizonyítványok és a főimentés iránti kérvények 
bélyegkötelezettsége tárgyában 1883. évi julius hó 17-én 1863. sz. 
a. kelt körrendeletem végpontjában foglalt azon rendelkezés ellen, 
melylyel a lelkészek köteleztettek, hogy a hozzájuk netán bélyeg
telenül érkezett ilynemű okiratok és beadványok felől a hivatalos
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leletet vegyék löl, és az illetékes pénzügyi hatóságokkal közöljék. 
A mennyiben e panaszok az említett rendelkezés jogosultsága ellen 
irányulnak, azok elvileg figyelembe nem vehetők ugyan, de tekintve 
a csakugyan fenforgó méltányossági körülményeket, idézett körren
deletéin egyéb intézkedéseinek teljes épségben tartása mellett, az 
annak végpontjában foglalt s fentebb említett rendelkezést a m. kir. 
pénzügyminister úrral egye tértől cg oda találtam módosítandónak, hogy 
a lelkészek a szóban levő bélyegköteles iratokra nézve, a hivatalos 
lelet fölvétele iránti kötelezettség alól föltételesen fölmentetnek azon 
esetre, ha a netán bélyegtelenül, vagy szabályellenesen bélyegezve 
hozzájuk érkező, vagy előttük fölmutatott ilyen okiratokat, vagy kér
vényeket el nem fogadják; ha azonban az említett bélyegtelen vagy 
szabályellenesen bélyegzett okiratokat és kérvényeket elfogadják, akkor 
az illető lelkész kötelességében álland a hivatalos lelet fölvétele iránt 
az illetéki szabályok 217. tj-ának határozatai értelmében eljárni, — ennek 
elmulasztása az idézett szabályok 117. §-a- 1. pontjában, és a 118. 
>?-ban foglalt büntető határozatok alkalmazását vonván maga után.

A családi értesítések, mint összesített anyakönyvi kivonatok 
a pénzügyi törvények és szabályok 14. füzetében foglalt illeték
szabás 6. tételszámának jegyzete értelmében törvényszerüleg annyi
szor igénylik az 50 krnyi bélyegjegyet, a hány születési (keresz
telési), esketési vagy halálozási eset tanusíttatik azokban. A m. kir. 
pénzügyminister 1883. április 24-én 19266. sz. a. rendelete szerint 
a családi értesítők után az illetéki díjjegyzék 6. tételének rendelései 
szerint járó bélyeget az illetéki szabályzat 20. §-ához képest akként 
kell leróni, hogy a szöveg legalább egy sora a felragasztott bélyeg- 
jegyek alsó színes részén keresztülirassék.

Az 1876. január 4-én 123. sz. a. és 1877. jan. 19-én 29722/ex 1876. 
sz. a. kelt körintézvények folytán a felragasztott bélyegjegyeknek a 
lelkészi hivatalos pecséttel való felülbélyegzése mellőzendő.

A községek által az anyakönyvi kivonatok helyett egyesek családi 
viszonyairól kiadott bizonyítványok bélyegét illetőleg megjegyeztetik, 
hogy a bizonyítványok rendszerint csak 50 kros állandó bélyeggel 
látandók e l; ha azonban a bennük igazolt születésnek, esketésnek, vagy 
halálozásnak idejét, — mint az anyakönyvek leglényegesebb adatát - 
is magukban foglalják, s e mellett az anyakönyvvezető lelkész által is alá
íratnak, miután teljes hitelű anyakönyvi kivonatokat pótolnak, kivévén 
azon eseteket, a melyekben maga az, anyakönyvi; kivonat is bélyeg
mentesen lenne kiállítandó, az 50 kros bélyeggel annyiszor látandók 
el, a hány születési, esketési, vagy haláleset bennök igazoltatik.
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Nemzetségfák, melyek anyakönyvvezetéssel megbízott személyek 
által szerkesztetnek, vagy általuk csak bizonyíttatnak, annyiszor 50 
kr. bélyegilleték alá esnek, a mennyi születési, egybekelés! vagy halá
lozási esetek bizonyíttatnak. (III. szab. 76. tétel.)

Az egyházi hatóságok pénztáraiból s az egyházi hatóságok 
kezelése alatt álló alapokból húzott járandóságokról vagy egyéb 
kifizetésekről kiállított nyugták, épen úgy, mint bármely más nyug
ták, a fennálló illetéki szabályok szerint a nyugta értékének meg
felelő II. fokozat szerinti bélyeg alá esnek, melyért a kiállító s a 
nyugtát elfogadó pénztár egyetemlegesen felelősek. Ezen okból uta- 
síttattak az illető állami közegek, hogy a nyugtabélyeg szabályszerű 
lerovását pontosan ellenőrizzék, s a bélyegtelen nyugtákról hivatalos 
leletet vegyenek föl.

Ide vonatkozólag a kir. pénzügyminister 1880. február 10-én 
1285/1879. sz. a. következő átiratot küldött a cult, ministerhez: «Meg
bízható forrásból értesültem, hogy az egyházmegyei, püspöki, káp
talani, s más az egyházi hatóságok kezelése alatt álló pénztárakból 
fölvett járandóságokról kiállított nyugták nem láttatnak el a szabály
szerű bélyeggel, s hogy a czímed vezetésére bízott ministerium 
számvevősége e nyugtákat, ha eléje kerülnek, nem szokta leletezni. 
Az egyházi hatóságok pénztáraiból s az egyházi hatóságok kezelése 
alatt álló alapokból húzott járandóságokról vagy egyéb kifizetések
ről kiállított nyugták, épen úgy, mint bármely más nyugták, a fenn
álló illetéki szabályok szerint a nyugta értékének megfelelő II. foko
zat szerinti bélyeg alá esnek, melyért a kiállító s a nyugtát elfogadó 
pénztár egyetemlegesen felelősek, s az államkincstár érdekében az 
illetéki szabályok ezen határozmányainak szoros megtartását okvet
lenül meg kell kívánnom, különösen pedig az egyházi hatóságoktól 
kell elvárnom, hogy a kincstár jogos követeléseinek biztosítását kitel- 
hetőleg előmozdítsák. Miután azon kíméletnél fogva, melylyel az egy
házi hatóságok iránt viseltetem, lehetőleg elkerülni kívánnám, hogy a 
bélyegszemléknek az egyházi pénztárakra való kiterjesztése végett 
lépéseket tegyek: s főleg, miután a kincstár érdekeinek biztosítását 
azon utón is elérhetni hiszem, ha az egyházi hatóságok az illetéki 
szabályok szoros megtartására figyelmeztetve lesznek: fölkérem czí- 
medet, méltóztassék felhívni az egyházi hatóságokat, miszerint az 
egyházmegyei, érseki, püspöki, káptalani és szorosan vett egyházi 
pénztárakból, valamint az egyházi hatóságok kezelése alatt levő ala
pokból kiszolgáltatott járandóságokról kiállított nyugtákat a nyugta 
értékének megfelelő II. fokozat szerinti bélyeggel láttassák el, mél-
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tóztassék továbbá saját közegeit s főleg számvevőségét is utasítani, 
hogy a nyugtabélyeg szabályszerű lerovását pontosan ellenőrizzék s 
a bélyegtelen nyugtákról hivatalos leletet vegyenek föl. Félreértések 
elkerülése végett megjegyezni kívánom, hogy azon nyugták, melyek 
2 frton alóli összegekről szóknak, valamint a melyek közalap vagy 
község részére fizetett iskolapénzekről, vagy pedig az alamizsna
pénzekről, az az szűkölködő személyek fölsegélyezésére nyújtott cse
kélyebb adományokról állíttatnak ki, végre általában mindazon nyug
ták, melyek nem magánérdekben, hanem a hivatalos egyházi belke- 
zelés czéljaira állíttatnak ki, a fönnálló illetéki szabályok szerint 
bélyegmentesek. Hasonlókép mentesek a lelkészek által a misepénzek
ről kiállított nyugták is, csakhogy e mentesség a misealapítványok 
kamatairól kiállított nyugtákra nem terjed ki.»

E körlevél kiegészítéséül szolgál az 1880. szept. 30-án 1159. 
ein. sz. a. kiadott vallás- és közoktatási ministeri rendelet: «Az 
egyházi hatóságok kezelése alatt álló pénztárakból fölvett járandó
ságok után kiállított nyugták bélyegelése tárgyában 1879. évi 1235, 
pénzügyminiszteri sz. a. kelt s 1880. febr. 22. 289. ein. sz. a. közölt 
pénzügyminiszteri átiratnak különösen a segély vagy alamizsna-pén
zekre vonatkozólag használt általános kifejezése, s névleg a «cseké
lyebb adományok» alatt csakis szorosan véve az alamizsna jellegé
vel bíró segélyezések értendők, melyeknek összege, az ily adományok 
természeténél fogva, legfeljebb 10 forintra tehető».

Építési szerződések az illetékszabás 33. tétele szerint, ha a vál
lalkozó egyedül a munka teljesítésére köleleztetik, érték után és II. 
fokozat szerint bélyegezendők. Ugyanily bélyeg teendő szerződés 
hiányában az ezt pótló árlejtési jegyzőkönyvre (8. tétel); ha pedig 
a munka mellett az építési anyagokat is egészben vagy részben a 
vállalkozó szolgáltatja, III. fokozat szerint szabandó ki a bélyeg. A 
tervek, tervrajzok, vázlatok, költségvetések, szerződési föltételek, árlej
tési jegyzőkönyvek ivenként 50 kr. bélyeggel látandók el. Építési lele
tek, felülvizsgálati jegyzőkönyvek, árelemzés és kereseti kimutatások 
bélyegmentesek. (111. sz. 22. tétel S. pont.)

Katonaügyben kiadott okiratok bélyegezését illetőleg álljon itt 
első sorban a vallás- és közoktatásügyi m. kir. min. 1879. évi jan.
15. 30,625/878. sz. a. kiadott körrendeleté: «A községek által egyesek 
családi viszonyairól az anyakönyvi kivonatok helyett kiállított bizo
nyítványok bélyegelése ügyében az igazságügyministeriummal egyet- 
értőleg m. évi 58,773. sz. a. a törvényhatóságok közigazgatási bizott
ságaihoz kibocsátott pénzügyministeri körrendeletét — valamint a
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pénzügyminister úrnak a «véderőről» szóló törvény s az ennek 
alapján kiadott utasítások értelmében kiállítandó iratok bélyege iránt, 
1877. évi 60,760. sz. a. kibocsátott körrendeletét — oly felhívással 
küldöm meg (az egyházi főhatóságnak), hogy azok egyházkerülete 
lelkészeivel szoros -miheztartás végett mielőbb közölje. Megjegyzem, 
hogy ezen két szabályrendelet magában foglalja mindazon kivételes 
eseteket, a melyekben az anyakönyvi kivonatok és családi értesítők 
rendes bélyegétől eltérésnek van helye. Nincs azonban intézkedés e 
rendeletekben a szegénység esetét illetőleg. E részben a pénzügy
minister úr hozzám intézett átirata szerint az anyakönyvvezető lel
készek oda utasítandók, hogy csak azon esetben van jogosítva bélyeg 
nélkül az anyakönyvi kivonatot kiadni, ha valaki szegénységét igazolja 
s a peres eljárásban szükségli az anyakönyvi kivonatot; megjegyezvén, 
hogy az illetékkötelezettség szempontjából szegénynek csak az tekint
hető, kinek összes keresete s bármely forrásból eredő jövedelme nem több, 
mint a mennyit a lakhelyén szokásos közönséges napszám tesz, s ki 
ezen szegénységet a községi elöljáróságnak ily értelemben kiállított 
bizonyítványával képes igazolni. Önként érthető, hogy a lelkész az 
illetékmentesség okát és az esetet ily alapon kiadott anyakönyvi kivo
natokra is följegyezni tartozik.»

1877. évi 65,760, sz. a. kiadott kir. pénzügyministeri körrende
let valamennyi magyar királyi pénzügyigazgatóságokhoz és illetékki
szabási hivatalokhoz: «A véderőről szóló 1868. XL. t.-czikk s az 
annak végrehajtása iránt kiadott utasítások értelmében kiállított ira
tok bélyege tárgyában 1868. évi 57,001. 1870. évi 25,897. és 1872. 
évi 71,729. számok alatti kiadott itteni körrendeletek határozmánvainak 
egybefoglalásával tudomás és megfelelő alkalmazkodás végett kijelen
tetik, hogy: 1. a rendes állítás vagy a tényleges szolgálati kötelezett
ség alóli fölmentés, valamint a hadseregbőli elbocsátás iránt beadott 
kérelmek, ha a törvényben gyökerező igény alapján támasztatnak. 2. 
az egyéves önkéntessé leendő fölvételt, nemkülönben az egyéves 
önkéntesi szolgálatra megkívánt magasabb fokú képzettség igazolásá
hoz szükséges vizsgát szorgalmazó folyamodványok; 8. a hadi ten- 
gerészetbe hajós-inas minőségben leendő fölvételt kérő beadványok; 
4. a három első pontban érintett beadványokra hozott határozatok 
elleni felfolyamodások; 5. a hadsereg, haditengerészet vagy honvédség 
kötelékébe tartozók nyilvántartása végett szerkesztett beadványok és 
okmányok, különösen pedig a hadkötelesek hazajövetelére, tartózkodására, 
és utazására vonatkozó beadványok, s az ellenőrzési szemléknél fel
mutatandó esketési bizonyítványok; végre 6. a tényleges szolgálatban
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levő vagy rövid időre szabadságolt katonák, tengerészek és honvédek 
nősűlési kérvényei s a mind a hat pontban felsorolt kérvényekhez 
jelentésekhez, vagy másnemű beadványokhoz csatolt iratok, anya
könyvi kivonatok, illetőleg családi értesítések és egyéb mellékletek, 
a mennyiben kizárólag a mondott czélra használtatnak, a fennálló 
illetéki szabályok értelmében bélyegmentesek. Azon családi értesítők, 
melyek hadköteles, de még be nem sorozott egyének nősűlési kérvé
nyeihez, a már hadszolgálatban álló egyének állandó szabadságolta- 
tási kérvényeihez, a nem törvényben gyökerező ok alapján támasz
tott elbocsátási kérvényekhez csatoltatnak, vagy végre a hadkötelesek 
hagyatéki tárgyalásainál a ‘katonai hatóság által kivántatnak be — 
miután egy egyén családi viszonyairól kiállított bizonyítványt képez
nek, tekintet nélkül a bennük igazolt születési, esketési, vagy halá
lozási esetek számára, ivenkint csak 50 kr. bélyeg alá esnek.

A nem törvényben gyökerező ok alapján kért elbocsátási kér
vények, valamint oly folyamodások, melyekben oly határozatok 
megváltoztatása vagy megsemmisítése kéretik, melyek ellen a törvény 
és utasítások szerint további felfolyamodásnak helye nincsen s általá
ban az előbbiekben föl nem sorolt beadványok, valamint a családi 
értesítők bélyegének a föntebb jelzett esetekbeniek kivételével az összes 
mellékletek az illetéki szabályokban meghatározott rendes bélyeg 
alá esnek. Azon okiratokon, melyek a mondott czélokra illetékmen
tesen állíttatnak ki, valamint azon családi értesítőkön, melyek a 
szabályszerűnél kisebb, ivenkint 50 krral számítandó illeték alá esnek, 
az ok és czél, melyből kiállíttatnak, az illetéki szabályok 23. §-a értel
mében a kiállítók által mindig följegyzendő.

Mindazon halottas és esketési anyakönyvi kivonatok, melyek a 
katonai nyilvántartás czéljából adatnak ki, s ennélfogva magánhasz
nálatra nem szolgálnak, hivatalos alakban, tehát díjtalanúl és bélyeg 
nélkül állítandók ki, és ezen szavakkal: «katonai», illetőleg «honvéd
nyilvántartás czéljából» ellátva, a halottas levelek az illető község 
elöljáróságnak, az esketési bizonyítványok pedig az illető megesketett- 
nek minden egyes esetben vételismervény mellett további hivatalos 
használat végett kézbesítendők. (Vallás- és közokt. min. rend. 1874. 
máj. 29. 14551. sz.)

Azon' családi értesítők, melyek hadköteles, de még be nem 
sorozott egyének nősűlési kérvényeihez, a már hadszolgálatban álló egyé
nek állandó szabadságoltatási kérvényeihez, a nem törvényben gyökerező 
ok alapján támasztott elbocsátási kérvényekhez csatoltatnak, vagy 
végre a hadkötelesek hagyatékai tárgyalásainál a katonai hatóság
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által .kívántainak be. miután egy egyén családi viszonyairól kiállított 
bizonyítványt képeznek, tekintet nélkül a bennük igazolt születési, 
esketési vagy halálozási esetek számára, ivenkint csak 50 kr. bélyeg 
alá esnek. (5/3 878. k. 65,760. sz. pénzügym. rend.) Az itt felsorolt 
kivételek a kir. honvédségre is kiterjednek.

Az anyakönyvvezetők a szabadságos, tartalékos katonák, tenge
részek és honvédek részére saját kérésük folytán kiállítandó esketési 
bizonyítványokon, azon helyen, hová a bélyegjegy szokott alkalmaz
tatni, — az okmány czélját e szavakkal: «katonai nyilvántartás 
czéljából» kitüntetni el ne mulaszszák. (Honv. minist, átirat a vallás- 
és közokt. rninisterhez, 1873. ápr. 22. 11,461/VII. sz.)

A pénzügyminister rendelete, kelt Budapest, 1875. decz. 24. 
50,711. sz. a. A családi értesítések: a) A katonakötelezettség alól 
leendő fölmentés iránti felszólalási kérvényekhez; b) a hadsereg
ből való elbocsátást, törvényes alap beálltával szorgalmazó beadvány
hoz; c) a szabadságolt katonáknak nősülési engedély iránti folya
modványához a katonai hatóság kívánalma folytán csatolandó s csak 
a jelzett czélokra szükséges családi értesítések bélyegmentesek. Meg- 
kivántatik azonban, hogy ezen bélyegmentes értesítéseken azon czél, 
melyre kiállíttatnak, valamint az illető fél neve följegyeztessék.

Az okmányok, nevezetesen az anyakönyvi kivonatok és lelkészi 
bizonyítványok bélyegmentességére nézve tájékoztatnak a következő 
rendeletek és szabályok :

Bélyegmentesek a bizonyítványok: szegénységről (111 szab. 22. a. 
tétel); vallástani leczkehallgatás felől (22. g.); hitelemzőtan és neve
léstanból letett vizsgákról hittanulók számára kiadottak (22. h .); a 
jegyesek részére vallási oktatás felől (22. i.); egyik keresztyén feleke- 
zetről a másikra átlépés bejelentését tanúsító bizonylatok (22. k.); a 
misemondás kötelességének teljesítéséről szóló bizonyítványok, melyek 
a végre állíttatnak ki, hogy ezek alapján az ebbeli járadék kiszol
gáltassák (22. p .); a keresztelési, születési, esketési és halotti anya
könyvekből való kivonatok, vagy az ebbeli bizonyítványok, melyek 
külföldi hatóságok által kívántainak (22. u. tétel); azok, melyek vala
mely könyöradomány elnyerése, vagy kór-, szülő- vagy lelenczházba, 
általában kereset nélküli szegények ellátása, s ezek gyermekeinek 
eltartása és nevelése végett fennálló jótékony intézetbe ingyen leendő 
fölvétel iránt állíttatnak ki, — addig, míg más czélra nem használ
tatnak, föltételesen; lelenczeket ápolásba venni szándékozó személyek 
erkölcsiségéről, vagyoni viszonyairól vagy egészségi állapotáról szóló 
bizonyítványok egyedül ezen czélra, fóltételesen ; melyeket azok tar
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toznak előmutatni, kik az államtól vagy községtől, köz- vagy magán- 
nyugdíj, vagy jótékony intézetekből bármi néven nevezendő tartási 
járadékot, vagy könyöradományt húznak, azon körülmények igazo
lása felől, melyektől az élvezet járandósága föltételeztetik, ezen hasz
nálatra föltételesen; életbizonyítványok az államkötvények kamatainak 
fölvétele végett, ezen használatra föltételesen illetékmentesek. Az anya
könyvvezetők a bélyegmentesen kiadott kivonatokra és bizonyítvá
nyokra, a czélt és az esetet, melyre azokat bélyegmentesen kiszol
gáltatják, mindig pontosan rávezetni tartoznak. (58773/1.878. sz. 
pénzügvministeri rendelet.)

1.2163/1883. szám: «A magyar kir. pénzügyminister úr folyó 
évi április 1.-től 19.894. szám alatt kelt átirata szerint, egy oly eset 
fordult elő, mely szerint az illető anyakönyvvezető lelkész a kir. ille
tékkiszabási hivatal részéről hozzá intézett megkeresés daezára hiva
talos czélra bekivánt anyakönyvi kivonat bélyegmentes kiállítását 
megtagadta. Minthogy a leltárak kiegészítésére hivatalból kiállítandó 
anyakönyvi kivonatok bélyegmentessége az illetéki díjjegyzék 79. 
tétel e) pontjában kimondott azon általános elven alapszik, mely 
szerint mindazon okiratok, melyeknek kiállítását a hatóságok és hiva
talok kizárólagosan hivatalos czélokra kívánják, — föltételesen bélyeg
mentesek, ezen kedvezmény alkalmazásának tehát az illetéki díjjegy
zék 22. tétel aj pontjához tartozó jegyzet rendeléseinek szem előtt 
tartása mellett önérthetőleg a kir. illetékkiszabási hivatalok és pénz
ügyi hatóságok által hivatalból bekivánt anyakönyvi kivonatokra 
nézve is van helye: felkérem teljes tisztelettel czímedet, méltóztassék az 
anyakönyvvezető lelkészeket— 1879. évi január 29-én 80,625/ex 1878. 
és január hő 21-én 35,803. szám alatt kiadott körintézvényeim 
kiegészítéséül — mielőbb oda utasítani, hogy a kir. illetékszabási hivata
lok és pénzügyi hatóságok által tőlök hivatalos czélokra bekivántató 
anyakönyvi kivonatokat és családi értesítőket bélyegmentesen szol
gáltassák ki. Budapest, 1883. május hő 11-én. Trefort, s. k.»

«A m. kir. belügyminister úrral egyetértőleg kijelentetik, hogy 
az illetőségi, rendőri s egyéb közigazgatási ügyek tárgyalásánál hiva
talból szükségelt, s az alispán, polgármester vagy szolgabiró részéről 
az anyakönyveket vezető lelkészekhez intézett hivatalos megkeresés 
utján beszerzendő anyakönyvi kivonatok az illetékszabás 79. tételé
nek 6. pontja értelmében bélyegmentesen állíthatók ki. Múlhatatlanul 
megkivántatik azonban, hogy a kiállítás czélja a hivatalos megkere
sés számának idézése mellett, az anyakönyvi kivonaton följegyeztes
sék, s másrészt az is önként értetik, hogy a hivatalos haszná
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latra kiállított kérdéses okiratok a megkereső hatóság iratai között 
megőrizendők, s a feleknek semmi szín alatt ki nem szolgáltat
hatók.» (M. k. p. ü. minist, rend. 1880. aug. 17. 58886. sz.)

Az egyház hivatalos belkezelésére szánt nyugtatványok bélyeg
mentesek, de a magán érdekben kiállított nyugta bélyegköteles. 
(1235/1879. sz. pénzügym. 13203/1881. cult. min. rend.)

Bélyegmentesek még a rendes állítás vagy tényleges szolgálati 
kötelezettség alóli ideiglenes fölmentés, valamint a hadseregből! elbo
csátás iránt beadott kérelmek és mellékletei, ha a törvényben gyöke
rező igény alapján támasztatnak; az egyéves önkéntessé leendő föl
vételt, nemkülönben az egyéves önkéntesi szolgálatra megkívánt 
magasabb fokú képzettség igazolásához szükséges vizsgát szorgalmazó 
folyamodások, és mellékletei; a hadi tengerészeibe hajóinas minőség
ben leendő fölvételt kérő beadványok és fölszereléseik ; a most érin
tett beadványokra hozott határozatok elleni felfolyamodások és mel
lékletei ; a hadsereg, hadi tengerészet vagy honvédség kötelékébe tar
tozók nyilvántartása végett szerkesztett beadványok és okmányok, 
különösen pedig a hadkötelesek hazajövetelére, tartózkodására és 
utazására vonatkozó beadványok s az ellenőrzési szemléknél felmu
tatandó esketési bizonyítványok, végre: a tényleges szolgálatban 
lévő vagy rövid időre szabadságolt katonák, tengerészek és honvédek 
nősülési kérvényei s a mind a hat pontban felsorolt kérvényekhez, 
jelentésekhez vagy másnemű beadványokhoz csatolt iratok, anyakönyvi 
kivonatok, illetőleg családi értesítések és egyéb mellékletek, a meny
nyiben kizárólag a mondott czélra használtatnak.

Posta.

Az állam által elismert valamennyi vallásfelekezet minden rendű 
egyházkormányzási és lelkészi hivatalainak egyházi, házassági, katonai, 
bizottsági, iskolai s egyéb (p. egyházi javadalmak ügyében váltott) 
hivatalos levelezései, — úgy a kolduló szerzetek és az összes tanintéze
tek, s ezek kormányzóságai (iskolaszék, gondnokság stb.) levelezéseik 
p o r  famentesek. Ily portomén tességet élveznek még az egyházi és 
iskolai felügyelők a hatóságokkal levelezésben (Posta Rendeletek Tára
1867. évf. 42. old.) az izr. központi iroda és választmányok és az orth. 
hitközségek központi bizottsága (1868. P. R. T. 183. és 1882: P. R. T. 
43. old.)

Az egyházi hatóságok pénz- és értékküldeményeire a portomén-
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tesség nincs kiterjesztve. (1865. nov. 25-én kelt 16352/3136. sz.. 1866. 
aug. 6-án kelt 12551/1343 sz., 1866. szept. 4-én kelt 14230/3176 sz. 
cs. kir. kér. min. rendeletek.) Ha fizetés küldetik postán, portomentessé- 
gének biztosítására a borítékon kiteendő : «Hivatalos fizetések, porto
mén!,es» (1883. év 1240. sz. cult. m. rend.).

Az egyházi hivatalok levelezési szabadalmát illető föntebbi rende
leiek kiegészítéséül a cultusminister 1885. évi 15731. sz. a. követke
zőkben utasít: «A fennálló postai szabályok értelmében a törvényesen 
elismert hitfelekezetek egyházi hivatalait a hivatalos ügyekben egymás 
közt s a föltétlenül portomentes hatóságokkal váltott levelezésükre 
nézve a levélpostán portomentesség illeti meg, s e szerint az izraelita 
anyakönyvek vezetésével több helyütt általában megbízott egyéb 
közegek is ebbeli levelezésükre nézve a portomentességet igényelhetik. 
Minthogy azonban ezen körülmény s az anyakönyvi ügyek portomentes 
minősége egyáltalában az eddigi szabályokban határozottan kimondva 
nem volt, szükségesnek láttaa közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minis
ter erre nézve a kir. postahivatalokat kellő utasításssl ellátni.»

A közmunka- és közlekedési m. kir. ministeriumnak 1885 . évi 
április 21.-én 8082. szám alatt kelt rendelete: «Egyházi hivatalok smin. 
rendelettel kinevezett anyakönyvvezetők portomentessége tárgyában» 
ekként szól: «Az 1865. évi portomentességi szabályzat II. czikkének 
8. pontja szerint (Postai Tarifák 18. §. B. 8. pont) a törvényesen elismert 
vallásfelekezetek egyházi hivatalainak hivatalos ügyben egymás közt s 
föltétlenül portomentes hatóságokkal, közegekkel s testületekkel váltott 
levelezése portomentes. Az egyes helyenkint egyik-másik hitfelekezeti 
hitközség részére a vallás- és közoklatási ministerium által kinevezett 
anyakönyvvezetőknek az ilyen ügyekben az illető egyházi hivatalok 
helyett, egymás közt egyházi hivatalokkal s föltétlenül portomentes 
hatóságok, közegek s testületekkel váltott levelezése szintén portomen- 
tesen kezelendő, ha ez egyébként a portomentes levelezésekre előirt 
külső kellékekkel bir. Portomentességi záradékként az egyházi hivata
lok s anyakönyvvezetők az illető portomentes leveleket a borítékon e 
szavakkal: «Anyakönyvi ügyben portomentes» tartoznak ellátni. Az 
ajánlati díj alól ezen levelek nincsenek fölmentve.

A hivatalos levelek nem az illető lelkész nevére, hanem a lel
kész! hivatalhoz czimezendők s a borítékon a «hivatalból» szó alá 
az ügyet is jelöljék meg, a melyben a levél Íratott (egyházi, iskolai 
stb.) Az egyházi hivatalok csak szigorúan hivatalos ügyben élveznek 
portomentességet. (1875. jan. 15-én 34874/1.874. sz. a. kelt cult. min. 
rendelet.) 1885. aug. 9-én, 1155. ein. sz.' alatt az 1884. évi nov.
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6-án, 1382. ein. sz. a. kelt intézvény bővebb magyarázatául megje
gyeztetik, hogy az egyházi hivatalok csakis a fontosabb, vagy okmá
nyokat tartalmazó hivatalos leveleiket adják ajánlva fel; és mert 
hivatalos leveleikre nézve az ajánlási díj alóli mentességet, a portó
mentességi szabályzat értelmében, nem élvezik, ajánlva feladott hiva
talos leveleik után darabonkint a 10 krajczár ajánlási díjt megfizetni 
tartoznak.

A földmivelés és kereskedelmi ministerium 9666/1876. máj. 
20. sz. a. szabályzatában a postai küldeményeket illetőleg elrendeli, 
hogy az 50 gramm súlyt meghaladó irományküldemények erős papírba 
göngyölve, zsineggel kötendők á t ; a két klgr. súlyt meghaladó iromány
küldemények vászonba varrandók; a nyomtatvány-küldemények — alak
juk egyöntetűbb lévén — az eddigi módozat szerint csomagolandók.

A közszolgálat gyorsasága és biztonsága érdekében, valamint a 
portomentesség igénybevételének ellenőrizhetése szempontjából, a hazai 
hatóságok és különösen a községek is utasítást nyertek az iránt, hogy 
hivatalos leveleiket és egyéb küldeményeiket, melyeket a magyar anya- 
területre czimezve elküldenek, magyar czímmel lássák el. (Minist. Kend. 
Tára 1886. évi 202. 1.) Hasonló intézkedés történt az egyházi hiva
talokat illetőleg. A postán szállított portomentességet élvező küldemé
nyek e szerint úgy a feladó hivatal (hatóság, község, egyházi hivatal 
stb.) nevét, mint a czímzett megjelölését, a rendeltetési helyet és a 
portomentességi záradékot is a czímen, az állam hivatalos nyelvén 
kell hogy feltüntessék.

A postahivatalok ezen utasításnak az egyes feladók (hivatalok, 
községek stb.) részéről való betartását a kézbesítés alkalmával ellen
őrizni tartoznak és azon hivatalos levelekről, melyek ezen követel
ménynek meg nem felelnek, a feladó hivatal megnevezése és a kül
demény czíme és ügyszámának megjelölése mellett kötelesek előttes 
postaigazgatóságukhoz jelentést tenni. Ezen jelentésükhöz csatolják, 
ha a czímzett hatóságtól nehézség nélkül megszerezhetik, az illető 
levél boritékát, illetve kocsipostával továbbított küldeménynél a szál
lítólevelet.

A feladó postahivatalok azonban az ilyen küldeményeket, bármely 
nyelven is legyenek czimezve, ha a föladó azokat visszavenni nem 
akarja, késedelmek kikerülése végett, tartoznak minden további ellen
vetés nélkül fölvenni és tovább adni. (1887. augusztus 25-én 31967. 
sz. a. kelt közm. és közi. min. rendelet.)

1885. julius 29-én. 28,693. sz. a. a pénzküldemények porto- 
mentessége tárgyában tudomásra hozatik, hogy az egyházi hatóságok
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és hivatalok pénzesleveleik és csomagjaikra nézve portomentességet 
nem élveznek, és a kocsipostai díjmentességet csupán azon hivatalos 
számadásokat és irományokat tartalmazó hivatalos és érték nélküli 
küldeményeikre nézve vehetik igénybe, melyeknek súlya a levélpos
tával továbbítható súlymaximumot meghaladja. Ezenkívül az egyházi 
hatóságok és hivatalok csupán az állami hatóságok felszólítására, az 
állam számára gyűjtött pénzt vagy könyöradományokat, de csakis 
állami pénztárakba, vagy a felszólító állami hatósághoz küldhetnek 
portomentesen. Az állam számára gyűjtött pénzek szállítására az egy
házi hatóságok és hivatalok a portomentes postautalványokat hasz
nálhatják ; ellenben egyéb pénzküldeményekre portomentességet nem 
élvezvén, azokat csak is a feladáskor bérmentesítendő postautalványo
kon, esetleg pénzeslevelekben adhatják fel a postára.

A magántársulatok és magánfelek közhatóságokkal és porto
mentes hivatalokkal váltott levelezéseikre nézve csak az esetben élvezik 
a portomentességet, ha a levelezés nem az illetők ügyeiben és érde
kében, hanem állami vagy közszolgálati ügyben folyik, és ha ezen 
körülmény a borítékon a czímirat alsó bal sarkán szembeeső helyen, 
az ügy megnevezése mellett e czélra megállapított záradékokban ki 
van fejezve. — Magánfelektől közszolgálati ügyben közhatóságokhoz 
intézett levelezések számára következő záradék állapíttatott m eg: 
«Hivatalos felszólítás folytán iskolai, közegészségi stb. ügyben portó
mentes» s e záradék vörös vagy kék irónnal aláhúzandó. (1873. évi 
szeptember 14-én 1290. ein. sz. a. kelt cultusministeri körrendelet.)

Ugyanily utasítást ad a közmunka- és közlekedésügyi ministernek 
1882. évi október 10-én, 10,054. szám alatt kelt átirata, mely szerint 
föltétlenül portomentes hatóságok által egyes magánüzletekben rendelt 
nyomtatványok, ha a rendelő hatóságoknak posta utján küldetnek 
meg, egyenkint a húsz kilogramm súlyt meg nem haladják, érték
nyilvánítással ellátva nincsenek és úgy a szállítólevelén, mint a gön- 
gvöleten, mint «hivatalos felszólításra portomentes» jelöltetnek meg, 
portomentesen kezelendő.

Végül legújabban következő utasítás adatott a magánfelekkel 
és váltakozókkal levelezésre vonatkozólag a közmunka- és cultus- 
ministerek által ki:

«Közszolgálati ügyben portomentes» jelzéssel üzlettulajdonosok, 
részvénytársaságok, vállalkozók és magánosoknak csak oly levelek 
küldhetők, melyek tartalmuknál fogva közérdekűek, a közszolgálat 
érdekében keletkeztek; oly levelekre pedig, mely a czímzett fél ma-
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gánérdekében küldetnek, «hivatalból, portoköteles» megjegyzés alkal
mazandó ; ily levelek pótdíj. esetleg, ha ajánlva adatnának fel, aján
lási díj nélkül egyszerű portoval (20 gr. súlyig 5 kr., azonfelül 250 
gr.-ig 10 krral) fognak megrovatni, mely a kézbesítés alkalmával a 
czímzettől szedetik be. Közszolgálat érdekében magánfelekhez küldötl 
hivatalos levelek borítékára a «hivatalból, közszolgálati ügyben porto- 
mentes» megjelölés annyival inkább szükséges, mert ennek hiányos
sága vagy elhagyása a levél megdíjazását vonja maga után, s ha a 
czímzett a portót nem fizeti le, állítván, hogy a levél tartalmánál 
fogva portomentes, és ezt. a borítékban levő irattal igazolja, úgy a 
levél neki díjmentesen kiadatik ugyan, de az esedékes porto a boríték 
alapján azon hatóságtól vagy közegtől hajtatik be, mely a portomen
tes kezeléshez megkívántaié megjegyzést alkalmazni elmulasztotta. 
Portoköteles levélnek helytelenül «portomentes» megjelöléssel postára 
adása büntetés alá eső áthágást képez. (19/3. 1887. 644. ein. sz. 
közokt. min. rend. és 25/2. 1887. 4470. sz. a. kelt közmunka- és 
közlekedésügyi min. rend.)

Ministeri rendelet a postán elveszett pénzek s egyéb küldemé
nyekről. 350/1882. ein. szám. A vallás- és · közoktatásügyi m. kir. 
ministertől. — A közmunka- és közlekedésügyi in. kir. minister úrnak 
f. évi február hó 10-én 411. sz. alatt kelt átirata szerint több eset 
fordult elő, hogy a postán elveszett hivatalos pénz- s egyéb külde
mények megtérítését a postaintézetnek meg kellett tagadni azért, mert 
a feladó hatóság a 6 hóval megállapított felszólamlási határidőt elmu
lasztotta. A kocsiposta rendszabály 36. §. b) pontjának ebbeli rendelke
zése, mely különbséget magán s hivatalos küldemények közt nem 
tesz, azon alapszik, hogy a postaintézet szavatossága tovább nem 
tarthat, mint a meddig az intézet az általa kezelt küldemények sorsát 
nyomról nyomra követheti; ez azonban föltételezné, hogy minden 
kezelési följegyzés, rovatlap, átadó jegyzék, jegyzőkönyv, kézbesítő
könyv. átadóvevény stb. megőriztessék, mi ezen számos kezelési iro
mányok nagy tömege miatt bizonyos időn túl lehetetlen, mert elte
kintve a nagy helyiségektől, melyet igénybe vennének, oly nyilván
tartásuk, mely minden egyes darab biztos föltalálását lehetővé tenné, 
aránylag túlságos nagy költségbe is kerülne. A belföldi küldeményekre 
nézve fennálló 6 havi fölszólamlási határidő egyébként elég hosszú 
arra, hogy valamely küldemény feladója arról értesülhessen, vájjon 
küldeménye rendeltetését elérte-e, vagy hogy azt ilyen értesítés kima
radása esetén a postán megreklamálhassa. Nehogy tehát a hatóságok 
a határidő elmulasztása folytán meg károsodjanak, s a postaintézet
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velők e tekintetben kellemetlen helyzetbe jusson, az előlnevezett minis
ter· úr legezélszerübbnek vélné, ha azon, több hatóságnál dívó szokás, 
hogy pénzküldeményeikről a czímzettektől a szokásos, sokszor előre 
beküldött nyugtán kívül utólagos elismervényt is kívánnak, valamennyi 
hivatalnál gyakoroltatnék. — Budapesten, 1882. évi április hó 24-én. 
Trefort s. k.

A pénzes levelek, értékszállítmányok és táviratok portomentes- 
sége nincs az egyházi hivatalokra kiterjesztve. Az ezekért eddig 
készpénzben fizetett díjak, a mennyiben 10 frtot meg nem haladnak, 
az 1888. május 11-én kelt közi. min. rendelet szerint frankojegyek 
l'elragasztása által rovandók le. E czélból úgy a postai, mint a távirdai 
díjak lerovásánál az eddigi 2, 3, 5, 10 és 20 kros és az ezek kiegészí
tésére egyúttal forgalomban hozott 1, 8, 12, 15, 24, 30, 50 kros, 1 
és 3 frtos frankojegyeket kell használni. A frankojegyeket a külde
ményre és táviratra magának a feladónak kell felragasztani, még 
íredig: közönséges és ajánlott leveleknél, utalványoknál és pénzes 
leveleknél a boríték czímoldalán, lehetőleg a felső jobb sarkon s ha 
itt elegendő hely nincs, a küldemény pecsétes, illetve hátoldalán; 
különösen figyelni kell arra, hogy a pénzes levelekre felragasztandó 
minden egyes frankojegy körül megközelítőleg egy czentiméternyi köz 
maradjon, s hogy a frankojegyek a borítékok széleit át ne fogják s 
a borítékok szárnyszéleit be ne fedjék. A pénzt külön papírba téve 
kell a borítékba helyezni; borítékul pedig legczélszerübb a minden 
postahivatalnál és frankojegy-árusítónál 1 krért kapható postai pénzes
levél borítékot használni. Pénzt közönséges vagy ajánlott levélben 
küldeni nem szabad, de nem is indokolt, mert utalványnyal, 5 kros 
frankojegy felragasztása mellett, 5 írtig bárhová lehet pénzt küldeni. 
Csomagok feladásánál a frankojegyeket a szállítólevélen e czélra 
szolgáló- üres helyen kell felragasztani. Táviratok feladásánál a franko
jegyeket a használt táviratlap felső közép részén, s ha közönséges 
papír használtaik, a beirt oldalon üresen hagyandó helyre — s ha, 
a táviratlap mondott részén elegendő hely nincs, ennek hátsó olda
lára kell felragasztani.

Hogy távirat minden postahivatalnál feladható legyen, «táviró 
lapok» hozattak forgalomba. Ily távirat-lap ára 35 kr, s avval min
den ráfizetés nélkül fél lehet adni egy a magyar -korona területére, 
vagy Ausztriába szóló, 5 szóból álló táviratot; minden további szó
ért 2 kr. jár s ezeknek díját a távirat-lap belső oldalán, az erre kije
lölt helyen megfelelő értékű frankó-jegyek felragasztása által kell 
megfizetni. A távirat-lapra irt távirat átadható bármely postahivatal
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nak, vagy bedobható a levélgyűjtő-szekrényekbe. A postahivatal a 
legközelebbi távirdahivatalig minden külön díj nélkül szállítja el a 
távirat-lapon irt táviratot. Ha a feladó azt kívánná, hogy a távirat
lap ajánlott levelek módjára szállíttassák a postán, az esetben még 
külön 10 kr. értékű, franko-jegy ragasztandó a «távirat-lap» külső 
czímoldalára, a 35 kros benyomott franko-jegy mellé. A postahivatal 
az ily táviratok átvételéről a feladó részére rendes postai vevényt 
állít ki.

A távírda hivatal a posta utján hozzá érkezett távirda-lapot a 
távirdakezelési szabályok szerint továbbítja, ha a távirat díja a föl
ragasztott frankojegyek által teljesen fedezve van; sőt még akkor 
is, ha a fedezetlen távirási díj 20 krnál nem több, de a föladó teljes 
czímét a távirat-lap megfelelő helyén feljegyezte. Ez okból a feladónak 
saját érdekében áll, hogy czímét és lakását a legnagyobb pontosság
gal írja fel a távirat-lapra. A hiányzó díjak portomentes levelező 
lap utján tiz kr. költséggel együtt a feladótól utólagosan szedetnek 
be; ugyanígy szedetnek be a feladótól azon küldönczdíjak, a melyek a 
feladásnál készpénzben fizetendők meg, nemkülönben azon küldöncz
díjak is, melyeknek kiegyenlítését a czímzett megtagadta. Ha azonban 
a távirat díjából 20 krnál több fedezetlen, vagy ha kevesebb is, de 
a föladó czímét fel nem jegyezte: a távirdahivatal a távirat-lapot, a 
feladónak, illetve a beküldő postahivatalnak visszaküldi. (1888. junius 
10-én kelt közi. min. körrendelet.)



H ARM ADIK  KÖNYV. 

Házasság. Törvénykezés. 

ELSŐ RÉSZ.

Eljegyzés, hirdetés.

Az egyházi és állami törvények megszabják a viszonyokat, 
melyek közt házasság létrejöhet. Az eljegyzésnek korábban nagy jelen
tősége ma már leginkább abban határozódik, hogy a házasságkötés előfel
tételei igazoltassanak, vagy megszereztessenek. Ha a házasulandók 
valamely tiltó vagy bontó akadály miatt törvényesen vagy érvénye
sen egybe nem kelhetnek: a jegyesek illetékes lelkészének köteles
sége vizsgálat alá venni, vájjon átalán véve olyan-e az akadály, mely 
alól fólmentés adható; továbbá vájjon vannak-e elegendő okok a fölmen
tés megnyerésére, s a fölmentés pro foro externo vagy interno szük- 
séges-e ? Ha a fólmentést a püspök is megadhatja: a fölmentésérti 
folyamodást, a jegyesek nevében, rendszerint az illető plébános intézi 
a püspöki hivatalhoz. A püspök azután kiállítja a fölmentési okmányt, 
s a fölmentés végrehajtásával a plébánost bízza meg. De ha a püs
pök nincs jogosítva a fölmentés megadására: a folyamodás az apos
toli székhez intézendő, -— s a nálunk uralkodó szokás szerint az ily 
folyamodást a jegyesek plébánosától nyert értesítés és kérelem nyo
mán az illető megyés püspök küldi Rómába, s ha a jegyesek két 
külön megyéből valók lennének, csak az egyik félnek, közönségesen 
a menyasszonynak főpásztora meneszti a kérvényt az apostoli szent 
székhez.

Jegyzet. A Rómába intézett fölmentési kérelmekre, nézve a következő 
szabályok tartandók szem előtt: 1. ha a fölmentés pro foro externo kéretik, 
vagyis : ha az akadály ismeretes és nyilvános : a kérvény a Datáriához küldendő, 
de maga a kérvényező levél a pápának czímeztetik (Beatissime Pater !) s a 
kérelmezőknek vezeték- és keresztneve, a püspöki megye s a plébánia, melyhez 
tartoznak, (főkép, ha az angestia loci czímen kéretik a fölmentés) pontosan meg
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jelölendő. — Ha pedig a fölmentés pro foro interno kéretik, vagyis ha az aka
dály, titkos: a folyamodás a Poenitentiarius Major-ra — (Eminentissime 
Dne!)' czímezve, a Poenitentiariához küldetik; de a kérelmezők neveit nem 
szabad kitenni, hanem valamely költött nevet (Cajus, Titia) kell használni; 
a püspöki megyét és helyet, hová a .kérvényezők tartoznak, szintén szükségtelen 
megjelölni, hanem csak a püspöknek, a kihez, s a helynek, hová a fölmentés 
küldendő, neve jelöltetik meg. Ha pedig többszörös akadályok fordulnak elő, 
melyek részint nyilvánosak, részint titkosak, akkor az előbbiektől való fölmen
tésért a Datariához, az utóbbiakra nézve pedig a Poenitentiariához kell fordulni; 
— de a Poenitentiariához küldött kérvényben mind a két nemű akadályt meg 
kell nevezni, kijelentve azt, hogy a nyilvános akadályra nézve a Datariához 
intéztetett kérelem. Ha pedig a kezdetben titkos és a Poenitentiaria által dispen- 
sált akadály később nyilvánossá válnék : a Datariához újólag folyamodás inté
zendő. 2. A folyamodás szövegében a házassági akadály pontosan megjelölendő, 
s különösen ha a Datariához intéztetik a kérvény, ahhoz a rokonság vagy sógorság 
táblája is melléklendő, s nemcsak a távolabbi, hanem a közelebbi rokonság foka 
is kiteendő. — Azonban a Poenitentiariához küldött folyamodványoknál elégsé
ges a távolabbi rokonságot vagy sógorságot megjelölni. — Ha többszörös aka
dály fordul elő, azokat egyenként mind, még a tiltó akadályokat sem hagyva 
el, meg kell említeni. 3. Mindazon körülmények, melyek az akadályt súlyosbít
ják, vagy könnyebbítik, s a fölmentés megadását könnyebbé, vagy nehezebbé 
teszik, szintén lelkiismeretesen megemlítendők. Azért p. o. a kérelmezők közt 
előfordult vérfertőzési bűn, legyen az akár ismeretes, akár pedig titkos, vala
mint az is, vájjon a közösülés nem a dispensatio könnyebb úton megnyerése 
czéljából vitetett végbe, a folyamodványban megemlítendő ; — továbbá, ha a 
megkötött házasság érvényesítése kérelmeztetik, ki kell tenni, vájjon jóhiszemüleg, 
vagy az akadály tudtával keltek-e egybe a felek, s váljon az akadályt megtudva, 
tartózkodtak-e a testi közösüléstől ? S végre, nemzettek-e már gyermeket, s mennyi 
idő óta élnek együtt ? 4. Az okoknak, melyek miatt a fölmentés kéretik, igazaknak 
kell lenni, s általán véve, semmit elhallgatni (subreptio) vagy valótlant mondani 
(obreptio) nem szabad, mert különben a nyert fölmentés semmis. 5. Ha a felek 
azon idő alatt, míg a fölmentés Rómából megérkezik, testileg közösülnének: a 
nyert fölmentés semmis, s ezért új fölmentést szükséges kérni. 6. Ha a kérelmezők 
in forma pauperum óhajtják a fölmentést: a folyamodványhoz a feleknek szegény
ségi bizonyítványa is melléklendő, melyet az illető.plébános,állít ki, s a püspök 
saját részéről is megerősít.

A püspökök fölmentést adhatnak a harmad- és negyedízi ro
konság és sógorság akadálya alól; a kath. vallásra áttért egyéneknél 
a már megkötött házasság esetében a másodikízi rokonság alól is, 
hacsak ez az első fokot nem érinti; az eljegyzésből származó köz- 
tisztességi akadály alól; a lelki rokonság alól, kivéve a keresztszülő 
és a keresztelt közötti akadályt; a bűntett akadálya alól, ha nem 
járt az házastárs-gyilkolással, a hol a püspök egyszersmind a jus 
petendi debitum-ot is visszaadhatja.

A püspök a pápai felhatalmazáson nyugvó fölmentési hatalmát 
külön megbízás alapján közhelyettesére átruházhatja; ezen felhatal
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mazással saját híveire nézve élhet, azok akár megyéje területén, akár 
azon kívül tartózkodnak, hacsak a pápától nyert felhatalmazvány 
ezen záradékkal nincsen ellátva: intra fines tamen dioecessis. Min
den fölmentésnél tartozik a püspök határozottan megemlíteni, hogy 
azt a pápa által átruházott hatalomnál fogva adja, különben felmen
tése semmis, érvénytelen.

Különös felhatalmazás csak ez iránt benyújtott külön kérelem 
folytán adatik, melynél fogva a megyés püspök felmenthet a vegyes 
vallás akadálya alól, s a második fokot érintő harmad ízi rokonság 
és sógorság bizonyos eseteiben: továbbá az egyes körülmények miatt 
érvénytelenné vált felmentéseket utólag érvényre emelheti. Egyes 
rendkívüli körülmények között ex praesumpta sedis apostolicae licentia 
a megyés püspököt illeti a felmentési jog pro foro interno: egy 
kötendő házasságra nézve, ha a legsürgősebb szükség forog fenn; pl. 
valaki halálos ágyán kívánja magát mással összeadni, vagy ha a 
körülményeknél fogva az apostoli sz. szék, vagy épen nem, vagy 
csak nagyon nehezen volt megkereshető.

A gör. kel. egyházakban a házassági akadályok alól fölmentés 
joga a megyés püspököt illeti minden irányban meg.

Vérrokonok és sógorságban levők házasodhatására a protes
tánsoknak fölmentvény-adás joga a királyt illeti, mi azonban a 
cnltusminister által gvakoroltatik; kivételt az erdélyi protestánsok 
(reformátusok, evangélikusok, unitáriusok) képeznek, kiknél a dispen- 
sálás jogát saját egyházi hatóságuk gyakorolja.

A vérségi, sógorsági és erkölcsi akadályok alól dispenzálás iránt 
a cultusmínisterhez intézendő kérvény kellékei ezek : 1. A felmentési 
folyamodásnak mindig a házasulandók nevében kell — a nm. m. kir. 
vallás- és közokt. ministeriümra intézetten s czímezve— történni, s a 
folyamodványt a jegyesek mindegyike vagy sajátkezűlég maga, vagy 
ha írni nem tud, nevében más hiteles személy írja a lá ; mind a két 
esetben két tanú jelenlétében, kik neveiket, mint előttemezők, szintén 
följegyzik. 2. A folyamodványban azon indokok és érvek, melyeknél 
fogva az akadálytól fölmentés mellett a házasság megengedtetése 
kéretik, pontosan és körülményesen elősorolandók, hogy a törvény 
azon kívánalmának, miszerint a fölmentés csak nyomós okoknál fogva 
adathatik.meg, elég tétessék, s azon kellemetlenség, hogy a fölmentés 
az indokolás hiánya miatt megtagadtatnék, eleve elhárítva legyen. 3. 
Az igy elkészült folyamodványnak az illető lelkész — ha a házasu
landók más meg más egyházközségben laknának, a vőlegény lel
késze — aláírja az avatos bizonyságtételt, miszerint a czélzott házas
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ság indokai s a folyamodók által felhozott érvek valósággal léteznek. 
4. Ugyancsak a lelkész a házasulandók vérrokonsági vagy sógorsági 
viszonyát világosan előtüntető kimutatást, törzsfa alakjában, készít s 
mellékeltet a folyamodványhoz, miből a vérrokonság vagy sógorság 
fokát meghatározza. 5. A folyamodványhoz mellékletül csatolandók 
az anyakönyvi következő kivonatok: a) a vőlegény keresztlevele, 
b) a menyasszony keresztlevele, c) özvegység esetében a meghalt 
házastárs halotti levele. 6. Ezen felül a folyamodványhoz csatolandó 
az illető helyhatóság bizonyítványa, miszerint a házasulandók egybe
kelését, a vérrokonság vagy sógorság tilos fokait kivéve, semmi pol
gári vagy politikai akadály nem gátolja. Ha a helyhatóság megyei hatóság 
alatt áll, akkor a szolgabirói hivatalnak megerősítő aláírása is szükségel
tetik. És pedig ennek részéről nem elegendő a puszta láttamozás vagy 
hitelesítés, hanem szükséges a bizonyítvány tartalma valódiságának 
igazolása. 7. Megkivántatik még a házasulandó felek vágyoni állapotát 
hitelesen s pontosan kimutató községi bizonyítvány; és pedig külön 
a vőlegény s ismét külön a menyasszony javairól, — a fölmentvényi 
díj meghatározása végett. Ez is, ha a helyhatóság nem önálló, szintén 
hitelesítendő a szolgabirói vagy kapitányi hivatal által, — nemkülönben 
a helyi lelkész által aláírandó. Azon esetben is, ha a folyamodók 
épen vagyontalanok, vagy egyike ilyen, megkivántatik a vagyontalan- 
ság vagy épen szegénység felől a helyhatóság által kiállítandó, a 
helybeli lelkész részéről ellenjegyzendő bizonyítvány, melyben egy
szersmind megemlíttessék, vájjon nem vár-e rajok valamely örökség ? 
Ha a folyamodó saját vagyonnal nem bir: szüléi birtoka mutatandó 
ki, mely esetben tanácsos megjegyezni, hogy e vagyon hány gyer
mekre szállandó? 8. Ha a házasulandó netalán kiskorú: szükségel
tetik az atya részéről a házasságba bejegyezésének Írásba foglalt 
nyilvánítása; ha pedig kiskorú á rv a : a gyám vagy gondnok, illetőleg 
a gyámhatóság engedélye. 9. Ha a vőlegény a 22. évet meg nem 
haladta, vagy hadkötelezettségének már eleget tett, de a harmadik 
korosztályba még nem lépett: a fóntebbi utasítás szerint nősülési 
engedélyt tartozik előmutatni, mely a folyamodványhoz melléklendő.
10. Az ekkép fölszerelt folyamodvány a lelkész által, az illető esperes 
utján, közvetlen a püspökhöz beküldendő, a ki azt a maga hivatalos 
bizonyítványával s vélemény es jelentésével ellátva, ajánlat mellett, 
fölterjesztendi a cultusministerhez.

Jegyzet. A folyamodvány maga egy forintos, a mellékletek ötven krajczáros 
bélyeggel ellátandók. Szegénységi, kellőleg kiállított bizonyítvány mellett, a 
bélyeg elengedtetik. A püspöki szokásos díj bizonyítvány, ajánlat s fölterjesztés
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ért — egy arany, a nyert legfelsőbb engedély kiállítása s megküldéséért 5 forint. 
A fölmentvényi díjak az egyházkerületi pénztárba folynak, kormányi intézvény 
értelmében. A fölmentvényi díj teljes elengedésének csak ott van helye, hol a 
házasulandóknak s szüléiknek vagyontalansága kimutattatik.

Az eljegyzés szabályszerű kihirdetése úgy a kánon — mint a 
polgári jog szerint — lényeges előfeltétele lévén a házasságkötésnek: a 
hirdetés alól kivételes fölmentés esetein kivűl, mindenkor pontosan 
eszközlendő szószékről 3 ünnep- vagy vasárnapon a kihirdetés. Vilá
gosan meg kell említeni a jegyeseknek, valamint azok szülőinek, 
vezeték- és keresztnevét, továbbá születése és lakhelyét, állapotát, 
korát, s egyéb ismertető jeleit f  de a szégyenítő és megbélyegző körül
mények, p. o. a törvénytelen származás, mellőzendők. Továbbá meg
említendő, hogy hányadszor történik a kihirdetés, valamint azon netalán 
előforduló körülmény is, hogy a jegyesek a 2-dik és 3-dik vagy csupán 
a 3-dik hirdetéstől föl vannak mentve, s végre a hívek fölszólítandók. 
hogy ha valamelyikük a jegyesek közt valamely házassági akadályt 
tudna: kötelességének tartsa azt a lelkészhez bejelenteni. A hirdetésnek 
a jegyesek egyháza templomában kell történnie. Ha a jegyesek lakása 
a fiókegyház területén van, hol rendes istenitisztelet tartatik, akkor 
a hirdetések ne csak az anyaegyházban, hanem a törvény szellemé
nek megfelelőleg a fiókegyházban is történjenek. Három egymásutáni 
következő vasárnap- vagy ünnepnapon lévén eszközlendő a kihirdetés, 
az ünnep olyan legyen, mely az egész egyházban, országban vagy 
legalább az egész egyházmegyében megtartatik. Hétköznapokon, ha 
még oly nagy volna is a templomban a hívek száma, a hirdetésnek 
megtörténni nem szabad. A zsinat továbbá három egymásután kö
vetkező vasár- vagy ünnepnapot kíván; a mi úgy értendő: hogy 
egyrészt a megkezdett kihirdetés egy vasár- vagy ünnepnapon se 
hagyassák el, másrészt, -hogy a két ünnep között legalább egy hét
köznap közbeessék. A kihirdetés az év minden vasár- és ünnepnapján, 
sőt a tridenti zsinatot értelmező gyülekezetnek 1589. deczember 18-án 
kelt nyilatkozata szerint még zárt időben is végbe mehet. Ugyanazon 
napon csak egy kihirdetés történhetik. Végre a hirdetés eszközlendő 
isteni szolgálat alatt (inter missarum solemnia). Itt a plébániai mise 
értendő; történhetik ez a mise előtt, alatt vagy után, vagy pedig predi- 
katió után is, a mi legtöbb megyében szokásos. Ha a kihirdetés folytán 
valaki a jegyesek ellen házassági akadályt jelent be, a további hir
detések beszüntetendők, s az ügy az egyházi hatóság elé terjesztendő. 
Ha ily esetben kitűnik, hogy a vád alaptalan, s csak gonoszakarat
ból származott: a vádló megbüntetendő. (Can. 3. de claud. despon. 8.2.)
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Minden lelkész, ki oly házasságot hirdet ki, mely nem előtte 
köttetik meg, köteles a kihirdetett felek részére hirdetési bizonyítván vt 
kiadni, melylyel ezek magokat az eskető lelkész előtt igazolhassák. 
E bizonyítványban legyen kiemelve:' 1. a hirdetett személyek vezeték- 
és keresztneve, kora, vallása, állapota, születés és lakhelye, a szülők 
neveivel és állapotával együtt, 2. azon hely és idő, melyben és hány
szor a hirdetés történt, és 3. annak megerősítése, hogy a megtörtént 
hirdetés után semmi akadály sem merült fel.

A hirdetésektől való fölmentés vagy mind a három, vagy csupán 
az egyik hirdetésre vonatkozik, vagy pedig a fölmentés ereje által megen
gedtetik. hogy a hirdetés valamely megszüntetett ünnepen vagy köz
napon történjék. Mind a három hirdetéstől való fölmentés a következő 
okoknál fogva engedhető meg. Ha valószínűnek látszik, hogy a há
romszori hirdetés beteltéig a házasság rosszakaratulag meg fog aka
dályoztatni. Ha attól kell tartani, hogy a jegyesek különböző koruk, 
állapotuk, vagy vagyoni viszonyaiknál fogva a kihirdetés alkalmával 
gúny tárgyává lesznek. Ha oly személyek akarnak egybekelni, kik 
már hosszabb idő óta ágyasságban éltek, de a világ őket valóságos 
házastársaknak tartotta. Ha a nyilvános ágyasságban élő személyek, 
halálos ágyon gyermekeik törvényesítése végett egybe akarnak kelni: 
mivel pedig sokszor nincs elegendő idő arra, hogy a püspökhöz 
folyamodás intéztessék: azért néhol a püspökök az espereseket avagy 
az egyik vagy másik plébánost fölhatalmazzák, hogy ily jegyeseket 
a kihirdetéstől fölmenthessék, — sőt ha a közeli halál veszélye nem 
engedi, hogy a helybeli plébános az ily fölhatalmázotthoz folyamodjék: 
neki is megengedtetik, hogy kihirdetés nélkül adja össze a feleket: 
de kötelességében áll, utólag a püspököt a dologról értesíteni. Ha 
főúri családhoz tartozó jegyesek akarnak egymással házasságra lépni. 
Ha titkos akadály miatt érvénytelenül kötött házasságot a trienti 
forma szerint kell érvényesíteni. Ha úgynevezett lelkiismereti házasság 
köttetik. A kihirdetéstől való fölmentést a katbolikusoknál a tridenti 
zsinat rendelete szerint csak a jegyesek illetékes püspöke adhatja meg. 
Ha a jegyesek két külön megyében laknak: a tridenti zsinat magya
rázatára rendelt congregatio határozatának értelmében vagy mind a 
két fél püspökétől kell felmentést kérni, vagy pedig elégséges, ha 
csak az egyik fél püspöke ad fölmentést, másik fél püspöke pedig 
egyszerűen azt bizonyítja, miszerint a hatósága alá tartozó jegyesre 
semmi házassági akadályt nem tud. Különben pedig, ha bármely 
körülménynél fogva ez utóbbi bizonyítványt könnyű szerével meg
szerezni nem lehetne, s igen valószínű, hogy semmi házassági aka
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dály nincs a jegyesek közt: elégséges, ha ama jegyes püspöke ad 
felmentést, kinek megyéjében az egybekelés történni fog. Δ fölmentés 
vagy mind a háromszori hirdetésre, vagy pedig az egyik, vagy másikra, 
vagy a bizonyos helyen való kihirdetésre vonatkozhatik, vagy végre 
arra, hogy az egyik vagy másik kihirdetés valamely eltörölt ünnep
vagy hétköznapon történjék.

A gör. kel. egyházakban a hirdetések alól dispensatiót a püspök 
adja meg; egyes esetekben íolmentés adására felhatalmazhatván 
az esperest. A protestáns egyházakban II. Józsefnek 1786. évben 
kiadott és 1791-ben, XXVI. t.-czikk által országos törvénynyé vált nyílt 
parancsa folytán a háromszori kihirdetés nélkül létrejött házasság semmis, 
érvénytelen lévén: dispensatio hiányában a háromszor hirdetés a házas
ság conditio sine qua non-ja. A kihirdetés alól fontos okoknál fogva 
felmentés a politikai hatóság által adatik. Ezen fölmentést a megyék
ben az alispán, városokban a tanács, vagy általában a vallásügyi 
ministerium adja. Minden fölmentés előtt a jegyesek esküvel tartoznak 
erősíteni, hogy közöttök fönforgó házassági akadályról nincsen tudo
másuk. Az erdélyi református, evangélikus és unitárius egyházakban, 
miután itt az 1791. XXXIV. t.-cz. által a házassági ügyek visszahelyeztet
tek azon állapotba, melyben II. József újításai előtt voltak, a fölmen
tést a püspökök vagy azon seniorok és városi papok adják, kiket a 
püspök tetszése szerint erre felhatalmazott. A püspöki vizsgálat alatt 
álló egyházakban a püspök személyét illeti a fölmentés, a ki e személyes jo
gát a helybeli papra is átruházhatja; a tractusokban a püspök mellett 
az esperesek is gyakorolhatják e jogot a hozzájok folyamodókra nézve, 
de csak saját egyházmegyéjük területén, szabadságában állván min
denkinek a fölmentvényt a püspöktől vagy egyházmegyéje esperesétől 
kérni. Az egyes lelkészek nem dispensálhatnak, de ha dispensatió 
nélkül esketnének, a házasság érvényes lesz, csakhogy a lelkész 12 
forintig büntettetik; azonban «igazságos okokra nézve», a milyen 
volna a halálos betegség esete, büntetés nélkül mellőzhető a hirdetés, 
s természetesen a dispensatió is. A jegyesek a fölmentés megnyerése 
előtt régi szabályzat szerint az illető pap előtt esküvel tartoznak 
bizonyítani azt, hogy közöttök fönforgó házassági akadályt nem ismer
nek; de minthogy ezt ők előlegesen törvényesen bebizonyították az 
illetékes lelkész élőtt, s ez erről hivatalos bizonyítványt állított ki: 
az újabb időben az eskü mint fölösleges, csaknem teljesen kiment a 
szokásból. A dispensálásra jogosított hatóság a fölmentvényt csak az 
illetékes lelkész ajánlására és azon bizonyítványára adja ki, hogy a 
félek közt nincs semmi házassági akadály; tehát ezen okmány kiállí
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tása előtt a lelkésznek erről a szokott eszközök által meg kell győ
ződnie, mert bizonyítványa által a felelősséget magára veszi.

A különböző keresztény hitvallású egyének egybekeléséből szár
mazó vegyes házasságoknál a háromszori kihirdetés eszközlésére 
nézve az 1868. Lili. t.-cz. 9. és 10. §-a ezt rendeli: Mindkét fél lelkésze 
felszólítandó az eljegyzés kihirdetésére, ha azt valamelyik fél lel
késze megtagadná, két tanúnak a felölj adott bélyegmentes bizonyítvá
nya mellett, hogy azon lelkész a kihirdetésre felszólíttatott, egyik fél 
lelkészének kihirdetése is elégséges. Ha a háromszori kihirdetés 
megtörtént, de valamelyik fél lelkésze vonakodnék kiadni az elbocsátó 
levelet: a házasulandó felek részéről két tanú nála megjelenvén, kérik 
az elbocsátó levél kiadását, melynek megtagadása esetében a tanuk 
egyike azon kérdést intézi a lelkészhez, hogy a szándékolt egybekelés 
ellen jelentetett-e be akadály vagy nem ? A lelkész által e kérdésre 
adott vagy megtagadott válaszról a tanuk bélyegmentes bizonyítványt 
adnak, mely teljesen pótolja az elbocsátó levelet. — A netán be
jelentett akadály eltitkolásáért a lelkész saját egyházi hatósága által 
reá szabható fenyítéken kívül 500 forintig fokozható birsággal és fél évig 
terjedhető fogsággal büntetendő.

A zsidó házasság kihirdetésének zsinagógában, vagy közima- 
házban, a hol pedig ilyen nem létezik, a helybeli elöljáróság által azon 
fő- s külön községnél, melybe egyik vagy másik eljegyzett fél be 
van kebelezve, három egymásután következő szombat vagy ünnep
napon a következő rendszabályok megtartásával kell történnie: A 
kihirdetés a szándékolt házasságnak mind a két jegyes vezeték- és 
mellékneve, születés helye, állása és lakhelye elősorolásával oly 
figyelmeztetés melletti közzétételéből áll, hogy mindenki, a ki a házas
ság ellen akadályt tud, azt följelentse, — a följelentést közvetlenül, 
vagy az egybekelést kihirdető rabbi utján, azon rabbinál kell meg
tenni, kit az összeadás illet. A kihirdetésnek az illető egyházkor gyü
lekezete előtt és ha a házasulandók mindegyike más körben lakik, 
mindkét egyházkor szokott egyházgyülekezete előtt kell történnie. 
Ha a jegyesek vagy azok közül egyik vagy másik azon egyház kö
rében, melyben a házasság köttetni fog, hat hétig még nem lakik, a 
kihirdetésnek legutóbbi tartózkodásuk helyén is, hol az imént meg
határozott időnél tovább laktak, meg kell történnie, vagy pedig a 
jegyesek tartoznak lakásukat azon a helyen, a hol léteznek, hat hétig 
folytatni, hogy házasságuknak ottani kihirdetése elégséges legyen. Ha 
a kihirdetés után hat hónap alatt a házasság meg nem köttetik, a 
háromszori kihirdetést ismételni kell.
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A kihirdetés alóli fölmentés a zsidó házasságkötést szabályozó 
15,916/1863. sz. cancelláriai rendelet szerint Budapesten a m. kir. 
helytartótanácsot (most a vallás és közokt. ministeriumot) illeti; — 
más helyeken a második és harmadik kihirdetéstőli fölmentést fontos 
okoknál fogva a megye, illetőleg kerület vagy vidék kormányzója, 
szab. kir. városokban a város bírája engedélyezi. A kihirdetés tekin
tetében fenforgó sürgős körülmények között, a m. kir. helytartótanács 
í  eultusministermm) vagy az érintett főnökök, sőt midőn valamely 
bebizonyított közellévő halálveszély halasztást nem enged, a helybeli 
elöljáróság is teljes fölmentést adhat; a jegyesek azonban tartoznak 
hitet letenni arra, hogy házasságukat gátló semmiféle akadály előttük 
tudva nincs. Mind a háromszori kihirdetés alóli fölmentés, az említett 
hitletétel mellett akkor is megadandó, ha oly két személy kíván össze
kelni, mely személyekre nézve már azelőtt is közönséges vélelem vala, 
hogy házasságban élnek, — ez esetben a fölmentést, a m. kir. helytartóta
nácstól (cultusministertől) az illető rabbi, a felek neveinek elhallgatásá
val, a fölöttes politikai hatóság útján kérheti. Az 1863. november 2-án 
87,414. sz. a. kelt helytartótanácsi rendeletnél fogva a hatóságok 
kötelesek a kihirdetések alóli fölmentések megadása alkalmával ma
goknak biztosságot szerezni az iránt, miszerint az érintett eskü 
letétetett-e, s ezen körülményt a fölmentvényben felelősség terhe 
alatt megemlíteni, — ellenkező esetben ezen hitkivétel elmulasztása 
magában a fölmentést foganatlanná nem teszi, de a rabbi, ki a 
fölmentvényben e részben előfordulható hiány mellett az összeadást 
foganatosítaná, szigorú büntetés alá vonandó.

Házasságkötés, esketés.

Ha a háromszori kihirdetés megtörtént és semmi akadály sem 
jelentetett be, a házasság megköthető, az esketés eszközölhető. A 
mennyiben pedig akadályok jöttek a lelkész tudomására, azok lehető 
elhárítása iránt a jegyesek fölhivandók. Az egyház- és magánjog 
házassági szabványaiban felsorolt akadályokon kívül, közjogi, közigaz
gatási akadályok is állhatnak a jegyesek egybekelésének útjában. 
Ilyenek a lelkész katonai ügyekben teendőiről korábbi fejezetekben 
megirt nősülési megszorító intézkedéseken kívül a következők:

A harmadik korosztályból még ki nem lépett azon egyének, 
kik állandóan szabadságoltattak és nem tartoznak a tényleges tarta
lékhoz, házassági egybekelésükhöz a katonai hatóság házassági enge-



délyét igénylik. (1874·. márczius 15-én 2833,'IX. sz. a. kiadott cs. és 
kir. közös hadügyministeri rendelet.!

Oly katonai személyek, kik házassági biztosíték letételére köte- 
lezvék, csakis a katonai letétemények általános kezelő hivatala által 
kiállított letéti bizonyítvány, nem pedig az államadóssági pénztár által 
kiadott lefizetési okmány alapján adhatók össze házasságilag. (Vallás- 
és közoktatásügyi min. rend. 1872. április 7., 7565. sz. és 19.111/872. 
k. 479. sz. a. cs. és kir. közös hadügymin. 'rend.)

A törzsőrmesterek nősülhetésére vonatkozólag 1874. jan. 8-án 
47059/1873. sz. a. kiadott honvédelmi ministeri rendelet így intéz
kedik: «Némely parancsnokság részéről fölmerült kétségek és kérdé
sek végleges eloszlatása tekintetéből elrendelem: hogy a törzsőrmes
terek nősülését jövőre az illetékes honvédkerületi parancsnokság enge- 
délyezendi. Nem mellőzhetem azonban a kerületi parancsnokokat 
felszólítani, hogy az ilyen nősülési engedélyek megadására vonatko
zólag az illetékes alosztály-parancsnokokat utasítsák, hogy az ily 
folyamodványok véleményezésénél személyes felelősségük alatt kiváló 
tekintettel legyenek arra, miszerint az illető törzsőrmester képzettségét 
és magánviszonyait tekintetbe véve, az illetőnek netán bekövetkez
hető kezelőtisztté leendő előléptetése esetében, nem fog-e szándékolt 
nősülés a honvéd tisztikar tekintélyének és társadalmi helyzete csor
bítására okot szolgáltatni.»

A katonai hivatalnokok — mely elnevezés alatt a katonai 
igazgatás bármely ágánál szolgáló hivatalnokok értetnek — hivataluk 
elvesztése alatt köteleztetnek illetékes hatóságaik beleegyezését kiesz
közölni. Egyébiránt a házassági engedély csak azon esetben tagad- 
tathatik meg, ha a nősülendő személy ellen erkölcsi tekintetben 
észrevétel nem forog fenn, vagy ha a nősülendő hivatalnok 500 fii 
fizetéssel vagy ennek hiányában a mondott összegnek megfelelő biztos 
évi jövedelemmel nem bir, — általában az illetők tartoznak házasu- 
lásuk esetében kimutatni, hogy a házasság által anyagi körülmé
nyeiken könnyítenek.

A tábori lelkészi joghatóság alá tartozó személyek esketését 
csak azon esetre teljesítsék a lelkészek; ha azok illetékes tábori lel
készük szabályosan kiállított hirdetési bizonyítványát előmutatják. 
(1880. deczember 15-én 32786. sz. a. kelt cultusministeri rendelet.)

A pénzügyőrségi hivatalnokoknak a Szolgálati Utasítás 254. §-a 
értelmében tiltva van előleges bejelentés nélkül házasságra lépni. A 
pénzügyőrségi legénységnek pedig csak akkor szabad a 246. §. szerint 
házasságra lépni, ha a pénzügyigazgatóság engedélyét kieszközölték.
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A cultusminister a közalapítványi uradalmak irodai tisztjeinek 
uősülését 1876. évi márczius 23-án 6000. sz. a. kelt következő ren
delettel korlátolta: «Tapasztaltatván, miszerint a közalapítványok jogi 
és gazdászati szakaszainál alkalmazott írnokok minden felsőbbségi 
engedély nélkül házasságra lépnek; ennek pedig nem csak azon hát
rányos következménye van, hogy csak az írnok személyére szerve
zett fizetésből egy család meg nem élhetvén, eladósodás következtében 
folytonosan nyomorral kell küzdeniök, hanem a szolgálati viszonyban 
gyakran szükséges áthelyezések keresztülvitele is megnehezíttetik: 
annálfogva az írnokok nősülése tekintetében szükségesnek találtam 
elrendelni, hogy: 1. A közalapítványok úgy jogi, mint gazdászati 
(erdészeti) szakainál alkalniazott írnokoknak, ha az alapítványok szol
gálatában továbbra is megmaradni akarnak, a nősülés meg nem enged
tetik. 2. E szabály alól csak akkor van kivételnek helye, ha akár az írnok, 
akár annak leendő neje annyi saját vagyonnal bir, hogy annak 5 % -kai 
számítandó évi biztos jövedelmei legalább 300 forintra rúgnak. Ibi 
valamely nősülés alkalmával is eset fordulna elő, akkor a nősü
lendő írnok megnősülése előtt tartozik e végből a kér. főtiszt útján 
tőlem az engedélyt kieszközölni. Ily kérelemhez csatolandó lesz azon 
hiteles okmány, mely a saját vagyon létezését igazolandja. 3. Ha 
valamely Írnok jelen szabályrendelettel ellenkezőleg lépne házasságra, 
az a közalapítványi szolgálatból azonnal véglegesen és az ellátást 
illetőleg netán korábban szerzett igényeinek tökéletes elvesztésével el 
fog bocsáttatni.» ■

A gyámhatósági és gondnoksági ügyek rendezéséről szóló 1877. 
évi XX. t.-cz. 1.13. §-ának 5. pontja szerint: a kiskorú házasságára 
nézve általában (a korra való tekintet nélkül), ha az iránt a gyám és 
szülők, illetőleg rokonok és a kiskorú között egyetértés létre nem 

jö tt ; úgyszintén a 18. évet be nem töltött kiskorú fiú, valamint a 
1.6. évet még. be nem töltött kiskorú leány házassága tekintetében is 
gyámhatósági beleegyezés szükséges. Ebből következik, hogy az eskető 
lelkész a házasságra lépő kiskorúaktól a szülők vagy gyám, esetleg 
pedig a gyámhatóság, a törvényben kimondott életkort be nem töl
tött kiskorúaktól, minden esetben, a gyámhatóság beleegyezését is 
kívánni köteles. «E törvényes intézkedéssel szemben ismételten for
dultak elő esetek, hogy úgy a római katholikus, mint más vallásu 
lelkészek a kiskorúakat gyámhatósági beleegyezés nélkül, sőt a gyám 
egyenes ellenkezése daczára összeeskették, mi által a törvény rendel
kezése a gyakorlatban hatálytalanná vált. Hasonló eljárásnak jövőben 
meggátlása czéljából, van szerencsém (czímedet) a m. kir. belügy-
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ministeriumnak f. hó 10-én 60368/1880. szám alatt kelt átirata foly
tán tisztelettel megkeresni, hogy az összes lelkészkedő papságot ez 
irányban kellőképen utasítani méltóztassék.» (1881. jan. 22-én kelt 
1288. sz. cult. min. rendelet.)

A 44221/IX. 1883. sz. belügyministeri rendelet ugyané tárgy
ban hasonlókép rendelkezvén, a hivatkozott törvény 113. §-át tovább 
így commentálja:

«A törvény ezen rendelkezésénél fogva a gyámság vagy gond
nokság alatt álló kiskorúak házassága tekintetében két esetet kell 
megkülönböztetni: a) ha a kiskora fiú a 18. évet, a kiskora leány a
16. évet betöltötte; b) ha ezen kort a házasulandó még be nem töl
tötte. Az a) alatti első esetben gyámhatósági jóváhagyás csak akkor 
szükséges, ha a házasság iránt a gyám és szülők, szülők nem lété
ben a rokonok és gyám, vagy pedig akár a szülő, illetőleg a roko
nok és a gyám, akár pedig ezek közül bármelyik és a kiskora között 
egyetértés létre nem jö tt ; ebből következik, ha egyezség létre jött, 
akkor gyámhatósági jóváhagyás nem szükséges, de az egyezség létre 
jötte, vagyis a szülő és gyám beleegyezése, esketés előtt igazolandó. 
A &) alatti második esetben pedig még akkor is szükséges a gyám- 
hatósági jóváhagyás, ha a házasságra nézve az egyezség létrejött.»

Tiroli származású egyének házasságkötésénél szem előtt tartandó 
a cultusministernek 1877. jul. 12-én 15905 sz. a. kelt következő rendelete:

«Azon előfordult eset alkalmából, miszerint tiroli származású 
egyén egy magyarországi lelkész által házasságilag egybeadatott a nél
kül, hogy az illető házasulandó az 1820-dik évi május hó 12-én 
12614. sz. a. kelt udvari rendelvény értelmében az illetékes tiroli 
közigazgatási hatóság házassági engedélyét előmutatta volna, van szeren
csém (czímet) tekintettel arra, hogy az idézett rendelet Tirolban és 
Yorarlbergben még jelenleg is érvényes, s ehhez képest a cselédek, 
legények, napszámosok vagy úgynevezett lakosok osztályához tartozó, 
még le nem telepedett személyek csakis ily házassági engedély mellett 
léphetnek házasságra, továbbá tekintettel a tiroli helytartóságnak a 
bécsi cs. kir. belügyministerium utján hozzám érkezett ebbeli átira
tára tiszteletteljesen megkeresni, hogy a lelkészkedő papságot oda
utasítani szíveskedjék, miszerint a föntebbi származású és az érintett 
osztályhoz tartozó s házasságra lépni kívánó egyénektől hazájuk 
illető közigazgatási hatósága által kiállított házassági engedély elő- 
mutatását követeljék.»

Egy fölmerült eset alkalmából a ministertanács 1866. évi 
október hó 3-án kimondotta, hogy magyar állampolgárok által
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külföldön kötni szándékolt házasságnak, honunkban érvényessége 
iránt egyedül a vallás- és közoktatásügyi minister van hivatva, kétes 
esetekben az illető egyházi főhatóságnak s esetleg az igazságügyi 
ministeriumnak is meghallgatásával, jogerejű bizonylat kiállítására. 
0876. okt. 19-én 24077. sz. a. kelt cult. min. rendelet. Ugyanígy 1876. 
nov. 3-án 25514. sz. a.)

Jegyzet. Magyarországi illetőségit egyének részére a birodalmi tanácsban 
képviselt országokban vagy külföldön köttetni szándékolt házasság czéljából 
kizárólag a cultusministerium által jogérvényesen kiállítható bizonyítványok, az 
illetékszabás 21. tételének a) na) pontja értelmében 1 frtos bélyeggel lévén el
látandók : ily bizonyítvány kiadására czélzó minden folyamodványhoz vagy az 
1 frtos bélyeg, vagy az annak megfelelő érték készpénzben csatolandó. (1882. 
január 13-án 25. ein. sz. kiadott cultusmin. rendelet.)

Az esketést legrégibb törvényeink közül Kálmán király IT. tör
vénykönyvének 15. fejezete mai nap is érvényben állóan ekkép sza
bályozza: «Minden házassági kötés, az egyház színe előtt, pap jelen
létében, s alkalmas tanuk előtt, az eljegyzésnek valami jegyével, és 
mindkét, félnek beleegyezésével történjék.» A két házassági tanúnak 
hivatása a jegyesekkel a lelkész előtt megjelenni házassági szándé
kuk kölcsönös kinyilatkoztatásának meghallgatására; bizonyítni házas
sági akadályok fenn nem forgását; jelen lenni a házasságkötés 
— esketés — tényénél. Tanukul, a kik a felekhez közel rokonok is 
lehetnek, csak nagykorú férfiak fogadhatók el.

Hat heti állandó ott lakás által az ember valamely parochiának 
rendes tagja lesz, s annak lelkésze rá nézve illetékessé válik. Ha a 
jegyesek különböző paroohiában laknak, a beléegyezést csak az egyik
nek lelkésze előtt kell nyilvánítani, s ennek meghallgatására a Jós. 
patens szerint is mind a két fél lelkésze illetékes; azonban a gya
korlat mindkét egyházban a menyasszony lelkészét tekinti illetékes
nek, azon elvnél fogva, hogy ubi sponsa, ibi copula. (Ennek meghatá
rozása a stóla-illeték tekintetéből szükséges.) Ha a menyasszony 
lelkésze esket, a vőlegény lelkészétől hirdetési bizonyítványt kell venni, 
melyben kiteendő, hogy semmi házassági akadályt be nem jelentettek. 
A hirdetési bizonyítványért a vőlegény lelkésze a rendes hirdetési 
díjon kívül semmit sem követelhet, de megfordított esetben a stóla 
a menyasszony lelkészének is épen úgy kifizetendő, mintha az eske
tést ő végezte volna. A feleknek joguk van egy harmadik lelkész 
által végeztetni az esketést, midőn a menyasszony lelkészétől a 
hirdetési bizonyítványon kívül, elbocsátó levél is kérendő. Az elbo
csátó levél nem szólhat bármely lelkészre, hanem csak egy név

18k íív i ia z i  K ö z io  a z g a t As . 1.



2 7 4 II I .  K Ö N Y V . H Á Z A S S Á G , T Ö R V É N Y K E Z É S . I. R É S Z .

szerint megnevezettre, a ki aztán végezheti az esketést akár a saját, 
akár a felhatalmazó lelkész parochiája területén, de a végzett cselek- 
vény mindenesetre az illetékes lelkész anyakönyvébe vezetendő be.

«Vegyes házasságok bármelyik fél papja előtt érvényesen köthetők.» 
(1868. Lili. t.-cz. 11. §.) Vegyes házasságok összekötésénél a prot,. 
lelkész tartozik figyelemmel lenni a katholikus fél törvényére, s azt a
4-dik foknál is dispensatio kérésére utasltni, különben oly házasságot 
kötne, mely a protestáns félre nézve érvényes volna, de a k a to li
kusra nem.

A hirdetések után 6 hónap alatt bármikor összeeskethetők a 
jegyesek ; de harmadik hirdetés napján nem engedtetik még az esketés 
meg. Továbbá adventben és böjtben ünnepélyes Iakadalmazásnak nem 
szabad a katolikusoknál történni. Bár a zsinat nem általában a házasság- 
kötést, hanem csak a lakadalmi ünnepélyeket tiltja meg a sacratum tempus 
alatt, mindazonáltal, legalább hazánkban, a gyakorlat az, hogy ezen idő 
alatt püspöki dispensatio nélkül csendben sem szabad házasságot 
kötni, habár a kötött házasság nem volna semmis. Az erdélyi ref. 
egyházban tilos az esketés vasárnap és szombaton, 12 forint büntetés 
alatt, adventben és az esztendőnkint előforduló ünnepek előtt két 
hétig, 3 frt büntetés alatt. Erdélyi ref. vőlegény és magyarországi 
menyasszony közt. ezen akadályra nézve a magyarországi] lelkész 
helyzete ugyanaz, a mi a vegyes házasságoknál.

A prot. segédlelkész hivatalba lépése által föl van hatalmazva 
minden előfordulható házasság érvényes megkötésére; de a kath. segéd
lelkésznek minden egyes esketési esetre külön írott fölhatalmazást 
kell főnökétől kérnie, s csak ez által vál illetékessé.

Az illetékes plébánosnak jogában áll maga helyett valamely más 
egyházi személyre — kinek azonban okvetlenül áldozárnak kell 
lennie — bízni a házasulandók megesketését. Az ilynemű megbízásról 
meg kell jegyeznünk: a) hogy annak határozottnak, azaz vagy élőszóval, 
vagy pedig írásban történtnek kell lennie. A hallgatag megbízás szintén 
elegendő lenne ugyan a házasság érvényéhez, de sürgős szükség esetét 
kivéve soha sem szabad az illető plébános határozott fölhatalmazása 
nélkül egybeadni a házasulandókat. A pusztán vélelmezett fölhatal
mazás (delegatio praesumpta) azonban soha, tehát még akkor sem 
tartatik elégségesnek a házasság megkötésére, ha észszerüleg föltéte
lezhető, hogy az illetékes plébános a fölhatalmazást bizonyosan meg
adta volna, avagy utólag beleegyezését valósággal is kijelenté. 6) Az 
esketésre való fölhatalmazás érvényéhez továbbá szükséges, hogy a 
fólhatalmazott a fölhatalmazást elfogadta, a fölhatalmazó pedig azt az
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esketés megtörténte előtt vissza ne vonta legyen. Ha a fölhatalmazás vissza
vonása daezára az előbb fölhatalmazott pap mégis megesketteti a háza
sulandókat, : a házasság csak akkor lesz érvényes, ha a jegyeseknek (vagy 
legalább egyiknek közülök) nem volt tudomása a visszavonásról, c) Az 
erőszakkal kicsikart fölhatalmazás nem teszi a házasságot érvénytelenné, 
kivéve azon esetet, ha a plébános a felhatalmazott nevére, vagy a 
jegyes személyére nézve tévedésben volt. d) Az esketés végzésére 
felhatalmazott pap saját megbízását csak két esetben ruházhatja másra 
(subdelegatio', ha t. i. vagy általános hatalmat nyert a házasságok 
megkötésére, vagy pedig, ha a subdelegálásra az illetékes plébános 
külön engedélyt ad. Általános eáketési felhatalmazással bíróknak tekin
tendők nemcsak a plébániák ideiglenes administratorai, hanem több 
canonista szerint még azon káplánok is, kiket a püspök oly meg
bízatással rendel a plébános mellé, hogy annak mindennemű egyházi 
ténykedésben segítségére legyenek; vagy ha a plébános egyszermin- 
denkorra felhatalmazta a káplánt a házasulandók egybeadására.

A zsidóknál az összeadásnak az egyik vagy a másik jegyes fél 
anyaközségbeli rabbija vagy vallástanító (vallásoktató) által, miután 
a felek a megkívántaié bizonyítványokkal magukat igazolták, két tanú 
jelenlétében kell véghez vitetni. A rabbi vagy vallástanító az össze
adást más községnek rabbijára vagy vallástanítójára is bizhatja. Az 
összeadás megtörténtét a rendes illetékes rabbi vagy vallástanító kö
teles az országos nyelvek egyikén a házassági könyvben az e tekin
tetben általánosan előszabott módon bevezetni, a jegyesek által elő
mutatott szükséges bizonyítványokat azon sorszámmal, mely alatt az 
összeadottak a házassági könyvbe bejegyeztettek, ellátni, és a házas
sági könyvhöz fűzni.

A házasságkötésnél elkövetett visszaélésekre vonatkozó büntető 
határozatok a következők: 1878. t.-cz. 251. §. A ki érvényes házas
sági kötelékben lévén, ismét házasságra lép, úgyszintén azon nem 
házas is, ki tudva oly egyénnel házasságot k ö t: a kettős házasság 
bűntettét követi el, és három évig terjedhető börtönnel büntetendő. 
Az pedig, a ki a vele házasságra lépő felet az előbbi kötelék fenn
állására nézve tévedésbe ejtette: öt évig terjedhető börtönnel bünte
tendő. 252.· §. Azon lelkész, a ki tudva, hogy a megköttetni szándé
kolt házasság kettős házasság,a feleket összeadja: öt évig terjedhető 
börtönnel büntetendő. 253. §. Azon lelkész, a kit a (kettős házasság 
megkötése körül gondatlanság terhel, vétség miatt egy évig terjedhető 
fogházzal büntetendő.

18*
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Jegyzet. A kettős házasság bűntettének tényálladékához megkívántatok, 
hogy a második házasság az érvényes házasság megkötésére rendelt alakiság 
megtartásával vitetett legyen véghez. Kettős házasságnál a büntető bíróság által 
mondandó ki a házasság érvénytelensége; e fontos elv kijelentését tartalmazza 
a kir. Curia 1884. ápril 18-án 11320. sz. a. hozott döntvénye : « . . .  de tekintve 
másrészt azt is, hogy a vádlottak ellen megállapított bűnösségnek, a köztük 
létrejött házassági frigy érvénytelensége egyedül szolgál alapul, s hogy a szerint 
ama házassági kötelék érvénytelensége is kimondandó : a budapesti kir. ítélő 
tábla ítélete oly változtatással, hogy a vádlottak közötti házassági kötelék érvény
telennek mondatik ki, egyebekben ezen, és az abban felhozott indokokból hely
ben, nem felebbezett részében érintetlenül hagyatik.»

255. §. A ki a házasság megkötésénél a másik fél előtt vala
mely bontó akadályt elhallgatott, vagy a másik felet oly tévesztés 
által bírta a házasság megkötésére, mely miatt az felbontatott, vagy 
semmisnek nyilváníttatott: a családi állás elleni bűntettet követi el, 
és két évig terjedhető börtönnel büntetendő. 256. íj. Azon lelkész, a 
ki tudva, hogy olyan akadály forog fenn, mely miatt a 1 lázasság 
felbontható vagy semmis, a feleket mégis összeadja: három évig 
terjedhető börtönnel büntetendő. 257. §. Azon lelkész, a kit olyan 
házasság megkötésénél, mely fenforgó akadály miatt felbontható vagy 
semmis, gondatlanság terhel: vétséget követel, hat hónapig terjedhető 
fogházzal büntetendő.

Jegyzet. A közhivatalnok az által, hogy katonailag tiltott házasságkötési 
c.zélból a valósággal ellenkező bizonyítványokat szolgáltatott ki, nem a b. t. k. 
394. §-a alá eső közokirathamisításban, hanem a védkötelesek jogosulatlan 
nősülésének az 1868. XL. t.-cz. 46. §-ába ütköző vétkes előmozdításában bűnös. 
Az ide vonatkozó intézkedés így hangzik: «Azok, kik a tiltott nősülésnél 
vétkesen közreműködnek, a községi szegény-alap javára ötszáz írtig terjedhető 
pénzbírság vagy három hónap tartamáig terjedhető fogság alá esnek, feninarad- 
ván ellenök még a hivatali szabványok szerinti eljárás, ha államszolgálatban 
állanak.» ,

A törvényes rendszabályok megtartása nélkül kötött zsidó 
házasság érvénytelen. Jegyesek, vagy rabbik és vallástanítók, kik az 
említett rendszabályok ellen cselekesznek, továbbá azok, kik rendes 
megbízatás nélkül az összeadást véghezviszik, nevezetesen azok, kik 
magukat az előttük tudva lévő törvényes házassági akadály elhallga
tásával összeadják a nélkül, hogy ez alól fölmentést nyertek volna, kihá
gást követnek el, és 3 —6 hónapig terjedő szigorú fogsággal bünte
tendők. Azon rabbik, vagy vallástanítók, kik a házassági könyveket 
nem a törvény rendelete szerint vezetik, arányos pénzbeli büntetéssel 
illetendők, hivataltól elmozdítandők, s arra örökre alkalmatlanoknak 
nyilvánítandök. (Zsidók házassági szabályzata 14—16. tjj



Az 1 863. évi nov. 2-án 15940. sz. a. udv. kanczelláriai rende
letnek a zsidók egybekelését és elválását szabályozó intézkedéseit újabb 
sanctiőval látja el az 1878. szeptember 27-én 17619, sz. a. kelt cult, 
min. körrendelet. Ennek szövege a következő: Ismételve fordultak elő 
esetek, melyekből kitűnt, hogy izr. házastársak között némely rabbik 
könnyelmű módon idéznek elő és visznek keresztül elválásokat, melyek, 
ha az 1863. évi 87414. sz. helytartótanácsi intézvénynyel közzétett 
azon évi november 2-án 15940. sz. a. kelt udvari kanczelláriai 
rendelvény szabványainak nem felelnek meg, polgári törvényileg 
tövényeseknek nem tekintetnek ugyan, de azért az ily módon elválasz
tott házasfeleknek egyházilag új házasságra lépését nem gátolják, a 
mi is a társadalom erkölcsi alapjának nem csekély megingatását 
vonja maga után Ennek elejét veendő, szükségesnek tartom kijelen
teni, hogy az idézett udvari kanczelláriai szabályrendelet ma is érvény
ben á ll ; önként értetvén, hogy az abban megnevezett oly hatóságok 
helyett, melyek jelenleg már nem léteznek,· a helyükben fennállók 
(jelesül a m. kir. helytartó-tanács helyett a vallás- és közoktatás- 
ügyi s esetleg az igazságügyministerium, a városi és megyei törvény
székek helyett pedig a létező kir. törvényszékek) vannak hivatva 
eljárni. A szóban lévő, s az izraeliták házassági ügyeire nézve irány
adó udvari kanczelláriai szabályrendeletet hiteles másolatban oly fel
hívással küldöm meg a közönségnek, hogy a törvényhatósága területén 
lévő azon izraelita hitközségek elöljáróságának, a melyek sem a 
congressusi, sem az orthodox szabványok szerint rendezve nincsenek, 
tegye szigorú kötelességévé, mikép rabbiját e szabályrendeletben 
foglaltak szoros megtartására utasítsa, figyelmeztetvén az illető rabbit 
a büntetőtörvénykönyv 252., 253., 256. és 257. §-aira is, melyek 
szigorú büntetéseket tartalmaznak azokra nézve, kiket lelkészi állásuk 
mellett, a házasság kötése és felbontása körül gondatlanság vagy épen 
vétség és bűntény terhel.

A vadházasságok meggátlására — mióta az egyházi törvény
székek megtorló hatalmát törvény és gyakorlat a legszűkebb határok 
közé szorította — kevés közigazgatási intézkedés történik. De ma 
is érvényben áll és igénybe vehető az egyházi hatóságok által az 
1825. junius 11-én 7535. sz. a. kelt udv. kanez. rendelet, mely meg
hagyja, hogy a vármegyei hatóságok szigorral lépjenek föl az ágyas
tartók és házasságtörők ellen s az ily nyilvános botrányok megszün
tetésére az egyházi hatalomnak haladék nélkül segédkezet nyújtsanak. 
Ha tehát a plébános (presbitérium), mint e kérdésbeni egyházi hatóság, 
kimondotta a szétválás kötelességét, de az illető személyek az egy
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házi hatóság határozatának nem engedelmeskednek, a szolgabirö 
kötelessége a fönt említett rendeletből íolyólag a szétválasztást rendőri 
segélylyel tettleg eszközöltetni. Ezt a közegészségi törvény is követeli, 
tiltván a hatósági fölügyelet és orvosrendőri ellenőrzés nélkül gyakorolt 
kéjleányi tizeimet. A vadházasságba lépő nő tehát illetősége helyére 
eltolonczoltatandó, és a visszaeső az 1879. XL. t.-cz. 70-ában kimon
dott büntetéssel sújtandó. Az illetékes lelkész által megállapított vad
házasság kimondása esetén, az illetők által az 1870. XVI. t.-cz. 
alapján netán felhozandó gazda s cselédi viszony, mint az 1. §-on 
nem alapuló, sőt világosan a 14. §-ba ütköző és a 30. §-nak meg 
nem felelő, — nemcsak figyelmen kívül hagyandó, hanem mint az 
52. §. c) és g) pontjai értelme elleni szövetkezés, semmisnek · tekin
tendő, s mint nyilván erkölcstelen, meg nem tűrhető.

M Á S O D I K  R É S Z .

Válás.

A római katb. egyház tana szerint az érvényesen kötött és 
elhált házasság felbonthatatlan. (C. Trid. gess. XXIV. c. 5.. c. 7.) 
Kivételt tesz az egyház az el nem hált és a nem keresztények között 
kötött házasságra nézve. «A házasság csak a testi közösülés után 
vétetvén az üdvözítőnek -az egyházzal való egyesülése jelvénye gya
nánt», az el nem hált házasság pápai fölmentés által felbontható, 
habár a pápák ezen jogot csak a legritkább esetekben és leginkább 
akkor szokták gyakorolni, midőn a házasság érvénytelen volta iránt 
különben is az erkölcsi meggyőződés megvan, a jogi meggyőződés 
azonban bizonyítékok hiányában meg nem szerezhető. Felbonható 
továbbá az el nem hált házasság, ha a házastársak egyike szerzel- 
rendbe lép és ünnepélyes fogadalmat tesz. Ilyen esetben a másik 
házastárs, ha erről bizonyítványt kap s ha a házasságnak el 
nem hálása bíróság előtt bebizonyíttatik, más házasságra léphet. Ha 
azonban az ekkép elválasztott félek egyike protestáns volna, annak 
házassága a pápai fölmentés által felbontottnak nem tekinthető, és 
csak is az illetékes törvényszéknél folyamatba teendő rendes válóper 
ütján lenne felbontható. A nem keresztények között kötött házasság 
felbontható, ha a házastársak egyike keresztény hitre tér, és a nem 
keresztény fél vele tovább együtt élni nem akar, vagy nem a nélkül,
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hogy a keresztény fél vallásbeli háborgatásáról lemondana (absque 
eonsumelia creatoris). Ily esetben a nem keresztény félhez a házas
sági bíróság utján felhívás (interpellatio) intézendő, és ha ő erre 
tagadólag vagy egyáltalában nem felel, a házasság felbontottnak mon
dandó ki, minek folytán a keresztény fél új házasságra léphet. 
A katholikus szentszék ítélete csak a katholikus félre nézve lévén 
irányadó, magától értetődik, hogy ily esetben a nem keresztény félre 
nézve a házasság mindaddig épségben marad, míg az a polgári 
bíróságok által fel nem bontatik. Örökös ágy- és asztaltóli elválasz
tásnak csakis házasságtörés miatt, minden egyéb okból azonban csak 
ideiglenes elválasztásnak van helye. Az ideiglenes elválasztásnak 
helye van mindazon esetekben, midőn az együttélés folytatása az 
egyik, vagy mindkét félre nézve erkölcsi vagy anyagi veszélyekkel 
van összekötve, a mi iránt a bíróság bölcs belátása határoz. Az 
elválásnak okául szolgálhatnak különösen: az egyik hitvestársnak a 
kereszténységtől vagy a katholika hittől való elpártolása, bűntényekre 
való csábítás, súlyos bántalmazások, gonosz elhagyás, a férj kegyet
lenkedése, ragadós betegségek stb.

A felek «ágy és asztalra nézve egész a megbékélésig, biróilag 
oly hozzáadással választatnak el egymástól, hogy az alesperes heves 
indulatoskodását megzabolázni, káros hibáiból kivetkőzni, s ekként 
megjobbulva hitvesének szivét megnyerni; mindketten pedig a szent 
oltár előtt tett fogádasaikra gyakortabb visszaemlékezvén, tartozásaikat 
példásan teljesíteni törekedjenek».

A viszálkodó házastársak közt a béke helyreállításának meg
kísérlése és a házasság szentségére figyelmeztetés kötelessége a lel
késznek. Midőn a felek között zavarok és kellemetlenségek származ
nak. mihelyt ezekről a lelkész értesül, törekedni kell, hogy a házas
sági békét, és egyetértést közöttök helyreállítsa. Ez békekisérletnek 
neveztetik. Ha a békéltetés sikerül, az által a pernek eleje van véve. 
E végett a lelkész a házas feleket magához hivatja vagy idézteti, s 
felhozza nekik mindazon okokat, melyek az Isten törvényéből, a 
házasság szentségének természetéből, az eskü alatt Isten oltára előtt 
kölcsönösen megígért örökös hűség természetéből, a gyermekek neve
lése, a családi gondok viselése stb. szempontjából menthetők, s meg
inti őket, hogy ezen okokból békéljenek meg, és éljenek együtt. E 
békekisérletek háromszor egymásután nyolcz napnyi időközök közbe
vetésével teendők. Ha a lelkész két békekisérlet által azon meggyőző
désre jut, hogy a harmadik békekisérlet sem fogna eredményre vezetni, 
azt el lehet hagyni, felhozván az okot, mi miatt ezt tenni jónak vélte·
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Az ily akár sikeres, akár sikertelen békéltetésekről a lelkésznek jegy
zéket kell tennie, s a sikertelen békekisérletek esetében a sértett fél 
(ha· eddig nem tette) keresetlevelét beadja, a lelkész pedig azt a 
sikertelenül megkisérlett békéltetési jegyzőkönyvvel együtt a házassági 
törvényszékhez átküldi.

«A külön élő házastársak kibékesítésére, együttélésére a plébános 
mindent elkövessen, semmi fáradozást se kíméljen; ha törekvése 
sikertelen volna, az esetet jelentse az esperesnek be és kérje ki taná
csát, támogatását, Ha istmételt békéltetési kikérieteik eredmény nélkül 
maradnának, és a házas felek elválasztatásuk kérésénél álhatatosan 
megmaradnának, ügyök a püspöki szentszékhez terjesztendő föl.» 
(1786. szept. 26-án és 1801. szept. 2-án kelt eirkulárék.)

Jegyzet. A székesfehérvári r. kath. püspökségben, rendeletek folytán, oly 
gyakorlat van. mely szerint a lelkészek külön jegyzőkönyvet kötelesek tartani 
ily czím alatt: «Jegyzőkönyv a házas ügyekben eljárásról (Protocolum functionum 
in objectis matrimonialibus»), hol a házassági bajok miatt előforduló minden
féle panaszok, vádak, felfödözések, irántok tett tiszti lépések s békés egyezteté- 
sök stb. emlékezet okáért följegyeztetnek, s a dolgoknak netalán ismételtetésök, 
megváltozások, vagy perre kerültök esetében nemcsak az utódoknak irányul, 
hanem még a törvényszékeknek is felvilágosításul szolgálnak.

A békéltetés a felek illetékes lelkésze előtt kisérlendő meg, 
vagyis azon lelkész előtt, hol a felek a válóper megindításakor állan
dóan laknak. Ha a felek különböző helyen laknak ugyan, de egy 
valláson vannak, elegendő a gyakorlat szerint, ha a békéltetés a 
felek bármelyikének lelkésze előtt foganatosíttatik ; ha azonban a felek 
különböző vallásúak, akkor a békéltetés mindkét fél lelkésze előtt meg
kísértendő.

A szokás ugyan azt tanítja, hogy a békéltetés a lelkész előtt 
ismételve (három ízben) megkisérlendő, de erre törvényes szabály 
nincs és a törvénykezési gyakorlat szerint a válóper megkezdéséhez 
az egyszeri lelkészi békéltetés is elegendő.

Ha az idézett, lelkészi meghívás folytán, a békéltetésre meg 
nem jelen, az idézés a körülményekhez képest egyszer vagy kétszer 
ismétlendő, — s ha ennek daczára sem jelennék meg, a békél
tetési kísérlet meghiúsultnak tekintendő. Ha a békéltetési kísérlet a 
lelkész előtt meghiúsul, erről a lelkész a megkereső félnek bizonyít
ványt tartozik kiszolgáltatni, mely a válókeresethez csatolandó. Fel
peres, a Döntvénytár XXXI. 49. sz. a. közöltek szerint, tartozik a 
házasság felbontása iránti szándékát saját lelkészének bejelenteni és 
ennek folytán ezen lelkész az egyházi békéltetést megkísérteni. Dönt
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vénytár XXXI. 52: «a szentszéktől a polgári bírósághoz áttett perben 
igazolandó a felperes hitfelekezetének lelkésze által megkisérlett egy
házi békéltetés is.» A szentszék vegyes házassági válóperben mindig 
megkívánja a rőm. kath. plébános előtti békéltetést is. 562/1882. sz. 
Esztergomban 1882.évi május hó 19-én tartott főszentszéken a békéltető 
lelkészt illetőleg végeztetett: «tekintettel arra, hogy a válókereset megindí
tása előtt foganatba vett lelkészi békéltetés mindenkor és kivétel nélkül 
alperes illetékes lelkésze előtt ejtendő meg s felperes illetékes lelkésze által 
eszközölt békéltetés, valamint az erről szóló okmány már azon jog
elvnél fogva is, hogy felperes mindenben alperes fórumát követni 
tartozik, figyelembe nem vétetik; tekintettel továbbá arra, hogy a 
fölött, váljon ezen békéltetési eljárásra szükség van-e vagy nincs, 
nem a fél, hanem a bíróság határoz: ezen indokokból folyamodó 
azon kérelmével, hogy az alperesi lelkész előtt megejtendő békéltetés
től ezúttal eltekintessék, elmozdíttatik s az ez iránt hozott f. v. 466. 
sz. végzés érvényében fentartatik. >

Válóperben lelkészi bizonyítványnyal igazolandó, hogy a házas
ságból gyermek nem származott. Ha a felek különválásának ideje és 
körülményei kellőleg ki nem fejtettek, továbbá, ha lelkészi bizonyít
ványnyal nem igazoltatott, hogy házasságból gyermek nem született, 
illetve életben nincs ; ezen hiányoknak pótlása szükséges. (Döntv. t. 
XXX1IT : 92. és XXXIV: 106.) Sőt ha több helyütt is laktak együtt 
a válakozó felek, nemcsak az igazolandó, hogy jelenlegi tartózkodási 
helyükön, de az is, hogy előző lakhelyükön sem született házasságukból 
gyermek, s illetőleg ilyen életben nincs (794/1884. számú curiai döntvény).

A (jörög katholikmoknál az ágy- és asztaltóli elválásra 
nézve ugyanazon elvek vannak érvényben, mint a római katho- 
likusoknál. A görög katholikusok válópereiben mint első folyamo
dása bíróságok a görög katholikus szentszékek ítélnek. Ilyen van 
hazánkban hét: a munkácsi, az eperjesi, a körösi, a gyulafehérvári 
(érseki), a nagyváradi, a lugosi és a szamosujvári. Kormcsaia Kniga 
a görög egyházban valóságos törvénykönyv tekintélyével bir és házas
sági joguk még ma is ezen törvény-gyűjteményen alapszik.

A byzanti jog nem ismeri az u. n. separatiót a thoro et 
mensa, hanem minden elválás evyszersmind a köteléknek felbontása; 
csakhogy némely esetekben az elvált félnek nem· engedtetik meg, 
hogy uj házasságra lépjen. A 117. nov. szerint, mely által a Codex 
és a 22. novellának több váló okai megszüntetvék, a kötelék-felbon
tásnak alkuimul szolgálhatnak következő okok: A felségárulás, sőt 
még arról való tudomás is, ha elmulasztatott a feljelentés; 2. életveszé
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lyes leshányás a hitvestárs ellen, miután ez által jóval inkább töre
tik meg a köteles hűség, mint puszta paráználkodás által; 3. házasság
törés; 4. oly körülmények fenforgása, melyek rendesen paráznaság 
kíséretében szoktak előfordulni, mint a) ha a nő férje akarata ellen 
idegen lakomározásokban részt vesz, más férfival közös fürdőt hasz
nál, ok nélkül mások házában tartózkodik, színházakat, bikaviadalokat, 
lóversenyeket meglátogat, b) ha a férj nejét más férfinak átengedni 
törekszik, vele természetellenes fajtalanságot üz, nejét házasságtörés
ről vádolja, a nélkül, hogy azt bebizonyíthatná, vagy más női sze
mélyekkel közösködik stb., noha a férj részéről elkövetett hűség
törés a gyakorlatban mint elválási ok nem könnyen érvényesíthető;
5.· magzatelhajtás vagy a fogamzás lehetlenítése; 6., az egyik nem 
keresztény házasfélnek a keleti egyházba való fölvétele, ha az élet- 
közösség az áttért félnek vallásos háborítása nélkül nem várható, sőt 
még azon esetben is, ha a nem keresztény félnek megtérése nem 
remélhető ; 7. saját gyermekének megkeresztelése a lelki rokonságnál 
fogva; 8. ha a férj ágyast ta r t ; 9. ha a nő férjhezmenetelekor nem 
szűz. Mindezen esetekben az elválásból a vétkes félre némi joghát
rányok háromolnak. Vannak azonban még további esetek, a melyek
ben a kötelék felbontható minden joghátrány nélkül, jelesen 1. a 
megelőzött és háromévi kísérlet után is fenmaradö nősztehetlenség;
2. a hitvestársnak eltűnése; 3. rabszolgaságba, vagy fogságba való 
kerülése; 4. megtébolyodása; 5. a szerzetrendi fogadalom letevése^ 
mire a másik házastársnak beleegyezése megkivántatik ugyan, a nél
kül azonban, hogy az szintén nőtlen életre köteleztetnék: 6. a férj
nek püspökké való kinevezése, de ez csak a hitvestárs beleegyezésé
vel történhetik meg, és csak úgy, ha ő szerzetrendbe lép.

Az elválásnak következményei: 1. mind a két fél a kötelék 
alól felszabadúl; 2. ha a nő vétkéből történik, elveszti férje rangját, 
nevét és állapotát; 3. ez esetben fentartására való igényétől is 
elesik, de nem akkor is, ha nem az ő vétkéből lett felbontva: 4. mind 
a két fél újra házasságra léphet, a mennyiben a vétkes fél attól 
biróságilag el nem tiltatott volna. Természetes, hogy hazánkban, 
mivel az 1.868. LIV. törvényczikk a görög-keleti egyház irányában 
is a házassági pereket az egyházbiróság illetősége alá vonja, csak 
annyiban, a mennyiben a kötelék érvényessége, az elválás vagy 
végképeni felbontás forog kérdésben, a vagyonbeli jogkérdések a 
világi bíróság által döntetnek el. Az elvált felek, ha újra akarnak 
egyesülni, a házasságot újra kell kötniök, de a papoknak ez nem 
engedtetik meg, miután ily esetben bigamusoknak tekintetnének.
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Az 1.868. XLVIII. t.-cz. 1. és 2. § -ai: A vegyes házassági 
válóperen, a mennyiben a házassági kötelék érvényességét és az ideigle
nes elválást, vagy a végképi fölbontást tárgyazzák, az alperes illeté
kes bírósága előtt indítandók meg, és miután az alperes fölött kimon
dott ítélet jogerőre emelkedett, a per legfölebb harmincz nap alatt 
hivatalból átteendő a felperes illetékes bíróságához, mely viszont a 
felperes fölött hoz ítéletet. Mindenik félre nézve egyedül saját illeté
kes bíróságának az illető fél saját hitelvei alapján hozott jogerejű 
ítélete kötelező. Házassági ügyekben a kötelék érvényességének kér
désében a római- és görög-katholikusokra és görög-keleti hitvallásuakra, 
valamint az erdélyi két, evangélikus egyház híveire és az unitáriu
sokra nézve, a jelenleg fennálló egyházi törvényszékek az illetékes 
bírák, a két evang. hitfelekezetű egyház magyarországi híveire nézve 
pedig az illető világi törvényszékek.

A vegyes házassági válóperekre nézve irányadók lévén az újabb 
bírói döntvények, hasonló esetekben ezek felől a lelkész felvilágosítani 
tartozik a nála jelentkezőket; mi okból néhány újabb keletetű curiai 
döntvényt ide iktatunk.

1884. junius 17-én 8755. sz. a. kelt curiai ítélet: «a római 
katholikusok vegyes házasságára vonatkozó azon intézkedés, melynél 
fogva azon okból, minthogy a római katholika vallás hitelvei szerint 
a házassági kötelék felbontása helyt nem foghat, az iratok a más 
vallást követő házastársra nézve további eljárás végett az illetékes 
törvényszékhez átteendők, az unitáriásokra nem alkalmazható.»

Ha a szentszék a hozzá törvényes szabály folytán a házassági 
köteléknek felbontása iránt beadott kereset alapján a felbontás iránti 
eljárásnak megkezdését megtagadná, a házassági köteléknek felperesre 
nézve felbontása iránti kereset a megtagadó végzésnek és az egyéb 
megkivántató okiratoknak, különösen a lelkész által megkisérlett 
békéltetést igazoló bizonyítványnak is becsatolása mellett az illetékes 
polgári törvényszék előtt megindítható.

A vegyes vagy áttérés által vegyessé vált házasság kötelékének 
felbontása iránti perek a püspöki szentszékhez az ágytól és asztal
tól való elválasztás iránti keresettel folyamatba tettnek még nem 
tekinthetők. Minélfogva az ágy- és asztaltól elválasztást kimondó 
szentszéki ítéletek nem bírnak a házassági kölelék felbontásának jog
hatályával. (A budapesti kir. ítélő Tábla 1882. évi 54591. sz. ítélete.)

Ha a szentszék az ev. ág. hitvallású férj s róm. kath. nő 
között az ágytól és asztaltól elválasztást kimondta, a polgári bíró
sághoz a házassági kötelék végleges felbontása iránt nemcsak uj
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kereset beadása szükséges, hanem a keresetben a felperes hitfelekeze- 
tének lelkésze által újólag megkisérlett egyházi békéltetés is iga
zolandó.

Ha a szentszék a hozzá törvényes szabály folytán a házassági 
köteléknek felbontása iránt beadott kereset alapján a felbontás iránti 
eljárásnak megkezdését megtagadná, a házassági köteléknek felpe
resre nézve felbontása iránti kereset a megtagadó végzésnek és az 
egyéb megkivántató okiratoknak, különösen a lelkész által megkisér
lett békéltetést igazoló bizonyítványnak is becsatolása mellett, az 
illetékes polgári törvényszék előtt megindítható.

Tekintve, hogy az áttérés által vegyessé vált házasságnak fel
bontása iránti perek az alperesek illető bírósága előtt inegindítan- 
dók, ha a ref. egyházba áttért felperes a püspöki szentszékhez 
beadott keresetlevelében a házasságnak r. kath. alperesre nézve vég
leges felbontását nem kérte, hanem csak az ágy- és asztaltól elválasz
tást : a házasságnak felbontására irányzott per az illetékes bíróságnál 
megindítóttnak még nem tekinthető.

A róni. kath. egyházban létrejött házasság, utólag evangélikus 
ágostai és reformata vallásuakká lett házasfeleknél engesztelhetlen 
gyűlölet alapján mindkét fél irányában felbontható és mindkét félnek 
a más házasságra léphetés megengedhető. (1230/1882. sz. curiai 
döntvény.) Ha a házasság per megindításakor tisztán protestáns volt. 
és felperes a per folyama alatt a katholika hitre áttért, nincs aka
dály arra nézve, hogy a törvényszék a protestáns alperesre nézve a 
házasságot felbontsa, ezt, azonban a katholikussá lett felperesre nézve 
az 1868. Lili. t.-ez. 8. §-a értelmében már nem teheti.

Külföldi katholikusok által külföldön kötött házasság magyar 
jog szerint a magyar bíróság előtt felbontható, ha a protestáns hitre 
— bár külföldön — tértek át a házasfelek, s ott az 1868. Lili. t.-ezikknek 
megfelelő jog nem létez. Az ideiglenes elválasztás mellőzhető, midőn 
annak ratióját kizárja a felek előző sok évi tényleges különválása. 
(6244/1878. sz. curiai döntvény.) Külföldieknek külföldön kötött házas
sága magyar bíróság előtt felbontható és jog szerint érvényes válási 
ok miatt felbontandó, hacsak a házasfelek utolsó állandó együttlakása 
az ország területén volt (2123/1882. sz. curiai döntvény).

Zsidó házastársnak a keresztény vallásra áttérése által a 
házasság fel nem oldatik, de a zsidó házassági «Utasítást» tar
talmazó 15940/1863. számú kanczelláriai rendeletnek 24. 25. és 26. 
szakaszaiban elősorolt okoknál fogva feloldathatik. E tekintetben 
a következő szabályok szolgálnak zsinórmértékül: a) ha a zsidó
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házastársak egyike a keresztény vallásra áttért, mind az elvá
lás, mind pedig a házasság felbontása esetén, mindenek előtt az ille 
tékes keresztény lelkész köteles a keresztény hitre áttért házastársnál 
a kiegyezkedést a fenn előirt modorban megkísérlem, mely esetben, 
szabadságában áll ezen kiegyezkedést a zsidó házasfélnél is meg
kisérleni, ha ez utóbbi ez iránti felhívásának önként engedne. — Ha 
ezen kísérlet sikereden maradna, akkor az illetékes bíróság ezen 
kiegyezkedési kísérletet mindkét házastársnál ismétlendi, és a sike- 
retlenség esetén a fenn előszabott mód szerint, hivatalában eljárand; 
b) ha mindkét zsidó házastárs a keresztény hitre tért, fenhagyatik 
nekik, házassági kötésüket az illető keresztény lelkész által szentesít- 
tetni: c) a házasság felbontása esetén, ha a zsidó házastársak egyike 
keresztény hitre tért, az elválólevél átadása és átvétele meghatalma
zottak által is történhetik, — ezen esetben azonban a keresztény 
hitre tért házasfél, ha meghatalmazottat vallani akar, mindig * zsidó 
egyént választani és ez iránti meghatalmazványát akként köteles 
kiállítani, hogy abban a keresztény vallás ellenére mi sem foglaltas
sák, egyébiránt pedig — a mennyiben ily esetben lehetséges — 
minden a zsidó vallási szakaszokban alapuló netaláni lelkiismereti 
kételyei a zsidó házasfélnek elháríttassanak, s igy ennek se marad
jon alapos oka a házasságot teljesen feloldottnak nem tartania.

Vegyes házassági váló perben is csak egy keresetet kell beadni, 
ennek azonban az alperes, valamint a felperes illetékes bíróságához 
intézendő kereseti kérelmet kell tartalmaznia. Ha tehát az iratok az
1868. évi t.-ez. 48. §-a alapján, a szentszéktől a polgári törvényszékhez 
áttétetnek, itt új keresetet nem szükséges beadni, hanem a peralap
ját a szentszékhez beadott kereset fogja képezni és a bíróság az ira
tok beérkezése után további kérelem bevárása nélkül azonnal a tör
vényszék előtti békéltetésre tűz ki határidőt.

1884. évi márczius 27-én 1436. sz alatt kelt curiai határozat: 
Felperes az esztergomi szentszékhez intézett kereset levelének azon 
zárkérelme, hogy előbb alperesre nézve hozassák a róm. kath. egy
ház házassági jogelvének megfelelő ítélet, annak jogerőre emelkedése 
után pedig az ügyiratok a budapesti kir. törvényszékhez áttétes
senek, és ezen polgári bíróság az evangélikus egyházba áttért 
felperesre nézve a házassági, köteléket engesztelhetetlen gyiilölség 
alapján végleg felbontsa, úgy az 1868. Lili. t.-cz. 8. §-ának értel
mében, mint az 1868. XL Vili. t.-cz. 1. §-aihoz képest teljesen törvény- 
szerű. Arra, hogy valamely házasság az 1868. évi XLVIII. t.-cz. által sza
bályozott perúton felbontható legyen, szükséges, hogy a házasság már
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a per megindításakor vegyes házasság legyen. Ha tehát tisztán ka- 
tholika házasság esetében felperes a kereset beadása után protestáns 
vallásra áttér, azon kérelmének, hogy a per az 1.868. évi XLV1II. t.-cz.
1. §-a értelmében a törvényszékhez áttétessék, a szentszék eleget 
tenni nem tartozik.; de nem is venné felperes ezen áttételnek hasznát, 
mert a szentszéknél ő katholikus hitvese ellen, mint katholikus csak 
ágy- és asztaltól! elválasztást kérhetett, ezen petitiumot, pedig utólag a 
házasság felbontása iránti kérelemre át nem változtathatja és igy a 
polg. bíróság, még ha az iratok áttétetnének is, a házasságot fel nem 
bonthatná. Ha tisztán katholika házasság esetén ágy- és asztaltőli 
elválasztás iránti per indíttatott és alperes tér át az ítélet meghoza
tala előtt a protestáns vallásra, akkor a bíróság csak a katholikus 
felperes személyét illetőleg fog ítéletet hozni, mert hatásköre alperesre 
nézve megszűnt. Az iratok azonban ezen esetben sem lesznek a tör
vényszékhez átteendők, mert a per megindításakor vegyes házasság 
esete fenn nem forgott és alperes, ha személyére nézve a házasság 
felbontását óhajtja, az 1868. évi XLVI1I. t.-czikknek megfelelő vegyes 
házassági válópert lesz kénytelen folyamatba tenni a szentszéknél.

Az 1868. LlV. t.-cz. 36. §-a szerint a mindkét felekezetű evan
gélikusok házassági ügyeire, valamint az eljárásra nézve az 1791. 
XXVI. t.-cz., illetőleg az 1786. márcz. 6-án kiadott utasítás, és az 
eddigi törvényes gyakorlat szolgál tovább is zsinórmértékül.

A hivatkozott «Józsefi Nyiltparancs» a házasságot polgári szer
ződésnek jelentvén ki, elbírálása iránt igy rendelkezik: (1. £.) A há
zasság. mely magában polgári szerződésnek tekintetik, valamint az 
e szerződésből folyó s a szerződőket kölcsönösen illető jogok és köte
lességek, jövőre minden érvényüket és foganatukat egészen és egye
dül a jelen rendelettől veendik, s ehhez képest az e tárgyból eredő 
perek elbírálása is polgári törvényszékeinket fogja illetni. Az ágy- 
és asztaltól! örökös elválasztást a protestáns egyház nem ösmeri, és 
ez által teremtett állapotot a házasság czéljaival ellenkezőnek és 
erkölcstelennek tartja. Az ideiglenes elválasztást azonban alkalmazan
dónak véli kevésbbé súlyos esetekben, midőn még remény van, hogy 
az idő és a körülmények folytán a megzavart házassági béke ismét 
helyreálland.

Az erdélyi ref. egyházkerületben a házassági ügyek egyházi 
törvényszékek által biráltatnak el. Az eljárást a 1882. június 4-én 
alkotott «Utasítás» szabályozza. E szerint az illetékes lelkész alpe
rest megidézteti, a feleket szembesíti, kihallgatja és megkísérli, hogy 
őket kibékítse. Nem sikerülés esetén a körülményekhez és a sérelem
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hez képest nvolcz napra gondolkozás! időt enged, ha akkor sem sike
rül, holott esetleg két presbyter előtt is megpróbálta a békét: erről 
hivatalos számmal és pecséttel ellátott bizonyítványt ad a panaszos 
félnek. Panaszos fél a bizonyítványnyal megjelenik az esperesnél és 
kéri a «különvető levelet», mely alapját képezi a válópernek, mely 
különvető levél a per megkezdéséhez mulhatlanul szükséges intézkedés. 
A különvető levél a periratokhoz csatolandó. Az esperes folyamodó 
fél számára kiállítja a hivatalos számmal, pecséttel és 50 kros bé
lyeggel ellátott: «különvető levelet». A különvető levél praemissája 
— mely magában foglalja az illetők vallását, lakhelyét, házasságuk 
idejét, gyermekeiknek számát és korát — elmondja röviden a pa
naszlő vádját, a bepanaszolt mentségét, a béke nem sikerültét és a 
tett intézkedéseket, t. i. teljes külön lakást; kiadatni rendeli az ille
tőknek ruháikat, munka-eszközeiket, ágyneműit és megrendeli a gyer
mektartást. E két utóbbi esetben — a szükséghez képest — utasítja 
feleket az illető polgári hatósághoz. Végül megtiltja egymás bántal
mazását. A különvető levél érvénye nem tarthat tovább, mint a leg
közelebbi házassági törvényszéki rendes ülésig.

Minden egyházmegyének külön házassági törvényszéke lévén, 
ennek a) elnöke: az esperes; akadályoztatása esetében a rendes 
jegyző és ha netalán ez is akadályozva lenne, a szék a papi bírák 
közül választ magának elnököt arra az egy ülésre, b) Tagjai: az 
egyházmegyei jegyző és direktor, mint házasságvédő; a fő- és al- 
gondnokok, valamint a három évre választott papi ülnökök, kiknek 
száma négynél kevesebb és tíznél több nem lehet. A kolozsvári egy
házmegye sajátos viszonyaira való tekintettel, az 1863. évi közzsinat 
54. sz. és 1874. évi közzsinat 51. sz. alatt külön rendelkezett. Úgy
szintén a fogarasi és bukaresti egyházközségekben is a törvényszékek 
szervezete érintetlen hagyatott, c) A házassági törvényszékeken apa 
fiával, testvér testvérrel, ipa vejével nem bíráskodhatnak, d) A há
zassági törvényszék tagjainak — megválasztatásuk után — székbirói 
esküt kell letenni, e) Hatáskörük kizárólag a ref. hitvallásuak, ille
tőleg azon vegyes házassági perek ellátására terjedhet ki, a melyek
ben az alperes református; úgy szintén azokra, melyek polgári vagy 
más hitfelekezeti bíróságok által láttatván el, az ott nyert separatiot, 
per viam instantiae, divortiummá kívánják átváltoztatni. A hivatalból 
áttett vegyes házassági perekben a főtörvényszék hivatalból dönt a 
református félre nézve, f )  Hogy valaki bírói tisztében híven járhas
son el, teljes függetlenség kivántatván, vonatkozással a c) pontra, 
önként következik, hogy mind ez esetekben oly bíró nem ítélhet, ki
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az  illető féllel rokonságban, sógorságban, gondnoksági, gyámi vagy 
peres viszonyban áll. Az egyházmegyei házassági törvényszékek éven- 
kint három rendes ülést tartanak, az esperes által nyolcz nappal 
előbb kijelölt helyen és időben. Azonban rendkívüli ülésre akkor és 
annyiszor hívhatja, össze az esperes a törvényszék tagjait, a hány
szor az illető peres felek Írásosan folyamodnak. A Rikán belőli egy
házmegyékben az eddig dívott gyakorlat a quindenákra nézve továbbra 
is fentartatik.

Az egyházmegyei házassági törvényszékek elválasztó ítéletei, 
hivatalból felküldetnek az egyházkerületi házassági főtörvényszékhez, 
melynek a) elnöke: a püspök; b) tagjai: a közjegyző, a közügy
igazgató, az egyházmegyék esperesei és jegyzői, kik egyszersmind elő
adói az egyházmegyei törvényszékekről a direktor által hivatalból 
fólebbezett váló pereknek; c) ezeken kívül az egyházkerületi köz
gyűlés által választott tizenkét világi biró. Az egyházkerületi házas
sági főtörvényszék rendes ülését évenkint egyszer tartja ott és akkor, 
a hol és a mikor az évenkénti egyházkerületi közgyűlés ülésezik. — 
Rendkívüli ülést összehívni az elnöklő püspök jogához tartozik akkor, 
mikor az illető peres felek kérelme folytán azt indokoltnak ítéli. Az 
egyházkerületi házassági főtörvényszék ülésein azon esperes és jegyző, 
kiknek egyházmegyéjéből egy per eldöntés alatt áll, előadói köteles
séggel igen, de a dolog érdemére nézve szavazati joggal nem bírnak. 
Az egyházmegyei házassági törvényszéken — elnökön és jegyzőn 
kívül — három bírónak ; az egyházkerületi házassági rendes főtör
vényszéken — elnökön, jegyzőn kívül — hét szavazatképes bírónak 
jelenléte szükséges. A rendkívüli házassági főtörvényszék üléseire — 
azokon kívül, kik hivatalból kötelesek jelen lenni — a püspök rendre 
három egyházmegyei esperest szólít be és két világi bírót. Az egy
házkerületi házassági főtörvényszék ítélete végérvényes, ellene semmi 
folyamodásnak nincs helye (XCIII. canon); de a bizonyítékait nem 
használt felperes a pert megújíthatja: mely esetben újabb lelkészi. 
békéltetés nem szükséges.

Az erdélyi ref. egyházi bíróságok előtt megjelent felek élő be
széddel is nyilatkozhatnak ; de általában a perfolytatás törvény tu
dást föltételezvén és írásba foglalt nyilatkozatok is szükségesek lévén, 
melyek okmányok gyanánt szolgálnak: a perlekedő feleknek képvi
seltetniük kell magukat ügyvéd által, ki lehet akár egyházi, akár 
világi. Ügyvédjét mindenik fél bejelentheti élőszóval, a törvényszék 
színén. Ha az alperes renitentiából nem hajlandó ügyvédet vallani, a 
házassági törvényszék — az ő terhére — hivatalból rendel számára
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ügyvédet. A szék rendel ügyvédet akkor is, ha hiteles hatósági bizó- 
nyítványnyal igazolja mind a két fél, vagy valamelyik közülök, hogy 
teljességgel vagyontalan.

Ha az előre kihirdetett időre a törvényesen megidézett felek közül 
sem egyik, sem másik, sem a meghatalmazottak meg nem jelentek, 
sem törvényes mentséggel nem éltek, a per megszűntnek nyilvání
tandó és esperes utasítandó, hogy a feleket együtt élésre kényszerítse, 
egyelőre erkölcsileg, azután írjon át a polgári hatóságnak — tudo
másvétel és további eljárás végett.

Válási okok az erdélyi reformátusoknál: házasságtörés, hűtlen 
elhagyás, házastárs élete ellen törés, házassági tartozás makacs 
megtagadása, magtalanság és nősztehetetlenség,* végre engesztel
hetetlen gyűlölet.

Az erdélyi ev. egyházkerületben a házassági perek ellátására 
külön házassági törvényszék áll fenn, melynek két fokozata van. Az 
első a kerületi házassági törvényszék, melynek elnöke a dékán, tagjai 
két egyházi és két világi ülnök ; két egyházi és két világi pótbiró. 
A pótbirák minden ülésre meghivatnak, de csak akkor bírnak sza
vazati joggal, ha valóságos ülnököt helyettesítenek. Jegyzőt a bíró
ság maga választ magának, a kerületi bíróság ülnökei az egyházi 
kerület közgyűlésén (Bezirkskirchenversammlung), titkos szavazás mel
lett absolut szótöbbséggel 4 évi időtartamra választatnak. Hogy érvé
nyes határozatot, vagy ítéletet hozni lehessen, az elnökön kívül még 
négy törvényszéki tagnak kell a tárgyalásnál és határozathozatalnál 
jelen lenni. Az elnök távollétében a bíróság egyik tagja végzi az 
elnöki teendőket. A főtörvényszék elnöke, a superintendens egyéb 
tagjai három egyházi és három világi ülnök, és három egyházi és 
három világi pótbiró. A pótbirákra és a jegyzőre nézve ugyanaz áll, 
a mi az első folyamodássá bíróságnál. A főtörvényszék ülnökei és 
pótbirái az országos egyházi közgyűlés által választatnak azon módon, 
mint a kerületi bíróság tagjai, a kerületi közgyűlés által. Érvényes 
határozat hozatalra az elnökön kívül hat tag jelenléte szükséges. Az 
elnök hasonló módon helyettesítik mint a kerületi hatóságnál.

Váló okok az ág. hitv. szászoknál: házasságtörés, sodomia, a 
nő erényének férje által áruba bocsátása, a férj által a háznál ágyasok 
tartása, hűtlen elhagyás, a férj által a nőnek hűtlen mellőzése, élet 
és testépség elleni merénylet, tartós erkölcstelen életmód, az ev. val
lás elhagyása, bűntett miatt legalább 3 évi börtönre itéltetés.

Az erdélyi protestánsok házassági perrendtartása és egyházi sza
bályzatai szerint oly esetben, midőn valamely rém. kath. vagy hason-
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szervezetű egyházból a református illetve unitárius egyházba törvé
nyesen átlépett házastárs, az elhagyott egyház hitelvei szerint egyházi 
vagy világi bíróság részéről megelőző peres eljárás folytán hozott ágy 
és asztaltóli ideiglenesen vagy végképen különvető ítélet alapján magára 
nézve végelválasztó ítéletet kimondatni óhajt, nem szükséges a pert 
a házasság végfelbontása iránt előbb alperes bíróságánál folyamatba 
tenni, hanem az áttért fél egyoldalú folyamodása folytán és a másik 
fél meghallgatása nélkül felbontható a házasság.

Az erdélyi egyházi törvényszékek válóper-költségeit mérséklő 
rendelkezésével ma is actualis jellegű az 1641. évi gyulafehérvári 
országgyűlés 4-dik Articulusa, mely így szól: «a mely Tisztviselők 
Házas személyeket fizetésért egymástól elválasztanak, annak megbün
tetése végeztetik. Látjuk azt is, kegyelmes Urunk, hogy némely tiszt
viselők, kiváltképen az Oláhság között fizetésért divortiumot csinál
nak. Végeztük azért egész országúi három nemzetül, hogy az mely 
tisztek ezután effélét tentálnának compertanei veritates 200 frton 
convincáltassanak toties quoties peccaverint!»

Az unitáriusok az erdélyi ref. egyház házasságjogát fogadták 
el s így a házassági köteléket különvetéssel, ideiglenes elválasztással 
és végleges házasságbontással ugyanazon okok alapján oldják fel. Ez 
okból az erdélyi ref. és unitárius válófelek bármelyik bíróságának 
ítéletét a másiknak bírósága jogérvényesnek tekinti (1870. évi kis- 
zsinati 37. sz. határozat.) A magyarországi protestáns és unitárius, 
úgy a bárhol lakó nem protestáns és unitárius házasfelek közti 
vegyes házassági válóper pedig az unitárius alperes ellenében az 
unitária vallás elve szerint az egyházi s nem a polgári bíró elébe tartozik.

Az unitárius egyház törvénykezési fórumai: első bíróság az 
alpapi, második a képviselő-tanács mint főpapi szék, harmadik 
maga az egyházi, illetőleg zsinati főtanács. Az alpapi szék áll minden 
egyházkörben 5 rendes és 2 számfeletti székbiróból és egy házasság
védőből az egyházi rendből. Választja a köri közgyűlés. Az alpapi szék 
a szükséghez képest évenkint többször tart ülést. Egyet az egyház- 
köri gyűlések alkalmával azoknak helyén. A többit rendre az alpapi 
szék ülnökeinek lakhelyén. Az ügyvédséget is többnyire papi szemé
lyek viszik, azonban a perlekedők okleveles ügyvédeket is vehetnek 
fel. Az egyház által hivatalnokai ellen indított keresetekre nézve a 
felperességet az egyház a közügyigazgató által folytatja. Az alpapi 
székről minden ügy hivatalból fölterjesztetik a főpapi székhez. A főpapi 
szék áll hét tagból, kik között a püspök mint elnök, a főjegyző 
mint jegyző foglal helyet. A más öt tagot az egyházi képviselő tanács
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választja a képviselő-tanács tagjai közűi, világiakból és egyháziakból. 
Régebben a másod fokú bíróságot maga a képviselő-tanács folytatta, 
most is úgy lehet tekinteni, mint annak egy külön, egyenesen a 
törvénykezésre kiküldött bizottságát. Innen ítéleteit is a képviselő- 
tanács, mint főpapi szék nevében adja ki. Ennek székhelye állandóan 
Kolozsvár. Üléseit három bavonkint egyszer tartja rendesen; rendki- 
vülileg is tarthat üléseket. A főpapi szék elébe fölebbezett váló perek 
előbb a házasságvédőnek adatnak át észrevételei megtételére. A főpapi 
szék Ítéletei végérvényes erővel bírnak, ha azok az alpapi szék 
Ítéletével összhangzók. Ellentétes itéletmondás esetében, s csak is ekkor, 
peres feleknek joguk van a harmadfokú bírósághoz fölebbbezni. 
mely esetben az egyházi, illetőleg zsinati főtanács mond végítéletet. 
Elnöke: világi részről a főgondnok; egyházi részről: a püspök. 
Tagjai: az összes egyházi tanácsosok. Jegyzője az egyházi főjegyző. 
Üléseit tartja évenkint egyszer Kolozsvártt, minden negyedik évben 
pedig az egyházkörök valamelyikében, az egyházi képviselő tanács 
által eleve kijelölt napokon. A papiszék előadói rendszerint a jegy
zők ; az előadással azonban a papi szék elnökei a bírákat is meg
bízhatják, kik ezen megbízásnak eleget tenni tartoznak. — Érvényes 
határozathozatalra az elnökön és szavazattal bíró jegyzőn kívül — 
az alpapiszéknél 3 bíró, a főpapiszéknél, mint másodbiróságnál 5 
biró jelenléte szükséges. A házasságvédők szavazati joggal nem 
bírnak. (Az egyházi főtanács 1881. évi 56. sz. szabályzata.)

Az 1863. évi 15940. sz. udv. kanczelláriai «Utasítás» szerint 
az asztal- és ágytóli elválásnál a zsidó  házastársakra nézve a követ
kező eljárás követendő: A házastársak kötelesek mindenekelőtt elvá- 
lási szándékukat indokaikkal együtt rabbijuk előtt kinyilatkoztatni; 
a  rabbi; kötelessége a házastársakat összekelésük alkalmával kölcsö
nösen tett ünnepélyes igéretökre emlékeztetni s az elválás káros 
következményeit hathatósan szivökre kötni. Ezen előterjesztéseket 
bárom ízben kell külön ismételni. Mi ha foganat nélkül maradna, a 
rabbi a feleknek írott bizonyítványt tartozik adni arról, hogy a 
háromszori előterjesztések ellenére is elválási kívánságuknál meg
maradnak. A zsidók között érvényesen kötött házasság kölcsönös 
szabad beleegyezésükkel, a férj által a nőnek adott elváló levél által 
íelbontathátik; mindazonáltal tartoznak a házastársak végelválásuk 
tekintetéből, magukat legelőször a rabbi vagy vallástanítónál bejelen
teni, ki a leghathatósabb előterjesztések által igyekezzék a kiegyezkedést 
eszközölni s csak ha kísérlete sikertelen volna, adjon nekik írott 
bizonyítványt, hogy a rábízott kötelességben eljárt, de minden igye-
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kezete mellett is a feleket szándékuktól elállásra nem bírhatta. Ezen 
bizonyítványnyal mind a két házastárs köteles a kir. törvényszéknél 
megjelenni. Ha ezen hatóság a körülményekből azt találja, hogy az 
isméti egybekeléshez még némi remény van, az elválást azonnal meg 
ne engedje, hanem a házastársakat egy vagy két hónapra visszauta
sítsa. Csak ha ez is sikertelen maradt vagy ha mindjárt eleinte 
semmi remény sem volna az isméti egybekeléshez, engedje meg a 
törvényszék ítélet által, hogy a férj a nőnek az elváló levelet átadja, 
és ha mindkét fél a bíróság előtt ismét kijelentette, hogy az elváló 
levél szabad beleegyezéssel való kiadására és átvételére magukat 
eltökélették, tekintetik az elváló levél jogérvényesnek s oldatik föl 
ez által a házasság.

Jegyzet. Zsidó .házastársak végelválasztásának ítélettel kimondása esetében 
az illető rabbi ellen, ha a végelbocsátó levélnek kényszer melletti átadását 
eszközölni nem akarja, a perrendtartás 385. §. szerinti pénzbírságnak helye nincs ; 
hanem közreműködésének megtagadása miatt a felsőbb közigazgatási hatóság 
előtt keresendő orvoslás. (1870. aug. 24-én 8294. sz. a. hozott legfőbb itélőszéki 
határozat.)

Azon nyomós okok, melyeknél fogva az elválás ítélet által 
kimondathatik, következők: ha a panaszlott fél valamely bűntettben 
marasztaltatott e l ; ha a panaszlott házastársát gonoszul elhagyta, 
vagy rendetlen életet követett, mely által a panaszló házastárs vagyo
nának nevezetes része, vagy a család jó erkölcse veszélyeztetik; 
továbbá az élet vagy egészség elleni veszélyes törekedések, súlyos 
bántalmazások vagy személyes viszonyaihoz képest fölötte érzékeny 
ismételt keserítések, tartós· és ragálylyal fenyegető testi sérvek.

Jegyzet. A héber vallás szertartásai szerint létrejött házassági kötelék föl
bontására az egyáltalában nem szolgálhat okul, hogy a férj engesztelhetlen 
gyűlöletet hoz fel, midőn a nő nem egyezik bele a házasság felbontásába és a 
válólevél elfogadásába. Ha a nő házasságtörést követett el, és a tett bebizo- 
nyíttatik, joga van a férjnek azt akarata ellen is válólevéllel magától elbocsátani. 
A házasság végelválasztására a nő ellen intézet kereset, a 25. szakaszban emlí
tett ^zon törvényszék előtt, melynek körében a házastársak rendes lakásukat 
tartják, indítandó s egyéb peres ügyként tárgyalandó.

Ha az egyik fél az elválásba beleegyezni nem akar, s a másik 
félnek jogszerű okai vannak azt sürgetni, ezen esetben is megkiván- 
tatik a rabbi engesztelő előterjesztéseinek előrebocsátása. Ha ezek 
sikeretlenek, vagy ha a vádlott fél a rabbinál megjelenni vonakodik, 
akkor a kérelem, a rabbi tanúsítványával és a szükséges bizonyíté
kokkal együtt, az illetékes kir. törvényszéknél nyújtandó be, mely az 
ügyet hivatalból megvizsgálja, s a felett ítéletet hoz, mely hivatalból 
felülvizsgálásra fölterjesztetik a kir. ítélő táblára és a kir. curiára.
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A katholikus és keleti egyházakban á bírói hatalom a püspök 
joghatóságának kiegészítő része lévén, az egyházjogi ügyekben bírás
kodás a püspököt illeti meg. A püspök ezen bírói joghatóságot szent
szék (sacra sedes) által gyakorolja. A szentszék elnöke a püspök vagy 
annak helyettese, vagy a káptalani helyettes, vagy végre (mint például 
Esztergomban) egy külön ezen tisztségre kinevezett szentszéki 
elnök. A szentszéki ülnökök száma nincs meghatározva, azokat a 
püspök rendesen a kanonokok közül saját tetszése szerint jelöli ki, 
de más egyházi személyek is lehetnek ülnökök. A szentszéki személy
zethez tartoznak még a szentszéki jegyző és az ügyész. A másod- 
folyamodású bíróság a püspöki szentszékre nézve a felettes érseki 
szentszék. A harmadik folyamodású pedig ezekre nézve az alábbi 
eltéréssel a primási szentszék Az érseki szentszékekre nézve a föleb- 
bezési fórumok megállapítása időről időre pápai delegatió utján törté
nik. Jelenleg következőleg van a szentszékekre nézve a fölebbezésnek 
folyama nálunk rendezve: az esztergomi érseki megyében az érseki 
széktől a primási szentszékhez, a sufragan püspökök székétől másod 
folyamodásban az érseki, harmad folyamodásban a primási székhez; 
az egri érseki megyében az egri érseki széktől a primási, sufragran- 
jaitól az egri érseki, innen a primási székhez; a kalocsai érseki 
széktől a Csanádi püspöki székhez, innen a római szentszékhez, 
sufraganjaitól a kalocsai érseki és harmad folyamodásban a pápailag 
delegált szentszékhez; a zágrábi érsektől a kalocsai érseki és harmad 
folyamodásban a pécsi püspöki székhez, sufraganjaitól a zágrábi és 
innen a kalocsai érseki székhez; végre a gyulafehérvári érseki széktől 
a nagyváradi g. sz. püspöki, és innen a primási szentszékhez 
sufraganjaitól pedig a gyulafehévári érseki és innen a primási szentszékhez, 
Legfelsőbb folyamodásban a bíráskodás a római pápát illeti. A római 
pápa az egész kath. egyházban legfőbb törvényhatósággal bir, mely
nek természetes kifolyománya, hogy az egyház minden vidékeiről 
hozzá intézett fölebbezéseket elfogadja. A pápától, mint legfőbb egy
házi bírótól, további fölebbezésnek nincsen helye. A pápa e jogható
ságát delegált püspök, legtöbbnyire a bécsi nuntius által gyakorolja.

Jegyzet. Bíró-küldés jogával bírnak: aj A római pápa, ki a hozzá fölebb- 
vitt perekben maga és a Rota romana helyett egyházi méltóságban lévő magyart 
rendel bíróul. 6) A király, ki a magyarországi primásság megüresedésekor . az 
esztergomi s egri érseki szentszékeknek ő felségéhez a m. kir. cultusministeí· 
által nyújtandó kérelmük folytán a pápának egy magyar püspököt a végéit
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terjeszt elébe, hogy azt primási bírónak nevezze ki. Közönségesen az esztergomi 
érsekhez tartozó kerületi megyés társpüspököknek, püspöki hivatalra nézve 
legöregebbike szokott lenni, s a pápától e végre különösen kiadott breve által 
megeró'síttetni. Királyaink apostoli méltóságuknál fogva, mint az egyház fővéd
nökei, még más esetben is élhetnek birórendelési joggal, c) Mindazon papi főnö
kök, ki rendes biróhátalommal felruházvák. A kirendelt bíró hatáskörének ter
jedelmét és tartamát, valamint az általa követendő eljárást a megbízó oklevél 
tartalma határozza meg. Ugyanazért addig, míg a megbízó okmányt meg nem 
kapja, mint kirendelt bíró föl nem léphet s nem működhetik, mert különben 
minden cselekvénye semmis, érvénytelen lenne.

A peres ügyek eldöntése választott bíróság utján is eszközöl
hető. A választott bírák kétfélék: Arbitri juris sive necessarii, kiknek 
kirendelését maga a törvény kívánja; és Arbitri voluntarii seu 
compromissarii, kik a felek szabad akarata folytán jelöltetnek ki. 
Ezek között különbség van, jelesen: a) Az elsőktől helye van a föleb- 
bezésnek valamely felsőbb (rendes) bíróhoz·; az utóbbiak ítéletétől 
azonban fölebbezni nem lehet, kivéve ha a felek azt eleve kikötöt
ték. b) Az arbitri juris a bíráskodás átvállalására köteleztetnek, sőt 
arra kényszeríthetők is, mig az arbitri voluntarii annak átvállalására 
nem kötelesek, c) Az elsők a törvény által nyerik a hatalmat mind
arra, a mi a peres ügy elintézésére megkivántatik ; az utóbbiak törvény
hatósága pedig a perlekedő feleknek egymás közötti előleges szabad 
egyezkedése (compromissum) és a választott birákkal (arbitri) tör
tént szerződés (receptum) folytán keletkezik. A választott bíróságra 
nézve következő szabályok érvényesek: 1. Választott bíróság utján 
azoknak van joguk eldönteni peres ügyeiket, kik a felett teljes rendel
kezési szabadsággal bírnak. Nem compromittálbatnak: a) a gyámság 
alatt levő a gyám, a gondnokság alatt levő pedig a gondnok bele
egyezése nélkül; egyházi személyek hivataluk vagy javadamuk ügyeit 
illetőleg a püspöktől nyert jóváhagyás nélkül; c) a megbízott a meg
bízó különös meghagyása nélkül; d) nem tartoznak választott bírák 
elé oly ügyek, melyekről a felek egyáltalán nem intézkedhetnek, úgy
mint: a házassági, büntető, rendki váltsági ügyek stb. Választott bíró 
lehet mindenki, kiben az arra való képesség megvan, hacsak a 
törvény által a választott bíróságtól különösen eltiltva nincsen, fii van
nak tiltva : a) a keresztény községből kizárt személyek ; b) kik a fön- 
forgó peres ügyben már mint rendes bírák működtek; c) nők, kivéve 
egyes helyeken szokás utján s bizonyos megszorítások mellett; d) 
világiak egyedül egyházi ügyekben csak az egyházi elöljáró beleegyezésé
vel lehetnek választott bírák. Lehet egy vagy több bírót, páros vagy páratlan 
számban választani; czélszerűbb azonban, ha a bírák egyenetlen számban
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választatnak. Ha többen vannak kijelölve, mindnyájan közösen tartoznak 
működni; ha azonban közűlök egyik daczára annak, hogy kellő 
módon meghivatott, minden ok nélkül elmaradt, a többiek nélküle is 
eljárhatnak. Több választott bírónál a szótöbbség határoz. Szavazat- 
egyenlőség, vagy egyenes meghasonlás esetén a felek vagy a peralku- 
lól elállhatnak, vagy egy Superarbiter dönt; a Superarbiter rendszerint 
a per kezdetén választandó. Lehet a bírákat oly meghatalmazással 
is kijelölni, hogy ezek magok helyett választott bírákat nevezzenek, 
kik az ügyet eldöntsék. A bíráskodást, mint említők, senki sem tarto
zik elvállalni, de a ki elvállalta, köteles az ügyben eljárni, különben 
arra szorítható. A ki a választott bíróságot elvállalta, később nyomós 
ok nélkül vissza nem léphet, maga helyett pedig csak a felek bele
egyezésével helyettesíthet. A felek által választott bírák oly hatalom
körrel bírnak, mint a minő a receptum’ folytán rajok a felek részé
ről átruháztatik; a megbízatás határát túllépniök nem szabad; a 
rendes bíró által előbb hozott ítéletet meg .nem változtathatják. A 
léleknek tetszésére van bízva az eljárás idejét és módját a válasz
tott bírák elé szabni; ha ez iránt nem intézkednének, tartoznak meg
nyugodni azon szabályokban, melyeket a rendes biró megtartani 
köteles. A választott bírák kimondott ítélete arbitrium vagy laudum 
nevet visel. Semmis a választott bíróság Ítélete, ha az az egyház 
java ellen szól, vagy ha igazságtalanságot tartalmaz. Az ítélet 
végrehajtása nem a választott, hanem a rendes bíróságot illeti. 
Megszűnik a választott bíróság törvényhatósága: az egyik vagy másik 
választott biró halálával, hacsak máskép nem történt volna az egyez
kedés; ha többen vannak és közülök egy meghalt vagy működni 
nem akar, a többi eljárhat; az egyik szerződő fél halálával, hacsak 
az egyezkedés úgy nem történt, hogy annak ereje az örökösökre is 
kihat; az Ítélethozatalra kitűzött idő lejártával; a hozott ítélet kihir
detésével. A kihirdetett ítéletet a választott bíróság többé meg nem 
változtathatja. Ha a laudum értelmére nézve a szerződő felek között 
kétség merülne fel, az egyházi felsőbbségnek van joga azt értelmezni. 
A felek a peralkut többé egyoldalulag fel nem bonthatják, ennélfogva 
a választott bíróság elé hozott ügy az egyik fél által a másik aka
rata ellenére a rendes bíróság elé többé nem vihető. ítélet előtt azon
ban a felek az alkutól közös akarattal elállhatnak..

A szentszéki ügyész a peres és bűnvádi ügyeket, melyekre nézve 
magán felperes nem létezik, mint nyilvános felperes, illetőleg köz
vádló a szentszék elé terjeszti, és ezenkívül szükség esetén a szent
szék tekintélyét szóval és írásban védelmezi. — A szentszék! ügyész
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a püspök által neveztetik ki, s eme hivatalra csak a canonjogban 
kellő jártassággal bíró egyén képesíthető, s hivatalának teljesítéséért 
fizetést is húz. A szentszéki ügyészek önmaguktól is bármely ügyet 
a szentszék elé terjeszthetnek; de mivel minden bejelentendő esetről 
nem lehet tudomásuk, azért ha a lelkészek vagy más hiteles szemé
lyek által valamely eset fölfedeztetik, p. o. ha az egymástól önkén
tesen elválva élő házasfelekről, vagy valamely érvénytelenül meg
kötött házasságról értesül a szentszék: ezen értesítés a. szentszéki 
ülésen felolvastatik, s kellő megfontolás után elhatároztatik, hogy az 
ügyész a kereset megindítására felszólíttassék. — Az ügyésznek azon 
kiváltsága van, hogy a) a perfolyamat alatt is változást tehet az 
általa föltett keresetlevélben; b) az általa vagy pedig más által 
indított s később a házasság védőjéhez áttett perbe, a perfolyamat 
bármelyik része alatt, beavatkozhatik; c) őt, mint nyilvános felperest, 
viszont perbe fogni nem lehet; d) ha elveszti a pert, a perköltségek 
megtérítésére nem kötelezhető. Ha a közjogi jelleggel bíró bontó aka
dály miatt érvénytelen házasságot senki sem támadná meg, a szent- 
széki ügyész hivatalból indítja meg a köteléki pert. De ezenkívül, honi 
törvényeink és szentszékeink gyakorlata szerint még más házassági 
ügyekben is indíthat pert a szentszéki ügyész ; jelesen : 1. A házas- 
ságháborítók, vagyis oly személyek ellen, kik a házastársak közti 
kölcsönös szeretetet s békét feldúlják. A bíró a házasságháborítőkat 
az 1728. XII. t.-cz. értelmében, tetszés szerinti s az illetők bűnéhez 
mért büntetéssel illetheti. — 2. Az ágyastartók ellenében, kik az 
ágyas elbocsátására utaltatnak, s makacsság esetén, az említett tör- 
vényczikk értelmében, az ágyastól erőszakkal is elválasztathatnak, s 
más büntetéssel is fenyíttethetnek. — 3. Az önkénytes elválásban 
élő házasfelek ellenében; kik a szentszék elé idéztetvén, felszólíttat- 
nak, hogy elválásuknak okát adják, s ha elegendő okot felhozni nem 
tudnának, az együttélésre szoríttatnak; ha pedig elválásukat kellőleg 
indokolni képesek, válóper megindítására utaltatnak.

A gör. kel. egyházban a szentszék ügyésze mindenkor világi, 
gyakorló ügyvéd, ki egyszersmind a válóperekben mint házasságvédő 
is működik. A szegények ügyvédének kötelessége az oly peres felek
nek ügyeit, kik szegénységük miatt ügyvédet fogadni nem képesek, 
minden díj nélkül vinni. A szegények ügyvédét a püspök, vagy az ő 
beleegyeztével a szentszék és többnyire az egyházi férfiak sorából 
nevezi ki; s részére a megyei pénztárból bizonyos évi díjat utal
ványoz. Hivatalának megkezdése előtt eskü által köteleztetik arra, 
hogy a szegények és elnyomottak ügyeit híven és ingyen fogja vinni.
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Rendszerint csak azon felek vehetik igénybe a szegények ügyvédének 
segélyét, a kik szegénységi bizonyítványt tudnak felmutatni.

A szerzetesi fogadalom és házassági kötelék hivatalos védőjét 
( Defensor professionis religiosae et matrimonii) a püspök vagy annak 
jóváhagyása mellett a szentszék nevezi ki; hivatalos teendője abban 
ál!, hogy valahányszor a szentszék előtt szerzetesi fogadalom vagy 
házassági kötelék érvényére vonatkozó ügy tárgyaltatik : köteles min
den egyes bírói cselekménynél jelen lenni és a fogadalom vagy a házassági 
kötelék érvényét védeni; s azért az ő távollétében végbevitt bírói cselek
mények semmisek; továbbá a fogadalom- és házasságvédő, ha az első 
folyamodású bíróságnál a fogadalom vagy házasság érvénytelennek 
ítéltetett, hivatalból köteles az ügyet fölebbezni a felsőbb törvény
székhez. Ha a másodfolyamodású bíróság előtt újra semmisnek nyil
váníttatnék, a fogadalom- vagy bázasságvédő csak akkor köteles az 
ügyet fölebbezni, ha meggyőződése szerint az ítélet igazságtalan. — 
Továbbá ellenőrzési tisztet gyakorol, hogy a törvények mind a felek, 
mind a bíróságok által megtartassanak, s ha e tekintetben hiányt 
észlel, észrevételeinek megtétele mellett fölebbez. A főpapi széknél 
alkalmazott házasságvédő köteles minden pert tárgyalás előtt meg
vizsgálni és észrevételeit írásba foglalni; joga van az ülésekre meg
jelenni s a tárgyalás folyamán véleményét szóval is tüzetesen kifej
teni, a harmadbirósághoz beadott fölebbezések tárgyalás előtt általa 
megvizsgáltatnak s arra észrevételeit írásban megteszi.

A szentszéki jegyző kötelessége az ülésekről jegyzőkönyvet vezetni, 
a bírói határozatokat írásba foglalni, a periratokat őrizni s az okmá
nyok másolatait hitelesíteni. — A jegyzői hivatalra rendszerint egyházi 
férfiú szokott a püspök által szabadon, vagy néhol az ügyhallgató 
által s az ülnökök beleegyezésével megválasztatni; de a közjogi sza
bályok szerint e hivatalra világi egyén is alkalmazható Némely 
helyeken több szentszéki jegyző is választatik. — Magyarországi 
szokásnál fogva, sőt néhol a püspök nyílt fölhatalmazása folytán, a jegyző 
értesítő szavazattal (votum informativum) s azon joggal bir, miszerint 
lakásán a peres felek részéről ügyvédi felhatalmazások történhetnek, 
sőt ha bizonyos okoknál fogva a nyilvános ülések alkalmával a sze
mélyes megjelenés (comparitio), perfölvétel (levata) vagy a fölebbezés 
bejelentése .végbe nem mehetett; — mindezen cselekmények is érvé
nyesen megtörténhetnek a jegyző lakásán, csakhogy azután a jegyző 
a következő ülésen köteles a történtekről a szentszéket értesíteni.

A szentszékek köz- és magánjogi természetű ügyekben az állam 
törvényeinél fogva és ezeknek korlátái között ítélkeznék. A kánonjog
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a házassági ügyekben állami törvény erejével bir, miután számos 
törvényünk hivatkozik reá. így többek közt I. Ferdinánd XIV. rende
letének 22. czikke (1553.) rendeli, hogy «a szentszékek is a canonok 
szerint, melyeket az egyház régtől fogva használt, folyvást folytat- 
tassanak, mindazon ügyekben, melyek az egyházi törvényszékeket 
illetik.»

Az 1868. Lili. t.-cz. 22. §-a szerint «a róm. latin és görög 
szertartásu katholikusok, úgy szintén a keleti egyház, valamint a 
mindkét felekezetű evangélikusok és unitáriusok jelenleg fennálló egy
házi törvényszékeik illetősége alá egyedül a házassági, illetőleg vegyes 
házassági perek, és ezek is csak annyiban tartoznak, a mennyiben a 
házassági kötelék érvényességét és akár az ideiglenes elválást, akár 
a végképi felbontást tárgyazzák. Minden egyéb a házassági viszonyból 
származható peres kérdések, melyekre nézve eddig az egyházi tör
vényszékek ítéltek, jelesül a születés törvényességének kérdése, a 
perlekedő házastársak között a gyermekek tartása, és a házassági 
elválásból fölmerülhető vagyoni követelések iránti keresetek az illető 
polgári törvényszékekhez utasíttatnak.»

A szentszékek és egyházi törvényszékek, papi székek illetékes
ségi- és hatáskörének szigorú betartása szintén állami törvény sanc- 
tiójával biztosíttatott. II. Ulászló I. rendeletének 46. czikke erre nézve 
igy intézkedik: «1. §. Azon esetben pedig, ha valamely egyházi bíró, 
a nem bírósága alá tartozó ügyet, maga elébe elfogadná, és paran
csoló levélre, — az illető világi biró elébe át nem küldené, — akkor 
az ily biró javadalmától megfosztva legyen, és a királyi Felség java
dalmát vagy hivatalát tettleg másnak adhassa. — 2. §. Ez esetben 
pedig egyházi bíráknak értendők az egyházi főrendüek, helyettesei és 
hivatalnokai. — 3. §. Ha pedig a világi biró azt tapasztalná, hogy 
valamely az egyházi bíróság által hozzá küldött ügy az egyházi 
bíróságot illetné, tartozzék azt ismét az egyházi bíróság elé vissza
küldeni. »

A válóper a sikertelenül megkisérlett békéltetés után keresettel 
indlttatik meg. A kereset két példányban írásban nyujtatik rendszerint 
be, de nincs kizárva szóbeli bejelentése sem, mely esetben a kereset 
jegyzőkönyvbe veendő és alperessel csak hivatalos másolata közöltetik 
az idézés alkalmával. — A perbeidézés a szentszóki válóperben akkép 
történik meg, hogy mindkét fél a szabad vallomások kivételes szem
besítés és bírói békéltetés végett bizonyos határidőre a szentszék 
ügyhallgató hivatala elé idéztetik. Kivételes esetekben a nyilatkozatok 
kivételére és a bírói békéltetésre a rendszerint két szentszéki ülnökből
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és a jegyzőből álló kihallgató bíróság helyett kiküldethetik más tagok
ból, pl. a lelkész és segédlelkészből álló delegált kihallgató bizottság. 
Fel- és alperesnek kihallgatása külön történik; az ügyvéd csak saját 
felének kihallgatásánál lehet jelen. A jegyzőkönyv nyomán, mely a 
vallomásokról vétetik föl, megkiséreltetik a szembesített felek békélte
tése. A bírói békéltetés nem sikerülvén, a szabad vallomásokról fel
vett jegyzőkönyv az előiratokhoz csatoltatik s ha a felek abban 
állapodtak meg, hogy a pert sommás úton fogják letárgyalni, akkor 
minden további szóváltás mellőzésével végzésileg a bizonyítási eljárás 
rendeltetik el s meghagvatik a feleknek, hogy összes tanúik nevét) 
állását és pontos lakását, valamint a hozzájuk intézendő kérdő
pontokat annyiszor kellően bélyegzett két példányban, a hány külön
böző plébánia területén laknak, 15 nap alatt szolgáltassák be. — 
Fleérkezvén a felek bejelentése a felhívott tanuk kihallgatása, esetleg 
szakértői szemle foganatosítása iránt, a tanuk lakása szerint illetékes 
plébánia-hivatal megkerestetik, mely a tanúkihallgatást a felek érte
sítése mellett foganatosítván, a felvett tanuvallomási jegyzőkönyvet a 
szentszékhez jelentése kíséretében beterjeszti. — A tanúvallomások, 
illetve a szakértői szemléről fölvett jegyzőkönyv a szentszékhez be
érkezvén, ez utóbbi végzésileg meghagyja a feleknek, hogy a tanú
vallomások, illetve szemle fölötti észrevételeket 15 nap alatt írásba 
foglalva 2 példányban adják be. Ez megtörténvén, valamint akkor is, 
ha észrevételek be nem adatnak, a per becsomózása és az ügynek 
ítélet alá terjesztése elrendeltetik, miről a felek értesíttetnek. — Ha 
a felek abban, hogy a pert sommás úton fogják letárgyalni, meg nem 
állopodtak, valamint ha a szentszék ezt az ügy fontossága miatt 
szükségesnek találja, rendes eljárásnak van helye, mely abból áll 
hogy a békéltetés meghiúsulta után meghagvatik alperesnek, miszerint 
az ellene keresetileg és szabad vallomásilag felhozott vádakra szóló 
elleniratát a végzés vételétől számítandó 15 napi határidő alatt a 
szentszéki hivatalnál kellően bélyegzett két példányban adja be. Az 
ellenirat másodpéldánya felperesnek hasonló meghagyással kézbesít- 
tetik a válasz, az utóbbi pedig alperesnek a viszonválasz beadása 
végett. — A viszonválasz oly bírói meghagyással kézbesíttetik fel
peresnek, hogy az esetben, ha ezen perbeszédre végirattal kíván 
élni, ezt a végzés kézbesítésétől számítandó tizenöt nap alatt adja 
be. Ha felperes végiratot ad be, ez hasonló módon közöltetik alperessel, 
ki még ellenvégiratot adhat. — Ezután következik a bizonyítási eljá
rás ép úgy, mint a sommás perben, és annak befejezése után a per 
becsomózása és ítélet alá terjesztése. — Ha a felek az egyes periratok
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beadása tekintetében halasztást kívánnak, ezt a perirat beadására 
kitűzött határidőben a szentszéktől kérhetik. A halasztás első ízben 
mindig megadandó, az ismételt halasztási kérelem azonban meg- 
tagadta+ik, ha az az ellenfél boszantását vagy az ügy elhalasztását 
czélba venni látszik. Ha a halasztás megtagadtatik, a perirat beadá
sára rövid záros határidő tűzendő ki. — A bizonyítékok nemeire és 
alkalmazására nézve a szentszéki peres eljárás a polgári perrend
tartástól nem sokban tér el. Míg azonban a házasság felbontása iránti 
perben a beismerésnek semmi hatály nem tulajdoníttatik, és az eskü 
alkalmaztatni nem szokott, a szentszéki váló perben a beismerés 
teljes bizonyító erővel bir és úgy a főeskű, mint a póteskü oda
ítélhető.

Az ügy ítélet alá terjesztetvén, a szentszék zárt ülésben (ren
desen 5 szavazatképes és az ülés megnyitásakor esküt letevő ülnök 
jelenlétében) meghozza az ítéletet. A közönséges egyházi jog szerint 
ugyan nem kívántatik meg, hogy az ítélet indokolva legyen, a magyar 
szentszéki gyakorlat szerint azonban igen. Az ítélet jogérvényességé
hez annak hitelesítése és kihirdetése szükséges, mely a szentszéki 
ülésben két e végre különösen meghívott tanú jelenlétében eszközöl
tetik és a kihirdetési záradék az ítéletre rávezettetvén, annak a szent
széki elnök és jegyző aláírásával és a szentszék pecsétjével ellátott 
hiteles kiadmánya mindkét félnek külön-külön kézbesíttetik. — Ha 
az ítéletben, mely a teljes szent háromság nevében hozatik meg. 
helyt ad a szentszék a kereseti kérelemnek, azt is kijelenti, hogy 
az elválasztás melyik fél vétkéből mondatik ki, a nélkül, hogy ez, 
a protestáns fél irányában hatálylyal bírna. A vétkes fél rend
szerint a perköltségekben is elmarasztalandó. Ha csak ideiglenes 
elválasztás mondatik ki, akkor intetnek egyúttal a felek, hogy ma
gukba szállva és az oltár előtt tett Ígéretükre gyakorta megem
lékezve igyekezzenek a közöttük fenforgó egyenetlenségeket leküzdeni 
és egymással kibékülni. — A kereseti kérelem elutasítása eseté
ben felperes komolyan intetik az urban, hogy megemlékezvén az 
ő színe előtt tett esküjéről, siessen hitestársának békülékeny jobb
ját elfogadni és az önkényüleg megszakított, házas élet folytatására 
vele együtt egyesülni. Ha felperes a keresettel elutasíttatott, a per
költségek kölcsönösen megszüntettetnek.

Az Ítélet annak kézbesítésétől számítandó 10 nap alatt jog
erőre emelkedik, ha fölebbezéssel vagy semmiségi panaszszal meg 
nem támadtatik. A beadott fölebbezés vagy semmiségi panasz folytán 
az iratok a fölebbviteli bíróság elé terjesztetnek, mely az ügyet fölül
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vizsgálja és az alsóbb bíróság Ítéletét vagy helybenhagyja, vagy meg
változtatja, vagy feloldja. Hivatalból való felülvizsgálásnak szentszéki 
váló perben még akkor sincs helye, ha az első bíróság az örökös 
ágy- és asztaltól való elválasztást mondja ki. A fölebbezésben új 
tények és bizonyítékok csak annyiban hozhatók fel, a mennyiben 
azok az ítélet meghozatala előtt használhatók nem voltak. Egyébkint 
alapperben nem használt bizonyítékok és tények csak perújítás útján 
érvényesíthetők, mely jogorvoslatnak a magyar szentszéki peres eljárás
ban helye van.

Jogerőre emelkedvén a vegyes házassági váló perben hozott 
ítélet, a szentszék minden további kérelem bevárása nélkül 30 nap alatt 
az összes iratokat felperes illetékes polg. vagy egyházi törvényszéké
hez tartozik áttenni. (1869. XLV1II. 1§.) Vegyes házassági váló perben 
a szentszék által hozott ítélet a protestáns felet nem kötelezvén, magától 
értetik, hogy azon okból, mert a protestáns fél az elutasító szentszék! ítéletet 
nem fölebbezi, reá nézve semmi joghátrány nem származik, s hogy a 
.szentszéki elutasító Ítélet jogerőre emelkedése legkevésbbé sem gátolja 
meg a polgári törvényszéket abban, hogy a házasságot a protestáns 
félre nézve véglegesen felbontsa.

Minden peres ügy a per megindítása napjától számított két év 
alatt elintézendő. Indokolatlannak vélt késedelem esetén a sürgető 
előterjesztés a szentszék püspökéhez (érsekéhez) vagy a cultusminis- 
terhez, vagy végre az igazságügyministerhez is intézhető, ki az 
1868. XLVJ11. t.-cz. 2. és 3. §§-nál fogva az állami meghatalmazás
sal törvénykező szentszékek fölött is felügyeletet gyakorol.

HARMADIK RÉSZ.

Katholikus és gör. kel. fegyelmi bíróságok.

Első fokon a bíráskodás a püspököt illeti meg. Mátyás 111. tör
vénykönyve (1471. art. 19.) és az 1498. LXIII. t.-czikk a javadalom 
elvonásával, sőt fejvesztéssel biztosítja, hogy az első folyamodásu és 
fokozatos egyházi bíróságok ki ne kerültessenek, nevezetesen az 
ügyek a hazai bíróságok mellőzésével közvetlen a római curia által 
el ne vonassanak. A püspök a fegyelmi bíráskodást vagy külön alko
tott bíróság, vagy — rendszerint — szentszéke által gyakorolja.
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A bírósági fokozatok ezek :

1. Az első bíróság 11. folyamodásban III. folyamodásban

esztergomi érseki sz.- 
széktől

a nagyváradi püspöki sz.- 
székhez.

minden egyes esetre kü
lön kirendelt, bírósághoz

kalocsai érseki szent
széktől

a zágrábi érseki szent
székhez

az egri érseki sz.-székhez 
a kalocsai érseki szent

székhez

egri érseki sz.-széktől az eszterg. érseki szent
székhez a pécsi püspöki sz.-székhez

zágrábi érseki szent
széktől

a kalocsai érseki szent
székhez

az esztergomi érseki sz.- 
székhez

pannonhegyi szent
széktől

a győri püspöki szent
székhez

esztergomi érsek tar
tományi 

kalocsai suffragán
egri püspökök 

szent-szé- 
zágrábi keitől az illető érseki szent-szé

kekhez

az esztergomi érseki sz.- 
széktől az ügy most is 
Rómába menesztetik, hon
nan minden egyes esetre 
nézve külön hazai bíró
ság rendeltetik ki harmad- 
folvamodásu gyanánt; 
a kalocsai érseki szent
széktől az egri érseki sz.- 
székhez. Az egri érseki 
szent-széktől a kalocsai 
érseki szent-székhez. A 
zágrábi érseki sz-szék
től a pécsi püspöki szent

székhez.

Kivételes esetekben negyedik fokon a pápa bírálja el ez ügye
ket külön delegált hazai bíróság által.

Az alkalmazni szokott fenyítékek (censurák) nemei: suspensio, 
interdictum, excommunicatio; a súlyosabb megtorló büntetések pedig: 
a depositio és degradatio. Mindezen ítélkezések kizárólagos püspöki 
hatalmi cselekvények, melyek mégis a káptalan tagjainak meghallga
tásával, közbenjárásával gyakoroltatnak. A káptalani tagok befolyása 
és eljárása a püspök által határoztatik meg.

A papok fegyelmi kihágásai: a dogma elleni vétségek, melyek
nek büntetése az excommunicatio, s a papi rend kiváltságainak 
elvesztése; a fölszentelés körüli szabálytalanságok, melyeknél az ordo 
érvényes ugyan, de mind a fölszentelő, mind a fólszentelt szabály
talanná lesz; a papi vagy szerzetesi rend elhagyása, mely a privilégiumok 
elvesztésével és excommunicatioval sujtatik; a papi tisztesség megsér
tése; a hivatali hatalommal visszaélés, és a felsőbb rendeletek meg
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szegése, mi f'ölfüggesztéssel büntettetik: a helybenlakás kötelességének 
megsértése, mely büntetése a javadalom elvonása lehet; a gyónás 
titkának elárulása, mit hivatalvesztéssel büntetnek.

A gör. katolikusoknál a bírói hatalom és annak gyakorlása a 
róm. katolikusokéhoz hasonló. A gör. kel. egyházban a felek a 
püspök engedélyével választott bíróságot is alkothatnak (canon. IX. 
4.), de a választott bírósági határozat nem fölebbezhető (Karthagenai 
zsinat 16. canon). A rendes bíróságok: az esperesi, püspöki, érseki 
szék és a zsinat itélőszéke.

Az esperesi, protopresbyteri székhez tartozó ügyek: 1.) a papok 
közötti illetékességi, hatásköri és javadalmi szabályok kiegyenlítése,
2.) az egyházközségeknek egymás közt vagy papjaikkal stolaille- 
tékességi szabályaik; 3.) a hívek, nevezetesen pedig szülők és 
gyermekek, rokonok és házastársak viszálkodásának kiegyenlítése; 
A.) a válóperek; a lelkészi hivatalban fölmerült mulasztások vagy 
viszszaélések.

A püspöki szék ítélete alá tartoznak: a szentségek és szertar
tások megírása; a javadalmasok fegyelmi kihágásainak fenyítése ; az 
esperesi széktől (ölebbezések; a lelkészek hivatali. mulasztásainak 
megtorlása. Az érseki szék a püspöki széktől fölebbezési forum; a püspök 
elleni panaszok bírósága,; a szentségek és szertartások elleni vétségek 
s mulasztások megtorlója.

Minden fórumon kell védőnek lennie, ki azonban csak világi 
rendből választható; a püspökök, presbyterek és diakonok védői 
szereplését kizárja a karthagenai zsinat 17. canona, — bár e szigor
tól a gyakorlat sok esetben eltérést mutat.

Az eljárás rendes, rendkívüli és sommás, mint a kath. egyházi 
bíróságoknál. Bizonyítékok: a beismerés, tanuk, bírói szemle, okira
tok és eskü. jogorvoslatul a kánonok csupán a fölebbezést jelölik 
meg, de a gyakorlat a szervezstes félnek új bizonyítékok alapján a 
perújítás kedvezményét is megszerezte.

Az egyházi vétségek ezek: kötelesség-mulasztás vagy meg
szegés, mely hivatalvesztésig· terjedő büntetést von maga u tán ; a 
szentségek ■ megsértése szintén ily fokozattal büntethető; a papok 
fegyelmi kihágásai a katholikus bíróságokéval azonos módon hatá- 
roztatnak és toroltatnak meg.
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Fegyelmi bíráskodás a protestánsoknál.

Csupán az ev. ref. egyházban van a bírósági szervezet és eljá
rás kodifikálva. A debreczeni zsinat törvénykezési szervezete szerint 
az egyházi bíráskodást gyakorolják : az egyházközségi, az egyházme
gyei egyházkerületi és egyetemes konventi bíróság.

Az egyházközségi bíráskodást rendszerint maga a presbyterium 
gyakorolja. Népesebb egyházakban, a hol a presbyterium szükséges
nek tartja, a maga kebeléből tetszés szerinti időre 5—10 tagból álló 
egyházközségi bíróságot választ. Az ügyek, a melyekben ítél: a lel
kipásztorok, egyházközségi főgondnokok, segédlelkész, tanító és ének
vezér fegyelmi ügyeinek kivitelével, az egyházközség hivatalnokai, 
presbyterek, egybáztagok és szolgák fegyelmi ügyei. A fegyelmi vét
ség büntetése a vétség fokozatához képest: á) intés: b) feddés ; c) 
pénzbírság a körülményekhez képest, mely azonban 10 frton túl nem 
terjedhet; d) hivataltól, szolgálattól vagy választói jogoktól való meg
fosztás. Ez esetben a világi hatóság segélye is igénybe vehető. 
A bíróság elnöke a lelkész, a hol főgondnok van, a íőgondnok is. 
A lelkész, ha az egyházközségnek rendes jegyzője nincs, az előadói 
tisztet is teljesíti; ha pedig a presbyteriumnak rendes jegyzője van, 
— az előadással az bízandó meg. Érvényes határozat vagy ítélet 
hozatalára, ott a hol a presbyterium bíráskodik, — ennek az elnök
ségen kívül felerésze, ott pedig, a hol a presbyteriumhől külön bíró
ság van alkotva, legalább 3 tagnak jelenléte szükséges, az elnököt 
vagy elnököket is beleértve. A bíróság tagjainak páros száma esetén 
egy tag kisorsoltatván, — a határozat vagy ítélet szótöbbséggel 
hozatik. A bíróság eljárásáról jegyzőkönyvet vezet, s határozatáról, 
a mennyiben a presbyteriumtól külön áll, ezt esetről esetre értesíti.

Az egyházmegyei bíráskodást, gyakorolják: az esperes és egy
házmegyei gondnok, mint elnökök és az egyházmegyei tanácsbirák. 
Ítélet hozatalára az elnökséggel együtt legalább is 5 bíró jelenléte 
szükséges. Ha az ülésben a bírák páros számmal vannak, a hivata
lára nézve legifjabb tanácsbiró részt vesz ugyan a tanácskozásban, 
de nem szavaz. Ha két tanácsbiró volna ily egyenlő minőségű, akkor a 
sors dönti el, melyik nem fog szavazni. Ha a rendes elnökök meg 
nem jelenhetnek, a hivataloskodásra legidősebb tanácsbirák végzik 
az elnöki tisztet. Az egyházmegyei bíróság kettős fokú bíráskodást 
gyakorol. Mint elsőfokú bíróság ítél, az esperes és egyházmegyei 
gondnok kivételével, az összes egyházmegyei tisztviselők, rendes és



segédlelkészek, az egyház, egyházmegye, vagy pártfogóság által 
féntartott tanintézetek tanárai, tanítók, énekvezérek, és az egyház- 
községi főgondnokok által elkövetett fegyelmi vétségek fölött. Mint 
másodfokú bíróság az egyházközségi bíróságoktól fölebbezett fegyelmi 
ügyekben. Az egyházmegyei bíróság által alkalmazandó büntetések:
a) intés; 6) feddés; c) pénzbírság, mely azonban a rendes fizetést 
élvező egyházi hivatalnok évi fizetésének, a netaláni lakbért vagy 
szabad lakás értékét ide nem számítva, — x/5-ét meg nem halad
hatja ; a pénzbírság az egyházmegyei bíróság által meghatározandó 
egyházi és iskolai czélokra fordítandó: d) bizonyos, legfölebb egy 
évre terjedő időre, hivataltól való felfüggesztés, mely esetben a helyet
tes díja az elítéltnek fizetéséből fedeztetik; e) azon helyről, hivatal
tól való elmozdítás; f) hivataltól végleges megfosztás. Az utóbbi 
esetekben d) e) f) a világi hatóság segélye is igénybe vehető. A bíró
ság rendszerint egyházmegyei közgyűlés alkalmával ülésez, azonban 
halasztást nem szenvedhető esetekben más időben is összehívható. 
Törvényszéki ülésbe, a törvényszék létszámát alkotó minden bírói tag 
meghívandó.

Az egyházkerület] bíráskodást .gyakorolják: a )  a püspök és 
egyházkerületi főgondnok mint elnökök; ha meg nem jelenhetnének, 
— helyetteseik, a bivalaloskodásra nézve legidősebb esperes és egy
házmegyei gondnok; b) az egyházmegyék esperesei és gondnokai;
c) az egyházkerület!, lelkészi és világi tanácsbirák. ítélet hozatalára 
az elnökökkel együtt legalább 7 biró jelenléte szükséges. Ha a bírák 
az ülésben páros számmal vannak jelen, a hivatalra nézve legifjabb 
esperes, gondnok vagy tanácsbiró részt vesz ugyan a tanácskozásban, 
de nem szavaz. Ha ketten volnának ily minőségben, akkor a sors
húzás dönti el, melyik nem fog szavazni. Az egyházkerületi bíróság 
rendszerint csak két fokon bíráskodik; mint első fokú törvényszék 
ítél az esperesek mint ilyenek, egyházmegyei gondnokok, — a püs
pökök és az egyházkerületi főgondnokok kivételével, — az összes 
egyházkerületi tisztviselők fegyelmi ügyeiben. Mint másodfokú fölebb- 
viteli bíróság pedig ítél: az egyházmegyei bíróság, mint elsőfokú 
törvényszék által elintézett s elébe fölebbezet ügyekben. Harmadfokulag 
pedig csak akkor, ha a két alsó bírósági ítélet egymással nem egy
behangzó. A fegyelmi tárgyak, melyekben az egyházkerületi bíró
ság elsőfokulag ítél, mindazon vétségek, melyeket az egyházmegyék 
elnökei, az egyházkerület tisztviselői s az egyházkerület által fentar- 
tott tanintézetek tanárai s tanítói követnek el. Másodbirósági intéz
kedés tárgyait képezik pedig azon fegyelmi vétségek, melyeket az egy-
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házmegyei bíróság elé tartozó egyének követnek el, s melyeket az egy
házmegyei bíróság első fokon elintézett, s az illető felek fölebbeztek 
A fegyelmi büntetések nemei ugyanazok, melyek az egyházmegyei 
bíróságnál fölsorolva vannak. Az egyházkerületi bíróság rendszerint 
a kerületi közgyűlés ideje alatt tartja üléseit; azonban sürgős esetek
ben elnökileg más időre is Összehivható.

Az egyetemes konventi bíróságot a konvent saját kebeléből 
titkos szavazás utján alkotja meg, aképen, hogy az az elnökökkel 
együtt legalább 15 tagból álljon. Ha páros számmal vannak jelen, az 
életkorra legifjabb konventi bírósági tag részt vesz ugyan a tanács
kozásban, de nem szavaz. Az egyetemes konventi bíróság első fokon 
ítél az egyházkerületek püspökeinek, főgondnokainak és az egyete
mes egyház által fentartott tanintézetek tanárainak fegyelmi ügyeiben. 
Másodfokon pedig az egyházkerületi bíróságok, mint elsőfokú tör
vényszékek által elintézett s eleibe fölebbezett fegyelmi ügyekben. 
Rendkivülileg még harmadfokon is ítél; de csak azokban a fólebbezhető 
ügyekben, a melyekben a hivataltól elmozdítás vagy végleg megfosztás 
alkalmazására nézve az egyházmegyei és egyházkerületi bíróságoknak 
ítélete nem egybehangzó. A büntetés nemei ugyanazok, a melyek az egy
házmegyei bíróságnál fölsorolva vannak. ítélethozatalra az elnökökkel 
legalább 9 bíró jelenléte szükséges. Az egyetemes konventi bíróság 
együtt rendszerint az egyetemes konvet ülése ideje alatt tartja üléseit, 
azonban sürgős esetekben, az elnökség által más időre is összehívható.

Csekélyebb kötelességszegés esetében, a lelkészek, esperesek és 
püspökök jogosítva varinak a hatóságuk alatt álló egyházi tisztvise
lőket, hivatalnokokat és szolgákat, fegyelmi eljárás nélkül is megin
teni, s rendre utasítani. Ily megintés és rendreutasítás ellen fölebbe- 
zés nem használható.

Fegyelmi eljárás alkalmazása mellett fenyítendők: a) oly 
cselekvény vagy mulasztás, mely a magyarországi ref. egyház törvé
nyeiben s az egyházi hatóságok szabályrendeleteiben (statutum) kife
jezetten, fegyelmi büntetés terhe alatt tiltva van; b) oly cselekvény 
vagy mulasztás, melyből az egyháznak vagy iskolának kára szárma
zik, vagy jogos haszna marad el, a mennyiben a cselekvény a magyar- 
országi ref. egyház törvényeiben vagy az egyházi hatóságok szabály
rendeleteiben tiltva — illetőleg az elmulasztott kötelesség rendelve 
v an ; c) oly cselekvény vagy mulasztás, mely által a vallás vagy a 
közerkölcsiség sértetik, vagy melyből közbotrány származik; d) egy
házi hatóságok jogérvényes határozatai elleni izgatás, ily törvény- 
hatóságok és határozatok kigúnyolása, az egyházi lélsőbbség törvényes



rendeletéinek ellenszegülés és engedetlenség. Az egyház oly tagjainál, 
kik az egyház vagy iskola szolgálatában nincsenek, az engedetlenség 
csak akkor képez fegyelmi esetet, ha a rendelet egyébként végre nem 
hajtható; e) oly lényeges kötelességek elhanyagolása vagy megtaga
dása, mely kötelességek a magyarországi ref. egyház törvényeiben 
vagy egyházi hatóságok szabályrendeleteiben, hivatalos teendőkul 
vannak megszabva, vagy melyeket az illető egyházi tisztviselő, hiva
talnok vagy szolga, szerződésszerűleg vállalt el. Kisebbszerű köteles
ség elhanyagolása is képezheti fegyelmi eljárás tárgyát, ha az elha
nyagolás szándékosságból származik, és ('elsőbbségi megintés után 
ismételtetik; f) a hivatali hatalommal visszaélés, mely által mások
nak személyi vagy vagyoni sérelme származott: g) fegyelmileg fenyí- 
tendök az egyházi tisztviselők, hivatalnokok és szolgák, hűtlen kezelés 
vagy közbűntények és vétségek elkövetése indokából is, a köztör
vényi eljárás fentartása mellett; h) különösen a lelkész, tanár és 
tanító, a föntebb irt eseteken kívül oly magaviseletért is, mely által 
az egyházias tekintély lealacsonyíttatik, a lelkészi, tanári s tanítói 
állás méltósága sértetik.

Az egyházi fegyelmi bíróságok vagy mint rendes bíróságok, vagy 
rendkívüli esetekben mint kiküldött (delegált) bíróságok működnek.. 
Akár a rendes, akár a rendkívüli egyházi törvényszékek ülésére, 
minden bírósági tag az elnökség által meghívandó. Mint bíró nem 
vehet senki részt, oly ügyek elbírálásában: a) a melyekben saját 
személyénél fogva érdekelve lévén, közvetlenül vagy közvetve kárt 
vagy hasznot remélhet; 6) melyek által felesége vagy jegyese, fel 
vagy lemenő ágbeli rokonai, avagy oly személyek vannak érdekelve, 
kik vele első és másodfokú oldalrokonságban, vagy első fokú sógor- 
ságban, továbbá fogadott gyermeki, végre gyámsági vagy gondnoksági 
viszonyban állanak; c) melyekben mint tanú, vizsgáló biztos, szak
értő, képviselő vagy közbenjáró működött; d) a felsőbb bíróságoknál 
oly ügyekben, melyeknek alsóbb bírósági előadásában vagy eldönté
sében részt vett; s végre e) azon felek ügyeiben, kiknek valamelyi
kével ellenséges vagy peres viszonyban áll. A négy első esetben érintett 
akadályok, akár az eljárás megindításakor, akár annak folyama alatt 
merültek föl, habár a felek nem tettek volna is e miatt kifogást, az 
illető bíró által az elnöknek hivatalból bejelentendők, ki az érdekelt 
tag helyett más bírót alkalmazand. Az egyházi bíróság tagjai ünne
pélyes eskü letételére köteleztetnek, hogy azon peres ügyekben, a 
melyekben ítélni hivatva vannak, az egyházi törvények értelmében 
igazságosan és lelkiismeretesen fognak Ítélni.
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Minden ref. egyén, annak az egyházközségi, egyházmegyei, vagy 
egyházkerület! bíróságnak illetékessége alá tartozik, a melyet reá 
nézve az alkotmánytörvény megszab. A tisztviselőkre nézve pedig a 
hivatalos működésnek helye állapítja meg az illetékességet. Rendsze
rint senki illetékes egyházi bíróságától el nem vonhantó. Rendkívüli 
esetekben azonban, midőn a bíróságnak törvényes számban való 
megalakítása lehetetlen volna: a felek valamelyikének kérésére, vagy 
pedig hivatalból, birókiküldésnek (delegatio) van helye. A bíró kikül
dés jogát az egyházkerületi elnökök közmegegyezéssel gyakorolják.

A fegyelmi panasz, a fegyelmi bíróság elnökségéhez, írásba 
foglalva adandó b e ; s az. a mennyiben a panasz egyházi vagy 
állami közérdeket nem sért, tartozik a felek közt a békéltetést meg
kísérlem. Fegyelmi eljárás megindítása iránti hivatalos megkeresés, 
ugyanazon bírósági elnökséghez intézendő. A fegyelmi panasz, vagy 
ily tárgyú hivatalos megkeresés, a fegyelmi bíróság elnöke által, a 
panaszlottal, oly utasítással közöltetik, hogy arra bizonyos határidő
ben, akár szóval akár írásban, a felsőbb bíróságnál azonban min
denkor írásban nyilatkozzék. A szóbeli nyilatkozat jegyzőkönyvbe 
vezetendő. Az elnök a hozzá érkezett panasz, hivatalos megkeresés 
és a panaszlottnak erre adott nyilatkozata alapján, a vizsgálat elren
delése fölött határoz; s ha vizsgálatot lát szükségesnek, a vizsgálatra 
a bíróság kebeléből egy egyházi és egy világi tagot küld ki. A vég
zés ellen 3 nap alatt fölebbezéssel lehet élni, melynek elbírálására a 
másodfokú bíróság elnöksége hatalmaztatik föl. Ha a vizsgálat elren
delése iránti határozat· jogerőre emelkedett, a vizsgáló küldöttség a 
fegyelmi eset tényálladékának kiderítése czéljából kihallgatja a vád
lottat, a panaszost, valamint azokat a tanukat, kikre az érdekelt 
felek a vádlevélben és nyilatkozatban, vagy a vizsgálat rendén hivat
koztak. A vizsgálatnál a tanuknak előállításáról panaszló és panasz- 
lőtt, önmaguk tartoznak gondoskodni. A vizsgálat befejeztével az 
összes ügyiratok a fegyelmi bíróság egyházi elnökéhez terjesztendők 
be, a ki azon esetben, ha a vizsgálat rendén, a magán természetű 
panasz el nem enyésztetett, vagy annak alaptalansága nyilván ki nem 
deríttetett, az ügy tárgyalására kellő határidőt tűz ki, s a feleket 
arra a helyi szokás által megállapított módon — különbeni jogkövet
kezmények terhe alatt megidézi. Az elnök a bírák közül előadót biz 
meg, kihez az ügyiratok a törvényszék összeülését megelőzőleg kellő 
időben átteendők, hogy annak az ügy tanulmányozására elégséges 
ideje legyen.

A tárgyalás — mind a három fokú bíróság előtt, oly ügyekben,



F E G Y E L M I B ÍR Ó S Á G O K  A  P R O T E S T Á N S O K N Á L . 3 0 9

a melyek általa első fokon intézendők el — közvetlen és szóbeli; 
ez okból a félek a tárgyaláson személyesen, vagy igazolt akadályoz
tatás esetében megbízottaik által tartoznak megjelenni. A tárgyalást 
az egyházi elnök az ügy megnevezésével nyitja meg, s ezután a 
megbízott előadó az ügy állását szóbelileg terjeszti elő. Előterjesztés 
után a felek a bíróság előtt kihallgattatnak. Az előleges vizsgálat 
rendén már hihallgatott tanuknak, a tárgyaláson újból kihallgatása, 
vagy a vizsgálat után bejelentett más tanuknak beidézése és kihall
gatása, csak az érdekelt felek előzetesen, idejében kijelentett kivána- 
tára és költségére történhetik meg. Az elnökség, úgy mint a bírói 
tagok is egyenkint, jogosítva vannak a felekhez és a tanukhoz annyi 
kérdést intézni, a mennyit a tényálladék megállapítására szükséges
nek találnak. A felek is intézhetnek, de csak az elnökség utján, a 
tanukhoz a tárgyra vonatkozó kérdéseket. A felek által felhívott, a 
vizsgáló bizottság által kihallgattatni szükségesnek talált, és az elnök 
által tárgyalásra beidézett tanuk a tárgyaláson megjelenni, vallomást 
tenni, s a mennyiben a vizsgáló bizottság előtt esküt nem tettek, 
kivett vallomásukra megesküdni tartoznak; a kik meg nem jelenné
nek és esküt tenni vonakodnának, azoknak kihallgattatása és meg- 
eskettetése iránt, a polgári hatóság kerestessék meg.

A fegyelmi bíróság tárgyalása rendszerint nyilvános. Közerköl- 
csiség megóvása szempontjából azonban, a nyilvánosság kizárását, 
tárgyalás megnyitása alkalmával, vagy annak folyamán is, a bíróság 
elhatározhatja. — Ily esetben a panaszlott és panaszlő 2—2 tanút 
hozhatnak magukkal a tárgyalásra. A bírói határozat minden esetben 
zárt ülésben hozatik meg. A tanuk és felek kihallgatása és az ügy
iratok felolvasása után, mindegyik félnek egyszeri szóbeli nyilatkozat 
engedtetik meg. Az egész tárgyalás folyamából jegyzőkönyv vezette
tik, melyet az elnökség és jegyző írnak alá. Ha a tárgyalás folyama 
alatt fölmerült körülmények azt mutatnák, hogy az ügyállás telje
sebb kiderítése végett pótvizsgálat szükséges, ez esetben a fölmerülő 
körülmények megjelölésével, a vizsgálat folytatása végzésileg ren
deltetik el.

A bíróság a tárgyalás befejezése után, az ügy érdemét ítélet 
által dönti el, melyet a hivatalára nézve idősb elnöktárs, az érdekelt 
felek előtt szóval azonnal kihirdet. Az ítélet indokaival együtt leg
feljebb 3 nap alatt, a bíróság jegyzője által írásba foglaltatik, melyet 
jogosítva vannak a felek másolatban kivehetni. Az ítélet nem föleb- 
bezés esetében azonnal jogerőre emelkedik. Pénzbeli marasztalás 
teljesítésének határideje az ítéletben határoztatik meg. A mennyiben



valamelyik fél, a tárgyaláson meg nem jelent, — s az ítélet e miatt, 
kihirdetés által vele közölhető nem volt, ez esetben az első bírósági 
Ítélet, a fölebbezési bíróságok ítéletei pedig indokaikkal együtt min
denesetben a felekkel, a szokásos módon írásban közöltéinek. Az 
ítélet a közléstől számított 15 nap alatt, ha nem fölebbeztetett, .jog
erőre emelkedik.

Az ítéletben vádlott vagy fölmentetik, vagy vétkesnek nyilvánít- 
tatik. Utóbbi esetben a bíróság a büntetést, úgy a költségekben való 
elmarasztalást, végrehajtás terhe alatt szabja ki. Az ítélet, jogerőre 
emelkedése esetében, a bíróság elnöksége az ítélet végrehajtásáról 
intézkedik. Ha a jogerejü ítéletben megszabott büntetés intés, úgy 
ezt írásban az első bíróság elnöke közli a féllel. Ha azonban a vét
kesnek talált fél, a b) pont szerint feddésre ítéltetik, az mindig az 
első bíróság színe előtt, az elnökség által szóval eszközlendő, minek 
megtörténte jegyzőkönyvileg igazoltatik.

Ha a bíróság a vádlottat a vád terhe alól nemcsak fölmenti, 
hanem arról győződik meg a tárgyalás folyamán, hogy a vád rossz- 
hiszemüleg emeltetett, a mennyiben vádló egyházi hivatalt visel, a 
vádló ellen a vád alaptalanságát ítéletben megállapítva, hamis vádas
kodás miatt, — ha vádlóra nézve illetékes — a fegyelmi eljárást 
elrendelheti; olyan vád esetében pedig, melyben vádlott elégtételt a 
köztörvények utján szerezhet, az alaptalan vagy rosszhiszemű vád 
tényálladékát, a fölmentő ítéletben mondja ki, jelezvén a fél előtt azt, 
hogy elégtételt vádló ellen a köztörvények utján szerezhet.

Ha a szabályszerüleg megidézett vádlott a tárgyalásra sem 
maga, sem megbízottja által nem jelent meg, a tárgyalás ez esetben 
is megtartandó, s a bíróság a vizsgálat és tárgyalás eredményéhez 
képest ez esetben is határoz. A bíróságok az általuk hozott érdem
leges ítéleteket, az illető egyházi vagy iskolai, hatóságoknak meg
küldeni tartoznak.

Fölebbezésnek csak a vizsgálat elrendelése kérdésében, és az 
iigy érdemében hozott végzés, vagy a legyőzhetlen és mindig hiteles 
adatokkal bizonyítandó akadályok miatt meg nem jelenés folytán hozott 
sérelmes ítélet, s a perújítást megtagadó végzés ellen lehet helye; 
mindhárom esetben a bíróság által netán elkövetett alaki hibák is. 
mint sérelmek fölsorolandók. Ha az ítélet vagy végzés szóval hir- 
dettetett ki a felek előtt, a fölebbezés az ítéletben meg nem nyugvó 
tel által, szóval azonnal bejelentendő s az indokok írásban a per
újítást megtagadó végzés, valamint az délet ellen 15 nap alatt, a 
vizsgálat elrendelése ellen pedig 3 nap alatt beadhatók.
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Fölmentő ítéletek, indokaikkal együtt, midőn a fegyelmi eljárás 
nem magán panasz, hanem hivatalból vagy más hatósági megkere
sés folytán volt indítva: felülvizsgálás végett az Ítéletet hozó bíróság 
elnöksége által, a fölebbviteli bírósághoz mindig fölterjesztendők. Az 
ítélet vagy végzés írásban történt közlése esetében, a kézbesítéstől 
számítva az ítélet, valamint a perújítást megtagadó végzés ellenében 
a fölebbezés, 15 nap alatt írásban, egy példányban az első folya- 
modásu bíróság egyházi elnökéhez adandó b e ; ki az ügyiratokat a 
íélebbviteli bírósághoz annak legközelebbi ülésére kellő időben, de 
mindenesetre 20 napon belül, jelentés mellett fölterjeszti. Két egybe
hangzó ítélet ellen további fölebbezésnek helye nincs.

Itéletileg végérvényesen elbírált fegyelmi ügyben, hivatalvesz
tés esetében minden időben, más esetben pedig az ítélet jogerőre 
emelkedésétől számított 90 nap alatt, de csak birtokon kívül, egy
szeri perújítás engedtetik meg az esetben, ha a perújítással élni 
akaró s marasztalt vádlott vagy panaszló — oly uj bizonyítékokat 
hoz föl, melyek az előbbi eljárásban nem használtattak s melyek 
annak lényegére tartoznak. A perujitási kérvény az egyházi elnöknél 
adandó be. Az elnök ezt a bíróság elé terjeszti s egyszersmind a 
perújítás kérdésében tárgyalási határnapot tűz ki, s arra a feleket 
megidézi. A bíróság a felek meghallgatásával a perújítás kérdése 
fölött végzésileg határoz. Ha a bíróság a perújításnak helyt ad, ez 
ellen közbenszólólag jogorvoslatnak helye nincs, hanem a bíróság, 
az esetleges uj vizsgálatot azonnal elrendeli, vagy a mennyiben erre 
többé szükség nincs, az újabb tárgyalást megtartja, s érdemileg hatá
roz. Ha pedig a perújításnak hely nem adatott, a határozat kihir
detése után az elutasított ujitó fél, az ellen azonnal fölebbezést jelent
het be, melynek indokai 15 nap alatt írásban is beadandók.

A fegyelmi bíróság hivatalától vagy szolgálatától felfüggesztheti 
a vádlottat, illetőleg egyházi tisztviselőt vagy hivatalnokot: a) ha 
ellene a büntető bíróság által jogerejü vádhatározat hozatott; b) ha 
a felfüggesztés, a följelentett fegyelmi vétség súlyos volta vagy ter
mészeténél fogva, szükségesnek mutatkozik; c) ha az első folyamo- 
dásu fegyelmi bíróság vádlottat hivatala elvesztésére ítélte, s ez ellen 
vádlott fölebbezéssel é lt ; s végre: d) ha ellene csőd nyittatott, vagy 
pazarlás miatt gondnokság alá helyeztetett. Különösen fontos és sür
gős esetekben, a bíróság elnöksége is felfüggesztheti a fegyelmi ható
sága alatt álló hivatalnokot, de mindenkor írásba foglalt s körülmé
nyesen indokolt s panaszlottnak kézbesítendő végzés által. Ezen 
végzés azonhan a lehető leghamarább összehívandó fegyelmi bíróság
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nak is bejelentendő, mely annak fentartása vagy megszüntetése fölött 
haladéktalanul határoz. De a felfüggesztés ellen vádlott is nyújthat 
be 24 óra alatt panaszt a fegyelmi bírósághoz, mely annak indokait 
a határozat hozatalánál tekintetbe veszi.

A felfüggesztett egyházi hivatalnok, hivatala vagy szolgálatához 
tartozó eljárást, a felfüggesztés tartama alatt nem tehet. Megszűnik 
azonban a felfüggesztés hatálya s a felfüggesztett előbbi hivatala 
vagy szolgálatába visszahelyeztetik: a) ha vádlott a büntető bíróság 
jogérvényes ítélete által büntelennek nyilváníttatott, és egyszersmind 
a fegyelmi bíróság is a fegyelmi eljárást megszüntette; b) ha vád
lottat a fegyelmi bíróság fölmentette, vagy oly ítéletet hozott, mely 
nem hivatalvesztésre szól; továbbá c) ha a bíróság elnöksége által 
elrendelt felfüggesztést, · a fegyelmi bíróság megszüntette. A mennyiben 
a felfüggesztés, helyettesítés szükségét vonta maga után, s a helyettesí
tés folytán költségek okoztattak: ezek megállapítása és megtérítése felől, 
a bíróság külön végzés által intézkedik. Ártatlannak nyilvánítás esetében, 
a helyettesítés czímén elvont fizetés részletének és költségeinek meg
térítése iránt, panaszlóval szemben a kártérítési igény fenmarad.

A fegyelmi eljárás meg nem indítható s ha megindíttatott, be
szüntetendő azon esetben, ha az intés és feddéssel büntetendő ese- 
lekvények és mulasztások elkövetése s illetőleg megtörténte után, a 
följelentésig 6 h ó ; — pénzbírsággal fenyítendő esetekben egy év; — 
időleges fölfüggesztéssel fenyítendő esetekben két év; —- hivatalból 
elmozdítás és végleges megfosztás esetében három év telt e l; ha 
ezen idő alatt az illető ellen újabb fegyelmi eset föl nem merült. 
Ha azonban a cselekvény bűnvádi eljárást von maga után, a fegyelmi 
eljárás azon bűntény vagy vétség büntetésének, a következmények 
szerinti elévülési időig, mindig megindítható. Ha a fegyelmi eljárás 
megindíttatott, elévülés indokából az eljárást mindig az illetékes egy
házi bíróság szüntetheti be. (237—306. §§.)

az első folyamodás! bíróság az 
egyházmegyei köztörvényszék, melynek elnöke az esperes, akadályoz
tatása esetén az egyházmegyei (papi) jegyző, esetleg a papi ülnökök 
közül választott korelnök. Tagjai az egyházmegyei köztörvényszéki 
ülnökök, egyháziak és világiak egyenlő számban, az egyházi tör
vényekben jártas férfiak közül választva. A szám egyik rendből négy
nél kevesebb és tíznél több nem lehet. A világi tagok közé beszámí- 
♦andók az egyházmegyei gondnokok mindnyájan, az egyháziak közé
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az esperes, jegyző és direktor, kik ezen hivataluknál fogva a köz
törvényszéknek is tagjai. Jegyzője az egyházmegyei jegyző, kinek 
jegyzői hivatalánál fogva bírói szavazata is van. Illetékessége kiterjed 
az egyházmegye területén fölmerült minden perre, mely az egyházi 
törvényszék illetékességi körébe tartozik, kivéve a házassági pereket, 
melyek külön egyházmegyei házassági törvényszéken tárgyaltatnak. 
Második és utolsó bíróság az egyházkerületi köztörvényszék, melynek 
elnöke az egyházmegyei köztörvényszékektől fölebbezett ügyekben a 
püspök, a tanári törvényszéktől fölebbezettekben a hivatalára nézve 
legidősebb egyházkerületi világi főgondnok; tagjai három esperes, 
három tanár és három világi, kiket az egyházkerületi közgyűlés 
választ, továbbá a főügyész (generalis direktor) és a főjegyző, ki a 
jegyzőkönyvet vezeti, de egyszersmind bírói szavazata is van. Érvé
nyes határozat hozatalára legalább hét tag jelenléte szükséges. (A 
házassági perek fölebbviteli törvényszéke az egyházkerületi házassági 
törvényszék, melynek elnöke a püspök, tagjai a főjegyző, főügyész 
és tizenkét világi bíró, kiket az egyházkerületi közgyűlés választ. 
Illetékessége csak a házassági perek végeldöntésére terjed, melyek 
mindig hivatalból fölebbeztetnek az első törvényszéktől.)

Hasonló az unitárius egyház fegyelmi bíráskodása.
A magyarországi evangélikusoknál e. f. egyházi bíróság az 

egyházmegyei törvényszék, melynek elnökei az esperes és az esperes- 
ségi felügyelő; tagjai 8—12 bíró, felerészben világi, felerészben egy
házi, de az utóbbiak közűi egynek vagy kettőnek tanárnak kell lenni. 
Jegyzőt a maga kebeléből választ. ítélethozáskor az elnökökön kívül 
legalább két egyházi, két világi és egy tanítói tag jelenléte szüksé
ges. — Második vagy fölebbviteli bíróság az egyházkerületi törvény
szék, melynek elnökei a püspök és főfelügyelő, tagjai hat világi és 
hat egyházi bíró, kik közül legalább egynek tanárnak kell lenni. 
Jegyzőt a maga kebeléből választ. Ha a rendes bírák közül valame
lyik nincs jelen, a kerületi közgyűlés helyettesíthet azon egy esetre, 

•ítélethozáskor az elnökségen kívül még hat közbiró jelentése szüksé
ges. Mint fölebbviteli törvényszék működik azon perekben, melyek az 
egyházmegyei törvényszékektől fölebbeztetnek, és mint első bíróság 
akkor, midőn két egyházmegye áll perben vagy az egyházmegyei 
elnökség ellen indíttatik kereset. — Legfőbb vagy. fölülvizsgálati tör
vényszék az egyetemes törvényszék. Ezt a general convent alakítja, 
oly módon, hogy az egyik kerület törvényszékétől fölebbezett perek 
felülvizsgálására a másik kerület elnöksége alatt kinevez öt—hat 
egyházi, ugyanannyi világi tagból és két tanárból álló bíróságot, mindig
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egy évre. Tehát a legfőbb törvényszék tulajdonképen négy külön bírói 
testület. A tagok választásánál a convent nem szorítkozik csak a 
saját tagjaira, sem arra nincs tekintettel, hogy a közbirák mindnyájan 
ugyanazon kerülethez tartozzanak, melyhez az elnökség. ítélethozásra 
az elnökségen kívül kilencz tag jelenléte szükséges. ítél ezen törvény
szék mindazon perben, melyek a kerületekből felülvizsgálat végett 
fölebbeztetnek. A törvényszék helyét és idejét az elnökség tűzi ki. 
Esküt csak azon bírák kötelesek tenni, kik mint egyházmegyei kerületi 
vagy törvényszéki tagok fölesketve nem volnának. Jegyzőt a törvény
szék nevez ki saját köréből, valamint az elnökséget is, ha hiányzanék, 
onnét helyettesít. A szavazatok egyenlő száma esetén, az elnökök 
szavazata dönt, a kik fölváltva szavaznak.

A zsidó hitközségek kebelében vagy között netán fölmerülő 
hitközségi viszályok választott bíróságok által döntetnek el véglegesen, 
melyek csakis az autonom hittörvényhű zsidó hitfelekezet tagjai közül 
és a Schulchan-Aruch idevágó szabványai szerint választandók és 
állítandók össze. — Az oly hitközségi viszályoknál, melyek kizárólag 
közigazgatási vagy pénzügyi természetűek, mindenik vitázó fél két-két 
világi tagot választ bíróvá, kik aztán együtt egy rabbit választanak 
magukhoz elnökül. A választott bíróság egyszerű szavazattöbbséggel 
dönt. — E választott bíróság Ítélete jogérvényessé lesz, ha az ítélet 
kihirdetésétől számítandó nvolcz nap alatt a vitázó felek egyike sem 
jelenti be az elnöknél a fölebbezést. — A fölebbezési választott bíró
ságba mindenik vitázó fél’ egy-egy rabbit és világi tagot választ 
bíróvá,-kik azután együtt egy rabbit választanak magukhoz elnökül. 
A fölebbezési választott bíróság világi tagjai csak votum informati- 
vummal bírnak. A fölebbezési választott bíróság rabbi tagjai egyszerű 
szavazattöbbséggel döntenek. — Ha valamely választott bíróság tagjai 
a választandó elnökre nézve meg nem egyezhetnének : úgy az általuk 
e tisztségre kijelölt egyéniségek között a sors határoz. — Vallási 
ügyek vagy szokások miatt fenforgó viszályoknál a vitázó felek a 
bíróságot a fent körülírt módon választják meg. Ezen választott bíró
ság rabbi tagjai egyszerű szavazattöbbséggel döntenek; — világi 
tagjai csak votum informativummal bírnak. Ezen választott bíróság 
ítélete ellen fölebbezésnek nincs helye. — Ha azonban — vallási 
ügyek vagy szokások miatt fenforgó viszályoknál — a választott 
bíróság elnöke sors útján választatott, csak az egyhangúlag hozott 
ítélet jogérvényes. De ha az itélethozásnál ily egyhangúság nem jöhetne
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létre, a külön véleményű választott bírónak jogában áll 10 hazai 
elismert hittörvényhű zsidó rabbitekintély javaslatba hozása. A másik 
két választott bírónak azok közül egyet meg kell nevezniök, kinek a 
vitás kérdés itélethozás előtt, véleményadás végett előterjesztendő. 
A fenn körülirt módon megnevezett rabbitekintély írásban adott 
véleménye, a választott bíráknak végérvényes itélethozás előtt döntő 
zsinórmértékül szolgáljon. -— Ha a vitázó félek bármelyike uj érvelés
mozzanatokat képes fölhozni, jogában áll a vitás ügyet, habár a 
választott bíróság már egy ízben végérvényes ítéletét hozott is fölötte, 
ugyanannak a választott .bíróságnak újólagos megvizsgálás, illetőleg 
itélethozás végett elébe terjeszteni. Az egyik vitázó fél felszólításától 
számítandó legfölebb 15 napi határidő lefolyásáig az ellenfél köteles, 
a választott bíróságba általa választandó tagokat megnevezni. (1871. 
november 15-én kelt Szervezési szabályzat.) A hitközség és rabbija 
vagy egyéb hivatalnoka közötti viszályok hasonló módon rendezen- 
dők, — a mint erre az 1878. évi február' hó 19-én 1940. sz. alatt 
hozott semmitőszéki határozat utasít a következőkben : «Az izraelita 
hitközség és hivatalnokai között a hivatali viszonyból fölmerülő peres 
ügyek elintézésére első sorban az illető egyházi hatóságok vannak 
hivatva.» — És ha az egyházi közigazgatási bíróság el nem intéz
hetné a vitás ügyet, ismét nem az állami bíróság, hanem az állami 
közigazgatási bíróság illetékes első sorban a kérdés elbírálására. Ezt 
mondja ki az 1870. okt. 25-én 10,106. sz. a. kelt curiai határozat: 
«Izraelita hitközség és rabbija közt ennek illetményei iránt fenforgó 
egyenetlenségek a közigazgatási útra tartoznak.»



J  a vadalom.

ELSŐ RÉSZ.

Lelkészi javadalom.

«A püspök és egyéb főpap urak s más egyházi személyek közül 
senki két méltóságot vagy két egyházi javadalmat — ha legkiseb
bik is — ne tarthasson, ne kormányozhasson és ne használhasson.» 
(II. Ulászló 1496. évi LVI. t.-czikke, 1. §.) Még több hazai törvény- 
czikk, igy az 1647. évi XCVI1I. és az 1723. évi LV. t.-cz. rendelete 
szerint is katholikus egyházi személyeknek egynél több javadalom nem 
adományozható. A javadalmas a beiktatás és eskütétel időpontjától 
(1874. évi 13,548. sz. cultusmin. rend.) van jogosítva a hivatalával 
egybekötött jövedelmet teljesen élvezni. A javadalmasnak a javadalmi 
telkek iránt haszonélvezési, a javadalmi aetiv kötelmek és stolaillet- 
mények iránt követelési joga van, (a tized iránti jog pedig a dologi 
terhek természetét viselte.) Köteles a javadalmas, midőn hivatalba lép, 
minden a plébániát illető és neki átszolgáltatott javak, irományok stb. 
fölött pontos leltárt készíteni és azt az alesperes jelenlétében alá
írni; — az elzálogolt vagy elveszett vagyont telhetőleg vissza
szerezni: a plébániai épületeket fentartani és a kisebb javításokat 
maga költségén eszközölni, a mennyire pedig nagyobb jövedelemmel 
bírna, a szükséges gazdasági épületeket is létrehozni; a földeket oksze
rű ig  mivelni és javítani, gyümölcsfákat ültetni, nem pedig kivágatni, 
köteles lévén minden rosszabbulásért saját vagyonából kárpótlást 
adni; de a hasznos beruházásokért, ha azok a javadalom jövedelmé
ből tétettek, jog szerint sem ő, sem örökösei nem bírnak kártalanítási 
igénynyel; a telkek fölszereléséhez tartozó fundus instructus hol ter
mészetben, hol pénzben, a leltár szerint az utódnak hagyandó, vagy 
azért kárpótlás adandó; végre ha a javadalmas az illető egyházi, 
íelsőbbség beleegyezése nélkül pénzeket vesz föl. vagy kölcsönt ad,
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másért kezeskedik, vagy bárminemű tartozást és terhet vállal magára, 
azért csak maga személyével, és szerzeményében örökös, nem pedig 
az egyház és a .javadalom is tartozik. Az eladósodott egyháziak 
jövedelmét azonban a püspök s illetőleg az 1799-dik julius 23-kán 
kelt intézvény alapján a kormány lefoglalhatja és az adósság kifize
tésére fordíthatja.

A javadalom gazdasági termékének átadási időpontja követke
zőkben van az előd és utód között szabályozva. Az egyházi java- 
dalmi év május hó első napjával kezdődik és április hó utolsó nap
jával végződik. A készfizetéseket, úgymint készpénzfizetést, malom
bért, házbért, jószágbért és minden egyéb haszonbért, úgyszintén a 
hetenkinti napszámot az előd és utód az évi szolgálat aránya szerint 
osztják föl egymás között. Hasonlóképen a javadalmas költsége és 
fáradsága nélkül befolyó jövedelmekben, úgymint fóldtehermentesítési, 
végleges szőlődézsma- és tizedkárpótlási szelvényekben, pénztőkék 
kamataiban, gabona-, fa-, pénz- és minden más kepében, fák gyü
mölcseiben s a kegyurak, alapítók, egyházközségek és más jótevők 
által művelt szántóföldek, kaszálók, rétek, füves és veteményes kertek 
terményeiben az előd és utód az évi szolgálat aránya szerint részesül. 
A javadalmas szorgalma után a szántóföldek, kaszálók, veteményes 
kertek, szőlők és egyéb fekvő birtokokból bejövő termények fölosztá
sánál az előd és utódnak békés egyezmény útján, a vetőmagot és 
művelési költséget kárpótolja. Ha az utód az elődnek a vetőmagot 
és művelési költséget kárpótolni vonakodik, akkor a terménynek egyik 
fele a vetőmag és' művelési költség kárpótlásául az elődnek jut, a 
másik fele pedig a kettő között az évi szolgálat aránya szerint oszlik 
föl. A. ki a javadalom fekvőségeit másokkal kötött egyezmény szerint 
(felében vagy részében) műveltette, azoknak kielégítése, és ha saját 
költségei is voltak, ezeknek is levonása után megmaradt részletből 
osztozik utódjával az évi szolgálat aránya szerint. Az őszi termény egé
szen az előd tulajdona, ha annak begyűjtése után megy más állomásra, 
mert «aki vet, illő, hogy arasson is». Ki az őszi vetés elvégzése után 
változtat állomást, utódjától a vetőmag árát és művelési költséget 
követelheti, melyet ha utódja kárpótolni vonakodik, akkor a jövő 
termés fele őt illeti. A tavaszi termények, úgymint tavaszi vetések, 
vetemények, zöldségek, széna, sarju fele a vetőmag és művelési s 
begyűjtési költségek kárpótlásául, azonkívül még egy negyede szol
gálati díjul az őszszel eltávozó elődöt illeti, és csak egy negyede jut 
az őszszel jövő utódnak. Ki a javadalmi év kezdetén, azaz május 
1-én megy állomásra és a következő április végéig szolgál, annak
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azon évi minden jövedelem tulajdona; de elődjét az őszi és tavaszi 
szántóföldek műveléséért és bevetéséért, valamint a szőlők elfedé
séért kárpótolni köteles. A ki jól művelt állapotban vette át a java
dalom földjeit, kaszálóit, szőlőit, kertjeit, köteles, hasonlóan jól művelt 
állapotban hagyni utódjára, vagy pedig az esetleges károkat a java
dalomnak s illetőleg az utódnak kipótolni. A trágya mindig az utód
nak marad, ki azért, valamint a földek megtrágyázásáért semmit sem 
tartozik kifizetni. A párbér-, kepe- és kamathátralékokból begvülő 
összeget az előd és utód évi szolgálatuk arányában osztják föl, hason- 
lóképen az adó terhét mindenki évi szolgálata arányában hordozza. 
A szőlőt az födi be, a ki szüretelte, ha csak az elfödés ideje előtt el 
nem távozik. A ki pedig tavaszszal változtatja állomását, a szőlőre 
tett költségekért utódjától méltányos kárpótlást követelhet. Különben 
pedig a szőlő terménye, mint egyéb tavaszi termény' osztandó föl. 
Ki az egyházak, iskolák és javadalmak fekvőségeinek művelését 
elhanyagolván, ez által az egyházaknak, iskoláknak és javadalmaknak 
kárt okoz, becslés után és a püspöki hatóság ítélete szerint az egész 
kárt tartozik kipótolni. A szent misékre és egyéb egyházi szolgála
tokra tett ájtatos alapítványi kamatokban az előd és utód az évi 
szolgálat aránya szerint részesülnek. Az időhöz kötött szolgálati díjak 
azon lelkészt illetik, ki azon időben hivataloskodott. Ha az előd és 
utód saját osztalékukban békésen megegyezni nem tudnak, rögtön 
ítéljen közöttök a jelenlevő püspöki biztos, (Erdélyben a főgondnok 
vagy egyházgondnok és egyházközségi tanácsos szavazatának több
sége) az osztozkodási okmány minden esetben a püspöki hivatalhoz 
fölküldendő lévén.

Az egyházi javadalom elfoglalásakor a kincstárnak bizonyos 
díjösszeg fizetendő. Az egyházi javadalmasok kinevezési díja (taxa) a
III. fokozatú bélyegilleték szerint számítandó (Illetékszabályok 87. 
tétel.) E tétel az élethossziglan kinevezett javadalmas évi jövedelmé
nek tízszerese után rendeli számítani a III. fokozatú kinevezési díjat, 
mely 12 részletben fizethető le. Pl. 10,500 Irt fizetés mellett élet
hossziglan kinevezésre 10,500x10=105,000 frt után III. íökozati ille
ték =  656 frt 25 kr. (111. szab. 87. tétel. Jegyzet, 1. pont.)

A lelkészt természetben kiszolgáltatandó tisztességes lakás illeti meg. 
Lelkészlak nem léte, s eziránt a lelkész és az egyházközség közt kölcsönös 
megegyezés létrejötte esetében a törvényhatóság az egyházmegyei hatóság 
íolszólítására. a feleknek kihallgatása után az egyházmegyei hatóság
nak véleményt adand az iránt, mily összeg volna a lakás egyenér- 
tékéül vagy lakbérül, a helyi viszonyok tekintetbevételével, az egyház
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község által a lelkésznek fizetendő. S az egyházmegyei hatóság által 
ennek alapján megállapítandó lakbér azon túl, mindaddig, mig a 
lelkésznek netalán utóbb természetben lakás nem adatik, a lelkészi 
járandóság kiegészítő részének tekintetvén, annak behajtása iránt 
a törvényhatóság egészen a megjelölt módon fog szükség esetében 
eljárni. (1876. szept. 3-án 1508. sz. a. kelt miniszterelnöki kör
rendelet.)

Azon esetben, ha a plébános engedély nélkül hosszabb időre 
van távol plébániájától, az azon időre eső jövedelmet elveszti, s ez 
vagy a templomra vagy valamely kegyes ezélra fordíttatik. (1774. 
decz. 1.2. kir. rend.) Sőt miután a kánonjog szerint a lelkészkedés 
conditio sine qua non-ja a helybenlakás, azok a lelkészi javadalmak, 
melyekben a lelkészek törvényes engedély nélkül nem laknak sze
mélyesen, ha az egyházmegyei hatóság által megszabott határidő alatt 
vissza nem térnek — megürülteknek tekintendők (1796. febr. 10. 
436. sz. a. kir. rend.) Ha pedig a megyés· püspök észreveszi, hogy 
valamely egyházmegyei pap javadalmi jövedelmét nagyobb mérvben 
pazarolja, s terheket vesz magára visszatérítési alap nélkül: saját 
felelősségének terhe alatt köteles az ilyennek jövedelmét zár alá vetni. 
(1799. júl. 23. 16.777. sz. a. kir. rend.) A megürült plébániák idő
közi jövedelmei teljesen az ideiglenes helyettest illetik. Azon plébá
nosok azonban, kik oly szomszéd curatiát látnak el ideiglenesen, mely 
azelőtt íiókegyházként plébániájukhoz tartozott, minthogy az ily új cura- 
tiából folytonosan van jövedelmük, — ingyen tartoznak teljesíteni 
az ideiglenes ellátást, s a euratia időközi jövedelmei az illető alap
hoz csatoltatnak. Ha a plébános szerzetest tart káplánként, ennek 
illetékéből csupán 90 forintot kap ellátás fejében, a többi 60 frt, azon 
alaphoz csatoltatván, honnan a kápláni fizetés utalványoztatik. Ma
gától értetik, hogy az alap e 90 frt fizetésére is csak akkor kötelez- 
tetik, ha a plébános helyi jövedelmei nem elegendők a káplán eltar
tására ; miért is a benyújtandó nyugtatványokban az alesperes aláírá
sával bizonyítandó, vájjon a megürült euratia ideiglenes helyettese 
nem oly szomszéd lelkész-ev kihez curatiaja azelőtt fiókegyházkép 
tartozott, s vájjon az alkalmazott segédlelkész nem szerzetes-e ? 
(1799. márcz. 12. 23,980. sz. a. kir. rend.)

Azón plébánosok, kiknek plébániájától valamely fiókegyház elsza- 
kittatott s önálló curatiává tétetett, ha plébániájukba kánonilag be 
voltak iktatva, összes jövedelmüket, melyre a beiktatás által jogot 
nyertek, megtartják; ha pedig az elszakított fiókegyházba nem voltak, 
kánonilag bevezetve, ennek egész jövedelme az új euratia lelkészét



3 2 0 IV . K Ö N Y V . J A V A D A L O M . I. R É S Z .

illeti. Ha ily módon a régi plébános a megállapított congruán alul ma
radna, jövedelme a vallásalapból egészítendő ki. Ezen rendelet alatt 
értetnek minden bármi néven nevezett jövedelmi czímek, m in t: föl
dek, rétek, malmok, misealapítványok és stóla (1800. jun. 10. 12,793. 
sz. a. kir. rend.)

A javadalmi jószágok kezelése magát a javadalmast illeti. Az 
egyes plébániákban levő templomvagyon, a keresztekre, szobrokra 
és egyéb egyházi czélokra tett alapítványok pedig a helybeli java- 
dalmas és a mellé rendelt egyének által kezeltetnek. A kezelés mód
jára nézve egyes megyékben eltérő szabályokkal találkozunk, melyek 
azonban többnyire a következőkben összpontosulnak: Minden plébá
niában a templomvagyon és ájtatos alapítványok felügyelője a püs
pök, a kezelés pedig a plébánost, az u. n. templomatya, egyházgondnok 
vagy dékánnal együtt illeti. Az utóbbiak a kegyúr, az esperes, plé
bános és a községbeli hívek által, a mennyiben lehet a vagyono
sabbak és tekintélyesebbek közül kijelöltetvén, a püspök vagy helyet
tese által megerősíttetnek, és a templomban a hívek jelenlétében a 
plébános kezébe esküt tesznek arra nézve, hogy az egyház vagyonát 
pontosan és lelkiismeretesen kezelendik; mire ■ egyszersmind kellő biz
tosítékot is nyújtanak. A plébános és a templomatyák az általok 
kezelt vagyonra nézve az egyházzal szemben gondnoki viszonyban 
vannak, úgy hogy a magánjognak a gondnokság körüli szabályai ezen 
viszonyra is alkalmazandók. Kamatra adandó tőkék pupillaris biztos
ság mellett helyeztessenek el és betábláztassanak. A plébános vagy a 
templomatya az egyház · tőkepénzét a püspök beleegyezése nélkül 
kölcsön nem veheti, a földet pedig ki nem bérelheti. A kezelők köte
lesek az egyházi vagyonhoz tartozó épületeket és földeket jó karban 
tartani, az egyházvagyont védeni, annak épentartására felügyelni, 
az elzálogosított vagy elveszett vagyont lehetőleg visszaszerezni; a 
püspök engedélye nélkül azonban port nem indíthatnak. Minden plé
bániának legyen egy pénzszekrénye u. n. templomládája, mely a fiók- 
egyházak részére külön osztályzatokkal bírjon és biztos helyen a 
plébánosnál tartassék. Két zárral láttassák e l ; a kulcsok egyike a 
plébánosnál, másika pedig a templomatyánál tartassék. Egyik a má
sik nélkül bele nem nyúlhat. Minden kinyitás és bezárásnál a keze
lők jelen legyenek. Ezen szekrényben tartandók: a készpénz és az 
egyházi vagyont, vagy alapítványokat illető okmányok. A templom
atya könyvet vezessen, melybe az egyház bútora, készletei, in
gatlan java a szomszédok és határok kijelölésével, az adóslevelek 
másolata a befolyt kamatok és egyéb jövedelmek, valamint a kiadá
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sok pontosan följegyeztessenek. Hasonló könyvvel legyen ellátva a 
plébános is. A bevételek és kiadások közvetlen kezelése a plébánost 
illeti egyetértve a templomatyával. Kisebb kiadásokat, jelesen 10, né
hol 20 frt erejéig felelősség terhe alatt magok a kezelők is tehetnek, 
de nagyobb kiadásoknál a kegyúr előbb meghallgatandó, és az egy
házmegyei hivatal beleegyezése kikérendő. A törzsvagyont ok nélkül 
bántani nem szabad ; ha pedig rendkívüli esetekben a törzsvagyonból 
teendő kiadások elkerülhetlenek, az elidegenítések csak a kívánt kel
lékek mellett történhetnek. A kegyúrnak nincsen joga a kiadásokat 
az ő beleegyezésétől tenni függővé, de azt megkívánhatja, hogy a 
templom vagyona ügyében tartott minden tanáeskozmányra meg- 
hívassék. A kegyúr, de különösen az esperes a templom pénztárát 
bármikor megvizsgálhatja, s a netán észrevett rendetlenségeket a püs
pöknek bejelentheti. Végre a plébános kötelessége évenkint január 
hóban a templom számadásait okmányokkal ellátva elkészíteni. A 
számadások megbirálása az esperes által kitűzött napon, az esperes, 
kegyúr vagy annak tisztje és a községnek legalább két elöljárója által 
történik. Ezek kötelesek meggyőződni arról i s : váljon a pénzmarad
vány és az egyház vagyonát illető okmányok csakugyan a szek
rényben vannak-e? A megbírált. és helybenhagyott számadások a 
jelenlevők és a kezelők által aláíratnak s pecsétjeikkel megerő
sítve az esperes által az egyházmegyei hivatalhoz beküldetnek. 
Ezeket újra átvizsgálni az archidiakonusok kötelessége. A számadá
sok egy példánya vagy legalább azok kivonata a kormányhoz fel
küldendő.

A plébánost oly helyeken, hol több község területén kell fun- 
gálnia, rendszerint lótartási átalány illeti meg. Ha ily átalány hiányában 
nem tarthat lovakat, midőn vasár- és ünnepnapokon a fiókegyházba 
megy, a fiókegyházi hívek ingyen fuvart kötelesek adni. (1788. júl. 
30. 3364. sz. a. kir. rend.) A kincstár, tanulmányi- és vallásalap 
által kegyuralt plébániákban csak azon lelkészek tarthatnak igényt 
lótartási átalányra, kiknek vagy semmi vagy pedig igen csekély föld
birtokuk van, és ha e mellett az általuk ellátott plébániákhoz távo
labb fekvő s templommal bíró oly fiőkközségek tartoznak, melyekben 
a lelkészeknek isteni tisztelet tartása és egyéb egyházi ténykedések 
miatt gyakrabban kell megjelenniük; ez érdemben az egyházmegyei 
hatóságnál benyújtandó mindazon kérvények, melyek a föntebb elő
adott föltételeknek meg nem felelnek, saját hatáskörében tagadólag 
elintézendők. (Vallás- és közoktatásügyi minist, rend. 1881. szept. 
21. 26,529. sz. a.)

K G Y IIÁ Z I K Ö Z IG A ZG A TÁ S. I. 21
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C o n g r u a .

A kath. lelkészeknek minimális fizetése szabályoztatik a congrua 
által. Az 1787. évi 5478. sz. udvari rendeletnél fogva nagy városok
ban 600 írt, kisebbekben 450 p. frt a lelkészi congrua; a kápláni 
pedig 30 frttal emeltetvén 230 frt p. p. mindenütt. A hivatkozott udvari 
rendelet és a pengő pénzértéknek átszámítása alapján az 1023/1887. 
sz. cult, ministeri rendelet 630 frt, 472 frt 50 kr. és 315 frtban 
szabta meg a különböző osztályú plébániák congruáját,. A minimális 
lelkészi fizetés 315 forint; ez összegbe az 1802. évi összeírás szerint 
a papi conventiót tevő telek után 26 frt 25 kr. jövedelem beszámít- 
tatik, ha a pap maga művelteti földeit; ha pedig a földmunkát a 
hívek teljesítik, 52 frt 50 kr. számíttatik be. Az önálló káplánság 
rendszeresített fizetése pedig 241 frt 50 kr. o. é. (90,840/1862. sz. 
helyt, tanácsi rend.) Az erdélyi lelkészek rendszeresített congruája 
210 frtban, a segédlelkészeké 157 frt 57 krban van megállapítva. 
(147/879. számv. számú jelentés a cultusministerhez.)

A szab. kir. és bányavárosok lelkészeinek fizetése az 1823. évi 
20,138. sz. udvari rendelettel igy rendszeresíttetett: I. oszt. városban 
800, II. osztályúban 600, III. osztályúban 450 frt p. p.

A tiszta jövedelem megállapítására a földadón, pótadón és köz
ségi adókon kívül az egyenértéki illeték is levonandó a brutto jöve
delemből. A plébános földadója megtérítendő a vallásalapböl, ha iga
zolja, hogy általa congruája csorbulást szenvedne. E földadó-megtérítés 
fejében kiutalványozandó összeg azonban az 1866. évi január 25-én 
1274. szám alatt kelt ' udv. rendelet értelmében, az 1802. évi 
összeirási földbirtokbeli jövedelem ’/3 részét meg nem haladhatja. 
Például: ha a földjövedelem az 1802-diki összeírás szerint 52 frt 
50 kr., ez esetben csak 17 forint 50 kr. földadó téríttetik meg, 
habár több a lelkész adóterhe; ellenben ha kevesebb, csak a tényleg 
fizetett földadó téríttetik meg. Kivételt képeznek a szepesi egyházme
gyébe tartozó liptórnegyei (16,719/1868. sz. cult. min. r.) és árva
megyei (3055/1870. sz. cult. min. r.) plébániák, melyek rendkívüli se
gélyképen az egész adómegtérítési összeget megkapják, ha ez 60 fo
rintnál többre nem rúg. Az 1858. évi 2893. sz. cultusmin. Utasítás h) 
pontja szerint az uralkodó család, a kamara, a tanulmányi alap és az egy
házak birtokaiban a lelkészek javadalmazásaival járó összes költségek a 
vallásalap kímélése tekintetéből a nevezett uradalmak által viseltetnek.

Csak e nehány tétel is mutatja, hogy a congrua mily szabályo
zatlan, egyenetlen és alacsony mérvű. Ennélfogva köztudatban él már
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a lelkészi illetmények korszerű szabályozásának égető szüksége. A 
felség, mint legfőbb kegyúr, a congrua szabályozását 1887. márczius 
22-én kelt legmagasabb kézirattal elrendelte, s az erre vonatkozó 
tárgyalások vezetésével a cultusministert megbízta. A cultusminister 
előterjesztésére adott királyi kézirat így hangzik:

«Tekintettel a jelen előterjesztésben felhozott indokokra, meg
engedem, hogy a mindkét szertartásu katholikus alsóbb világi papság 
oongruájának — ott, a hol ennek szüksége mutatkozik, — feljaví
tása czéljából a megkivántató tárgyalások megindíttassanak. Az e 
részbeni jelen javaslatoknál azonban mindenekelőtt hiányzik a püs
pöki karnak nyilatkozata a mellékelt bizottsági tárgyalások fölött, 
mely karnak meghallgatása már a bizottság által czéloztatott s a 
dolog természeténél fogva nem is mellőzhető. Ezen nyilatkozat tehát 
utólagosan bemutatandó s a mennyiben ennek tartalma a jelen javas
latoktól eltérő lenne, a fölött kimerítő s alapos vélemény adandó. 
Tekintve egyébiránt a jelen ügynek kiváló fontosságát és horderejét, 
szükségesnek mutatkozik, hogy az e részben megindítandó tárgyalá
sok teljesen biztos alapokra fektettessenek, mely czélból előbb még 
többféle előzetes kérdések alapos megvitatása mellőzhetetlen. Ily kér
dések különösen: 1-ször: A kegyúri viszonynak további fentartását, 
szabályozását vagy esetleges megváltását illető kérdés, minthogy ezen 
viszony a jelenlegi határozatlan, helyenkint az illető kegy urnák hit- 
felekezete miatt is, vitás és megtámadott állapotában és terjedelmé
ben igen számos esetben alig szolgálhatna biztos alapul az illető 
plébánia jövedelmének megállapítására. Ugyanez áll 2-szor a közsé
gek és hívek különféle adózásai és szolgálmányairól, termesztmények- 
ben, pénzben vagy szolgálatokban, stb., mely irányban különösen 
azon lényeges kérdés is megoldandó, váljon ezen szolgálmányok 
mint birtoki vagy személyes terhek tekintendők-e? S mennyiben 
mérvadók e tekintetben a régebbi egyházi látogatási okiratokban 
foglalt határozatok ? 3-szor. Szabatos és világos határozatok a stola- 
jövedelem és alapítványok iránt. 4-szer. A görög katholikus papságot 
és a görög katholikus plébániáknak némely vidéken netalán előbb 
foganatosítandó szabályozását illető, különösen fontos kérdés; végre
5-ször megfontolandó, vájjon a congrua szabályozás Erdélyre is 
ki terjesztessék-e? Mely esetben mellőzhetetlenül az. erdélyi katholikus 
status is meghallgatandó s az ottani különleges viszonyok 'figyelembe 
veendők.

Csak akkor, ha ezen előzetes kérdések egyetértőleg az illetékes 
tényezőkkel és a püspöki karral megoldatnak, elhatározható leend a

21*
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további tárgyalások módozata, t. i. a plébániai jövedelmek megálla
pítása, akár összeírás, akár bevallás utján, valamint azon kérdés is, 
váljon az összeírás vagy bevallás alkalmából fölmerülő vitás kérdé
sek tárgyalására a jelen előterjesztésben javaslatba hozott országos 
bizottság, vagy pedig az egri érsek külön véleményében meg-meg- 
pendített, s csakugyan czélszerübbnek látszó megyei bizottságok ala
kíttassanak, mely alkalommal kívánatosnak mutatkozik megvitatása 
azon kérdésnek is, váljon nem lehetne-e a congrua minimumának 
előleges megállapítása által az esetleges összeírást vagy bevallást, 
csak ezen minimum alatt álló plébániákra szorítani, vagy pedig s 
mely indokoknál fogva szükséges ezen összeírást minden esetre az 
összes plébániákra különbség nélkül kiterjeszteni? Végre mindezek 
folytán, mint egyike a leglényegesb pontoknak, azon források fölkere
sendők s megjelölendők, melyekből az ekképen fölmerülő kétségkívül 
nem csekély szükséglet fedezendő lészen. Utasítom tehát föntemlített 
ministeriumot, hogy mindezen kérdéseket, esetleg egy e czélra az 
érdekelt központi hatóságok, valamint a püspöki kar képviselői s 
netalán más erre hivatott kiválóbb egyéniségekből alakítandó bizott
ság utján érett megfontolás alá vevén, alaposan tárgyaltassa, s ezen 
tárgyalások eredményét annak idején további elhatározásom alá 
terjeszsze.»

E legfelsőbb utasítás folytán a cultusminister a congrua-ügvben 
tanácskozás végett összehívott bizottság elé 1887. okt. 18-án a 
következőkben kivonatilag ismertetett munkálatot terjesztette a bizott
sági előadó által.

Ő felségének a vallás- és közoktatásügyi ministerhez intézett 
elhatározásában megengedtetvén az, hogy a mindkét szertartási! 
katholikus alsóbb világi papság congruájának ott, a hol ennek szük
sége mutatkozik, javítása czéljából a megkivántató tárgyalások meg
indíttassanak, — egyúttal a király akkép intézkedett, hogy a minister 
áltál erre vonatkozólag bemutatott javaslatoknál hiányozván a püs
pöki karnak nyilatkozata, ezen nyilatkozat utólagosan mutattassék 
be s a mennyiben annak tartalma a minister által ő felségéhez föl
terjesztett bizottsági javaslatoktól eltérő lenne, a fölött kimerítő s 
alapos vélemény adassék. Erre vonatkozólag az előadói javaslatban 
ezek mondatnak: A legfelsőbb elhatározás ezen pontja aligha képez
heti a bizottság nyilatkozatainak tárgyát. Ugyanis a minister szükségét 
látván a lelki-pásztorkodó alantas világi papság javadalma feljaví
tásának utasította a közalapítványi kir. ügyigazgatőt e tekintetben 
javaslatok tételére. Az ügyigazgató előterjesztését megtevőn, a minister azt
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és saját nézetét az ország prímásával közölte, s egyúttal felkérte őt, hogy 
miután ezen ügy megvitatása végett az érdekelt ministeriumok küldöttei
ből álló bizottságot kíván összehívni, ezen bizottságba a püspöki kar részé
ről is neveztessenek tagok. A püspöki kar által megnevezett bizottsági 
tagok és a ministeriumok részéről kiküldöttek a tanácskozásokat meg
tartván, ezek folyamában a bizottsági előadó által beterjesztett javasla
tokkal szemben a püspöki kar részéről külön javaslat adatott be szintén 
írásban. A bizottságban mind a két javaslat megvitattatott és úgy a 
többség által a püspöki kar több indítványának elfogadásával módo
sított előadói javaslat, valamint a püspöki kar külön javaslata is a 
ministerhez beterjesztetett. Ezen két javaslat mérlegelésével tette meg 
azután a minister javaslatait ő felségéhez. A püspöki kar a tanács
kozások eredményeit az ország prímásának bejelentvén, ez a minis
terhez átiratot intézett, melyben a bizottság által elfogadott javaslatok 
ellenében a püspöki kar nevében az egri érsek által szerkesztett s a 
bizottságban már letárgyalt javaslatokat kívánja érvényesíteni. Az 
ország prímásának ezen utólagosan beadott nyilatkozata az, melyre 
a legfelsőbb elhatározás vonatkozik. Minthogy az ország prímásának 
átiratában újabb javaslatok nem találtatnak; minthogy továbbá a 
püspöki kar meghallgattatott, mert kiküldöttei a tanácskozásokban 
végig részt vettek, sőt ellenjavaslataik is fölterjesztettek ő felségéhez: 
annál fogva az ország prímásának átiratára a bizottság véleménye 
csak az lehet, hogy az a minister által úgy a korábbi, mint a jelen 
tanácskozások folytán fölmerülendő javaslatokkal együtt ő felségének 
mutattassék be s a mennyiben a ministernek attól eltérő nézete lenne, 
annak indokolása neki hagyassék fenn.

A legfelsőbb elhatározás több előzetes kérdések megvitatásának 
szükségét hangsúlyozván, ilyenekül különösen kijelölte: 1-ször a kegyúri 
viszonynak további fentartását szabályozó vagy esetleges megváltását 
illető kérdést, minthogy ezen viszony a jelenlegi határozatlan, helyén- 
kint az illető kegvúrnak hitfelekezete miatt is, vitás és megtámadott 
állapotában és terjedelmében igen számos esetben alig szolgálhatna 
biztos alapul az illető plébánia jövedelmének megállapítására. Ezzel 
szemben a javaslat kifejti, hogy a lelkészi javadalom minimu
mának megállapítása függetlenül minden más kérdések előleges 
megoldásától, létezhetnek és vannak is kapcsolatosan megoldandó 
kérdések, de olyak, a melyek megoldása szükségképeni előföltételét 
képezné a congruarendezésnek — alig képzelhetők. Mert a congrua- 
rendezés miből áll? Abból, hogy megállapittassék azon legkisebb 
összeg, mely megkivántatik arra, hogy a lelkész állásszerű állandó
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ellátásban részesüljön és hogy az ennek fedezésére szolgáló biztos 
alapok kijelöltessenek. Az első, vagyis a minimumösszeg meghatározása 
független, önálló követelés minden más tényezőtől vagy kérdéstől, 
mert az azon absolut jogczímen alapszik, hogy a lelkésznek joga van 
állásszerü ellátásra, .tekintet nélkül arra, hogy ezen ellátás honnan 
fedeztessék. Tehát előleges kérdések megoldása a congrua rendezésnél 
nem kívántatik, ilyek a század elején megtartott tárgyalások alkalmával 
sem vettettek föl; ily kérdések tárgyalása és megoldása a congrua 
rendezés létrejöttét lehetetlenítené, vagy legalább beláthatlan időre el
napolná. Ily véleményben van az ország prímása is, ki 1885. decz. 
16-án a ministerhez a püspöki kar nevében tett nyilatkozatában 
hangsúlyozza, hogy a «congrua kérdés» alapos és azért igazságos 
megoldása érdekében mindenekelőtt a javadalmak pontos összeírása 
szükséges.

Mi a kegyúri jogot illeti, ez Magyarországon a kereszténység 
első századaitól fogva a király kizárólagos joga volt minden egy
házakra nézve, ezt tanítja, a H. K. I. 11. czíme és ezt világosan ki
mondja az 1498. LXVII. és 1518. XV. t.-cz. is. Ezen kegyúri jog azonban 
úgy az egyházi nagyobb javadalmak, valamint a földesúri birtokok 
királyi adományozása, sőt a városoknak a szabad kir. városok sorába 
lett beczikkelyezése, illetőleg a nekik adott kir. szabadalom által az 
apostoli király minden egyházakra kiterjedő legfőbb kegyúri jogán a 
birtokjoggal együtt és ezzel kapcsolatosan adományoztatott. Minthogy 
tehát nálunk a kegyuraság csak a felség adományozásából szereztet
hetett meg, annál fogva a. kegyúr jogai és kötelezettségei is, mint a 
magyar közjogba is vágó intézmény, főleg a reformátió kezdete óta 
országos törvények és fejedelmi intézkedések által szabályoztattak. 
Már I. Lipót 1701. ápril 9-ről kelt rendeletével kimondotta, hogy 
minden földes úr mint kegyúr, az egyházakat jó karban tartani és a 
lelkészeket illően ellátni tartozik. III. Károly pedig 1733. márczius 7-ről 
kibocsátott kir. resolutiójában szintén ily értelemben körvonalozta a 
kegyurak kötelezettségeit, kibővítvén még azzal, hogy amennyiben az 
akkoron 150 írtban megállapított corigruával valamelyik lelkész nem 
bírna, az összeíró vegyes bizottságok a földesurakat, mint kegyurakat, 
annak kiegészítésére bírják; továbbá, hogy a földesurak templomok, 
paplakok és iskolákra elegendő térséget jelöljenek ki, ezeken épülete
ket emeljenek és azokat mindenkor jó karban tartsák. Az 1790/1. 
t.-cz. által kiküldött országos bizottság feladatává tétetvén többek közt 
az is, hogy a mindkét szertartásu katholikus egyházak szabályozása 
és a plébániák javadalmazása tárgyában javaslatokat tegyen — az
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ország prímásának elnöklete alatt összeült országos bizottság a kegyúri 
jog tekintetében oly törvényjavaslatot készített, hogy a kik a kegvura- 
ságot ekkorig törvényesen bírják, azok abban továbbra is meghagyas
sanak és amikép azon földesurak, a kik vagy kir. adomány, vagy ala
pítás által, vagy egyéb törvényes módon gyakorolják a kegyuraságot 
— minden tiszteleti jogokat és a terheket is viselni tartoznak: akként 
azok, a kik kincstári javakat a terhek általános viselésének kötelezett
ségével kapnak, a kegyúri terheket is viselni, vagy ezek egyenértékét 
a vallásalapba beszolgáltatni tartozik; végre azoknak, kik jövőre 
kegyurasági jogot szerezni óhajtanak, ez nem máskép, mint azon 
kötelezettséggel legyen adományozható, hogy templomot és paplakot 
építeni, ezek fentartásáról gondoskodni s úgy a lelkészt, mint a káplánt 
javadalmazni tartozzanak.

Az 1802. január 15-ről kelt királyi resolutió által a most érintett 
javaslat még határozottabb alakot öltött, kimondatván, hogy jövőre 
a kegyúri jogot elnyerők tartozzanak a lelkésznek egy jobbágyi telket 
adni, a templomot és lelkészlakot fölépíteni és föntartani, azonban a 
kézi és szekeres napszámok a plébánia-hívek erejéhez képest ezek 
által járultatandók ki; ha pedig ezen kötelezettségeknek elég nem 
tétetnék, — akkor a törvényhatóságok intézkedései kikérendők. A 
városok, mint kegyurak kötelezettségei is világos törvények által vannak 
megszabva; ilyen törvény az 1681: XLI. t.-cz., és midőn ennek ellenére 
egynémely városok, például Debreczen, a kötelezettségektől menekülni 
akartak, az 1846. márczius 12-diki legfelsőbb kir. elhatározás ki
mondotta, «hogy a nevezett város a kebelében levő róm. kath. egyház 
és plébánia iránti pártfogói joghoz kapcsolt kötelezettségektől úgy a 
hazai törvények, különösen az 1681: XLI. t.-czikk értelme, valamint 
a szab. királyi városokat illető kegyelmes kir. kiváltságok természete 
ellenében föl nem menthető, következőleg ugyanazon kötelezettségeknek, 
mint más szab. kir. városok, eleget tenni tartozik*.

Már régibb időben vitássá vált azon kérdés, hogy a nem kath. 
vallásu földesurak mint kegyurak tartoznak-e a fönnebb elősorolt 
tehert viselni? Erre vonatkozólag az 1781. márczius 22-ről kelt leg
felsőbb elhatározás akkép intézkedett, hogy minden jószágadományo
zásnál és a kincstári javak eladásánál az adományozott s illetőleg a 
vevő, legyen az katholikus vagy más vallásu, a kegyúri jogot mindenkor 
átvállalni tartozik. A nem katholikus és a nem egyesült vallásu 
(akkoron még a zsidók birtokszerzési képességgel nem bírtak), ha ily 
jószágot megvásárol, tartozik a kegyurasággal kapcsolatos minden 
készpénzbeli költségeket viselni és az építkezési anyagot kiszolgáltatni,
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a hívek pedig a kézi és szekeres munkát ingyen adni; megtagadás 
esetében úgy a kegyurak, mint a hívek ezen kötelességek teljesítésére 
a politikai hatóságok által kényszeritendők. Végre az 1864. augusztus 
24-ről 15,104. sz. a. kibocsátott udvari rendelet kijelenti, «hogy ott, 
ahol a kegyúri jog valamely ingatlan birtok tulajdonával összefüggés
ben áll. a megfelelő kötelezettség magával az illető ingatlan birtokkal 
válhatlanul s elannyira kapcsolatos, hogy annak hatálya a birtoklási 
s telekkönyvi állapotban történt változások által nem érintetvén, 
minden uj tulajdonosra a jószággal együtt közvetlenül átszármazik». 
A mondottak szerint a kegyúri jogok és kötelességek határozottan 
meg vannak állapítva és szabályozva minden bármely vallásu kegy
úrra nézve. Amennyiben pedig egyes ritka esetekben viták merülnek 
fel, azokat az illetékes hatóságok intézik el, de ezen egyes esetek a 
congruarendezés előlegesen megoldandó kérdését már annál fogva 
sem képezhetik, mert a javadalmak kinyomozásánál a ténylegesen 
létező állapot az irányadó, tehát nem képzelhető az, hogy a kegyúri 
viszony egyes esetekbeni vitás volta nem szolgálhatna biztos alapul 
az illető plébánia jövedelmének megállapítására; főleg, miután a kegy- 
uraságból származó viták nem a lelkészek javadalmazásának meg
tagadása, hanem az építkezések teljesítése körül forognak leginkább.

Egészen más, a congruarendezéstől független térre tartozhatik 
annak megvitatása, váljon a kegyúri viszony fentartassék-e, vagy a 
kegyúri kötelezettség megváltassék-e ? Jelenlegi viszonyaink közt a 
kegyúri kérdést bolygatni nem látszik alkalomszerűnek, mert a jelen
legi fönnálló állapotnak bármiféle megváltoztatása végtelen zavarokra 
szolgáltatna alkalmat. Ugyanis a változtatás csak kétfélekép történhet
nék, t. i. vagy a kegyuraságnak egyszerű] megszüntetése vagy pedig 
a kegyúri kötelezettségek megváltása mellett; ez első eset keresztül 
nem vihető, mert a földesúr vagy város, mint kegyúr, a földbirtokot 
és egyéb kiváltságokat ezen teherrel kapta a király — mint legfőbb 
kegyúr-adományáből, vagy egyes kivételes esetekben öntetszéséből 
vállalta e l; a megszüntetés által tehát ezen tehertől ingyen szabadulna 
meg, mig ellenben a hívekre, (mert csak ezekre szálhatna át a kegv- 
uraság) új teher nehezednék, és pedig minden jogok nélkül; a meg
szüntetés tehát a legnagyobb igazságtalanság lenne. Azon felül a kegv- 
urasággal kapcsolatos jogok másokra átszállása is felforgatna az egy
házban minden eddig létező ezredéves állapotot. A kegyuraság meg
szüntetése tehát lehetetlen, mert ily intézkedés a katholilkus egyház alkot
mánya- és kormányzatába ütköznék. A megváltás pedig legalább ez 
időszerint keresztül nem vihető, mert a kegyurat akarata ellenére a
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megváltásra kötelezni nem lehetne; az önkéntes megváltás pedig úgy 
is meg van engedve. Különben is a kegyúr sokkal könnyebben tel
jesítheti a csekély adózásokat és épületigazításokat, mint hogy azok 
megváltási tőkéjét egyszerre letegye. Nem vonható azonban kétségbe, 
hogy kívánatos, miszerint a kegyuraság egynémely tekintetben ren- 
deztessék, vagyis szabályoztassék, de ezen szabályozandó viszonyok 
mostani állapota legkisebb befolyást sem gyakorol a congruarendezésre. 
mely csak abból áll, hogy megállapíttassék a congrua összege s föl
kerestessenek azon források, a melyek arra fedezetül szolgálandnak; 
ezen eljárás kiindulási pontját pedig a lelkészi javadalmak jelenlegi 
tényleges mibenlétének kinyomozása képezi, melyhez, mint előleges 
kérdés, a kegyuraság rendezése egyáltalában nem viszonylik.

A legfelsőbb elhatározás a községek és hívek különféle adózásai 
és szolgálmányai tekintetében, azon lényeges kérdés megoldását tűzi 
ki, váljon ezen szolgálmányok mint birtoki, vagy személyes terhek 
tekintendők-e? S mennyiben mérvadók e tekintetben a régebbi egy
házi látogatási okiratokban foglalt határozatok? Ezekre nézve az 
előadó véleménye ez: A községek és hívek különféle adózásai és 
szolgálmányai, valamint azon kérdés is, váljon ezen szolgálmányok 
birtoki, vagy személyes terheknek tekintendők-e, a congruarende- 
zés alkalmával az illető plébániák jövedelmének kinyomozásánál elő
zetes eldöntések tárgyát, nem képezhetik. Ugyanis történjék a jöve
delmek kinyomozása akár hivatalos összeírás szerint — mint azt a 
bizottság többsége indítványozta; akár pedig a lelkész önbevallása 
alapján, mint azt a püspöki kar kívánja — a kinyomozás mindegyik 
javaslat szerint a tényleges állapot szerint történik s az összeírás 
minden tétele a vonatkozó okmányok becsatolásával, esetleg az ösz- 
szeirás szerint (s ez egyik előnye az összeírásnak), mindkét félnek 
hatósági kiküldöttek előtt történt beismerésével támogatandó. Ha már 
azután egyes tételekre nézve felszólamlások történnek, akkor e vitássá 
vált tételt a többség javaslata szerint az országos bizottság, a püs
pöki javaslat szerint pedig a megyei bizottság intézné el. Az adó
zások és szolgálmányok értéke azonban mindegyik esetben lehető 
pontossággal nyomoztatnék ki. Azon körülmény tehát, hogy a hívek 
adózásai különfélék, (minthogy a különféle adózások egységes pénz
értékre számíttatnának át az összeírás alkalmával és csak kétség
telenül fennállók vétetnének a jövedelmek összegezésénél figyelembe) 
semmiféle akadályul nem szolgál a congruarendezésnél; sőt épen az 
összeírás szolgáltatna alkalmat azok valóságos mivolta és mennyi
ségének kiderítésére, a mely eljárás által sok függőben levő vitás
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kérdés rövid úton tisztába hozatnék. Ez tehát nem az előzetesen, 
hanem a kapcsolatosan megoldandó kérdések sorába tartozik.

Hogy pedig ezen szolgálmányok birtoki, vagy személyes terhet 
nem képeznek-e ? e kérdés szintén nem gyakorol befolyást az ösz- 
szeirásokra, sem pedig általában véve a congrua-rendezésre. Mert, 
ha a szolgálmányok és adózások jogi természete iránt egyes ese
tekben vita támad, az a fölötti bíráskodásra hivatvák az illető köz- 
igazgatási s illetőleg bírói hatóságok, mint ezt a m. kir. Curiának 
1885-dik évi deczember 4-ről a párbérügyben hozott határozata meg
állapította. Ugyanezen hatóságok hivatvák ítélni a vitás kérdések 
elbírálása alkalmával a fölött is, hogy az egyházi látogatási okmányok 
egyes esetekben mennyire mérvadók netán más bizonyítékokkal szem
ben. Ekkorig az egyházi szolgálmányok és adózások megbirálásánál 
az egyházi látogatási okmányok szolgálnak alapokmányul a hatósá
goknak; csak, ha ezek fönnálló érvénye vonatik kétségbe, akkor 
mérlegeltetnek a netán felmutatott más okmányok, vagy az egyházi 
látogatásokkal ellentétes gyakorlat. Ha tehát valamely változás- vagy 
szolgálmányra nézve vita támad az iránt, hogy az személyes vagy 
dologi kötelezettségnek tekintessék-e ? ez már akkor a magánjogi 
szempontok alá esik, mint ilyen pedig a congruarendezés körébe 
nem vonható. Ily értelemben nyilatkozott a püspöki kar nevében az 
ország prímása is már említett 6700. számú levelében, midőn az 
ügyigazgató véleményével szemben oda nyilatkozott, hogy habár 
mindenesetre okszerű azon megjegyzés, hogy a vitás természetű szol
gálmányok kérdésének tisztázása a lelkészi congrua végleges rende
zése előtt elkerülhetlenül szükséges: azonban ez teljességgel nem 
zárja ki azt, hogy a javadalmak már ezen kérdések tisztázását meg
előzőleg összeirassanak. — Ennélfogva a püspöki kar kívánalmának 
lesz elég téve, ha minden más kérdések előtt a javadalmak kinyo
mozása fog megtörténni.

Nagyfontosságu és a congruarendezés folyamában mindenesetre 
megoldásra váró kérdés az: hogy a hívek által teljesített szolgála
tok és adózások ezentúl is természetben fentartassanak-e, vagy pedig 
készpénzre átváltoztatás utján általánosíttassanak (pauschaliroztassa- 
nak) vagy éppen minden kárpótlás nélkül eltöröltessenek ? Mert két
ségtelen az, hogy ezen szolgálmányok a korszellemmel meg nem 
egyeznek, a lelkészre nézve sok kellemetlenséggel járók és nem 
hasznosak, a hívekre nézve pedig zaklatok. Tekintve, hogy korunkban 
már a természetbeni adózások és szolgálmányok, mint a hűbéri 
viszonyra emlékeztetők, mindenütt ellenszenvvel találkoznak s azért
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a törvényhozás törekvése azok megszüntetésére irányul; — tekintve, 
hogy a természetbeni adózás beszedése sok fáradságot és kellemet
lenséget okoz a lelkésznek: tekintve, hogy a párbér-gabona többnyire 
a legsilányabb minőségű, a teljesített munka pedig értéktelen, mert 
hanyagul végeztetik; tekintve, hogy a lelkész a beszedett gabona 
nagyrészét úgy is elárusítani kényszerült, az elárusítás pedig fárad
sággal és költséggel van összekötve, tehát a lelkészre nézve is czél- 
szerűbb lenne, ba gabona és munka helyett a hívektől pénzt kapna; 
tekintve, hogy ezen természetbeni adózások a nép és lelkész közt 
sok súrlódásnak képezi kutforrását, annálfogva az előadó úgy véle
kedik, hogy ezen adózások és szolgálmányok kötelező megváltás mel
lett örökre eltöröltessenek, mely váltságra nézve ugyanazon elvek és 
módozatok lennének alkalmazandók, mint egyéb váltság-tárgyakra 
nézve már törvényileg megállapíttattak. Ezen váltság, vagy helyeseb
ben kifejezve, általánosításnál azonban a váltságkötelezettek nem 
tartoznának az évi váltságösszegnek megfelelő tőkét lefizetni, hanem 
csak az évi terheknek megfelelő pénzértéket fizetni.

A legfelsőbb elhatározás 3-dik pontja «szabatos és világos 
határozatokat követel a stolajövedelem és az alapítványok iránt.» 
Az előadói javaslat idevonatkozólag ezeket mondja: Mind a két tárgy 
szorosan kapcsolatos ugyan a congruarendezéssel, elannyira, hogy 
ezen kérdések megoldása nélkül a congruarendezés nem is képzel
hető; azonban stola iránti határozat akkor volna meghozandó, ha 
már az összeírások megtörténtek, s azok alapján tudva lesz, hogy 
mennyit tesz ki a stola egyes egyházak és egyházmegyék, valamint 
az egész országra nézve. Mert mig ez tudva nincs, addig a stola 
iránt bármiféle határozatot hozni legalább is időelőtti lenne. Ugyanis 
a stola tekintetében a következő kérdések támadhatnak: 1-ör meg- 
tartassék- továbbra is, avagy pedig eltöröltessék a stola? 2-or ha 
eltöröltetik, ezen jövedelem mi által pótoltassák ? 3-or, ha pedig fen- 
marad: leszállíttassék-e vagy fölemeltessék? A lelkésznek ezen 
mellékjövedelmei továbbra is meghagyandók lennének ugyan, de 
részint bizonytalanságuk, részint egyes helyeken csekélységüknél fogva 
az összeírások alkalmával számításon kívül hagyandók; minthogy 
azonban az eddigi megállapodások szerint ezek összeírása is javasol- 
tatott, annálfogva most ezen javaslat fentartandó · lenne. Egyébiránt 
e kérdés is csak akkor lesz behatóan tárgyalható, ha az összeírások
ból tudva lesz, hogy a stólák összege mennyire rag. Létezik ugyan 
egy 1798. deczember 31-ről helytartótanács számvevői hivatala 
által összeállított kimutatás, mely szerint az összes stolajövedelem 118,830
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frt 45 krt tett, de ez jelenleg csak tájékozásul szolgálhat, ámbár 
valószínű, hogy a most történendő összeírás sem fog nagy különbö- 
zetet eredményezni. Hogy tehát ezen nem jelentéktelen összegre 
rugó jövedelemmel mi történjék? szintén csak akkor képezheti hatá
rozat tárgyát, ha már az összeírásokból tudva lesz a congruapótlásra 
megkivántató össszeg nagysága, és kiderítve lesznek azon források, a 
melyekből a pótlás fedezendő lesz. Ezen források egyik leggazdagab
bikat mindenesetre a legfelsőbb kéziratban is fölemlített alapítványok 
képezendik. Ezek évi kamatait mulhatalanul számításba keilend venni, 
de hogy számításba vétessenek, összeírás által ki is kell azokat nyo
mozni. Ezen alapítványok különféle elnevezések alatt legtöbbnyire a 
káptalanok által kezeltetnek, ha pedig egyesek mások által kezeltet
nének — ezekről is tudomással bírnak az egyházmegyei hatóságok. 
Ugyancsak a káptalanoknak kezelése alatt állnak azon összegek is, 
mellyek a Kollonich-féle egyezmény értelmében mint törvényes '/3 -ad, 
az elhunyt püspök hagyatékából egyházmegyei czélokra kihasíttattak 
Ezen alapítványok és hason rendeltetésű vagyonságokról szóló kimu
tatásokat csakis az illető káptalanok készíthetik e l ; — minthogy tehát 
a legfelsőbb elhatározás is ezen alapítványok iránt szabatos és vilá
gos határozatokat követel: annál fogva az egyházmegyei hatóságok 
fölhivandók lennének, hogy az egyházmegyéjükben levő összes ala
pítványokról, valamint a Kollonich-féle egyezmény értelmében az 
elhunyt főpapok hagyatékából kihasított harmadról is külön-külön 
kimutatásokat nyújtsanak be.

A legfelsőbb elhatározás 4-dik pontja a megvitatandó előzetes 
kérdések közé sorozza a görög katholikus papságot és a görög katholi- 
kus plébániáknak némely vidéken netalán előbb foganatosítandó 
szabályozását. Nem szükséges részletesen fejtegetni azon különbséget, 
— mondja a javaslat — mely a latin szertartásu és a görög katho
likus plébániák közt létezik. Csak az emelendő ki, hogy a görög 
kath. plébániák száma a hívek számához képest tűlnagy, hogy ezen 
szám bizonynyal egy harmadra lesz csökkenthető, hogy mostani 
állapotban a plébános, jövedelem hiányában nyomornak, a hívek pedig 
a lelkész részéről különféle czímek alatt zaklatásoknak vannak kitéve, 
hogy éppen ezen zaklatások okai a gyakori áttéréseknek ; hogy a 
nép a lelkészek örökös versenygései miatt kellő erkölcsi nevelésben 
nem részesül, és hogy a mostani züllött állapotban egészséges egy
házi fejlődést várni egyáltalában nem lehet. A kétféle szertartásu 
kath. plébániák közti ezen különbség azonban nem áll útjában sem 
a congruarendezésnek, sem pedig annak, hogy ezen plébániák a latin
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szertartásu kath. plébániák módjára szabályoztassanak. Hogy a görög 
kath. plébániák rendezése szükséges, azt már az 1802. junius 15-diki 
legfelsőbb intézkedés is kimondotta; most ezen rendezést a két szer
tartásu kath. egyház egyenjogúsága és a rendezettebb politikai és 
vallási viszonyok is megkövetelik.

Kétségtelen az, hogy a rendezés egyszerre meg nem történhetik, 
mert a rendezés csakis úgy vitethetik keresztül, hogy a számos plébánia 
kevesebb számra redukáltatik és ezen szabályozásnál lehetőleg azon 
elveknek kell zsinórmértékül szolgálni, a melyek a latin szertartású 
kath. plébániák rendezésénél érvényessíttettek. Azonban minthogy az 
összevonás által számos lelkész érdeke érintetik, a rendezést egyszerre 
nem lehet keresztül vinni, hanem csak egymás után, lassankint ugyan, 
de mégis lehető gyorsasággal. Már a mondottakból is kitetszik, hogy 
ezen szabályozás nem előzetes, hanem kapcsolatos kérdés a congrua- 
rendezésnél. Keresztül vitele pedig akkép valósítható meg, hogy minden 
görög kath. megyés püspök a kir. rendelet vételével tartozzék megyéje 
plébániáinak a latin szert. kath. plébániák rendezése iránt fennálló 
általános szabályok lehető figyelembe vételével, rendezési tervezetét 
elkészíteni s a metropolita utján a kormányhoz záros határidő alatt 
beterjeszteni. Ha ezen tervezet legfelsőbb határozattal elláttatik, akkor, 
mihelyt valamely plébánia bármi okból megüresedik, ez uj plébánossal 
nem fog betöltetni, hanem hozzá fog csatoltatni a rendezés szerinti 
törzs-plébániához. A görög kath. plébániák mindenesetre szükséges 
szabályozása tehát szinte nem előföltétele a congruarendezés alkalmából 
foganatosítandó összeírásnak; sőt éppen azért szükséges előzetesen 
az összeírást teljesíteni, mert csak az fogja a szükséges adatokat arra 
nézve szolgáltatni, hogy melyik plébánia minő módon leend rendezhető.

A legfelsőbb elhatározás 5-dik pontja megfontolandónak mondja, 
váljon a congrua szabályozása Erdélyre is kiterjesztessék-e ? Mely 
esetben mellőzhetetlenül az erdélyi katholikus status is meghallgatandó 
s az ottani különleges viszonyok figyelembe veendők lennének? Erre 
nézve az erdélyi püspök meg is kérdeztetett, s oda nyilatkozott, mi
szerint 68 lelkész van az erdélyi püspöki megyében, kiknek évi jöve
delmét legalább 500 írtra kellene felpótolni és, hogy az erdélyi kath. 
vallásalap az ő évi 42,000 forint jövedelméből sem a szegénységben 
sínylődő lelkészek évi jövedelmének feljavítását, sem az egyházi épü
letek jó karba helyezését és fentartását eszközölni nem képes. Azért 
tehát a congruarendezést Erdélyre is szükségesnek látja kiterjeszteni. 
A püspök egyértelemben van a bizottságai arra nézve, hogy Erdélyre 
nézve külön tárgyalások történjenek. De ezen külön tárgyalások mind



3 3 4 IV .  K Ö N Y V . JA V A D A L O M . I . R É S Z .

addig meg nem indíthatók, mig előbb a szoros értelemben veti 
Magyarországra nézve bizonyos megállapodások nem létesíttetnek, 
mert csak ezek alapján lehet azután Erdély különleges viszonyait 
figyelembe venni; tehát előbb állapíttassák meg, hogy mi módon 
történjék Magyarországon a jövedelmek kinyomozása és megállapítása, 
határoztassék meg az újabb congrua összege, jelöltessenek ki azon 
források, melyekből a feljavított congrua fedeztetni fog, állapíttassanak 
meg azon irányelvek, a melyek figyelembe vételével a görög kath. 
plébániák szabályozandók lesznek, s ha mindezek megtörténtek: akkor 
ezen munkálatok közöltessenek az erdélyi katholikus statussal a végből, 
hogy azoknak az erdélyi különleges viszonyokra való tekintetteli alkal
mazása iránt javaslatait mutassa be.

A legfelsőbb elhatározás továbbá azt mondja, hogy csak akkor, 
ha a fönnebb említett előzetes kérdések egyetértőleg az illetékes 
tényezőkkel és a püspöki karral megoldatnak, lesz elhatározható a 
további tárgyalások módozata, t. i. a plébániai jövedelmek megállapí
tása, akár összeírás, akár bevallás utján, valamint azon kérdés is. 
váljon az összeírás vagy bevallás alkalmából fölmerülő vitás kérdé
sek tárgyalására a jelen előterjesztésben javaslatba hozott országos 
bizottság, vagy pedig az egri érsek külön véleményében megpendített 
s csakugyan czélszerübbnek látszó megyei bizottság alakíttassanak. 
Már fönnebb történt utalás arra, hogy a püspöki kar a szőnyegen 
levő kérdések iránt nemcsak, hogy meghallgatva volt és van jelen
leg is kiküldöttei által; hanem hogy az általa beterjesztett külön 
javaslatok is ő felsége elébe terjesztettek. Hogy kik legyenek a többi 
illetékes tényezők — ezeket a legfelsőbb elhatározás meg nem nevezi. 
Ezek alatt másokat nem lehet érteni, mint a lelkészeket, a kegy
urakat és a híveket; ezek meghallgatása azonban csak legfölebb egy 
országos zsinat útján történhetnék, a melyen ezen tényezők válasz
tott képviselőik által megjelennének. Ezek közül néhánynak meg
hívása és meghallgatása az összes érdekeltek képviseletének nem 
lenne tekinthető, mert különösen a kegyurak és hívek egyenkint és 
külön különlegesen érdekelvék. A congruarendezésekre vonatkozó 
korábbi tárgyalások alkalmával ezen tényezők meghallgatása szüksé
gesnek nem találtatott, minthogy ezen kérdésekbe vágó ügyeket 
mindenkor ő felsége a király, mint legfelsőbb kegyúr «ex plenitudine 
majestatis» rendezte. Ezen eminens felségjog tehát most is teljes 
épségében föntartandó lenne. De meg nem is szükséges ezek meg
hallgatása. «Egyetértőleges megoldás» kikötése pedig azonos jelen
tőségű lenne a congruarendezés szükséges voltának feláldozásával,
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mert, hogy mindenben egyértelmű megállapodás jöjjön létre nézet- 
eltérés nélkül, az a lehetetlenséggel határos.

A plébániai jövedelmek kinyomozására csakis a politikai és 
egyházi hatóságok közbejöttével eszközlendő összeírást ajánlja a 
javaslat, azon tüzetes utasítás szerint, mely az előző tárgyalások 
alkalmával a püspöki kar megjegyzéseinek és kívánalmainak figye
lembe vételével megállapíttatott. A jövedelmek kinyomozása alkalmá
ból fölmerülő vitás kérdések tárgyalása sokkal czélszerübben eszközöl
tethetik egy országos bizottság, mint a megyei bizottság által, mert 
ha megyei bizottságokra bízatnék a vitás kérdések eldöntése, akkor 
minden megyében más nézetek érvényesülnének, ugyanazon kérdések 
más és más oldalról biráltatnának el s hiányoznék az egész eljárás
ban múlhatatlanul megkivántató egyöntetűség.

A legfelsőbb elhatározás kívánatosnak mondja azon kérdésnek 
megvitatását is «váljon nem lehetne-e a congrua minimumának 
előleges megállapítása által az esetleges összeírást vagy bevallást 
csak ezen minimum alatt álló plébániákra szorítani, vagy pedig — 
s mely indokoknál fogva szükséges az összeírást minden esetre az 
összes plébániákra különbség nélkül kiterjeszteni.» Itt a javaslat 
kifejti, hogy a congrua-minimum előzetes megállapítása által elesik a 
szüksége annak, hogy az összes plébániák jövedelmei kinyomoz
tassanak.

A legfelsőbb elhatározás «azon források fölkeresését és meg
jelölését tűzi ki, melyekből a fölmerülő és kétségkívül nem csekély 
szükséglet fedezendő leszen.» Ezen források megjelölésénél — mondja 
a javaslat — számba vétetnek ezek 1. a kegyúr, 2. a hívek, 3. a 
községek, 4. az egyházi vagyon, 5. az állam, 6. a létező alapítvá
nyok, 7. a lelkészek járulékai, 8. az e czélra kijelölt vagy ezentúl 
kijelölendő különleges járulékok. A világi kegyurak a congruaren- 
dezés alkalmából hozzájárulásra nem kötelezhetők, ellenben az egy
házi, kincstári és közalapítványi kegyuraságok kir. rendeleteknél 
fogva, de meg ezen javak természete és rendeltetésénél fogva is 
tartoznak, «de congrua dote parochi» gondoskodni, ügy szintén nem 
szabadulhatnak meg a teljes ellátás kötelezettsége alól azon városok 
sem, melyek egyszersmind kegyurak, mert ily városoknak a kegyúri 
jog az azzal, járó összes terhek viselésének kötelezettségével adomá- 
nyoztatott. De nem kötelezhetők a hívek, mert a hívek úgy is eléggé 
terhelvék a természetbeni adózások, szolgálmányok és a stola-díjak 
által. A politikai községek kötelezettsége csak odáig terjedhet, a 
mennyiben ilyet elvállaltak; a hitközségek mint községek is csak
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önkéntes adózás útján vonathatnának be a lelkész jobb ellátásához 
való hozzájárulásba. Az egyházi nagyobb javadalmak rendeltetésüknél 
fogva hivatvák a hozzájárulásra, de azon fölül számos törvény és 
kir. rendelet is ezekre utal. Hogy pedig a hozzájárulás aránya meg
állapítható legyen, elkerülhetetlenül szükséges az egyházi nagyobb 
javadalmak jövedelmeit pontosan összeírás által kinyomozni, a mire 
nézve irányelvekül szolgálhatna, hogy a készpénz és az értékpapirbeli 
törzsvagyon, a vezetett nyilvántartási könyvek alapján, az ingatlanok 
jövedelmei a catastfri és az uradalmaknál vezetett számadási adatok 
segélyével, egyéb jövedelmek az adóbevallások szerint számíttassa
nak ki. Ezen adatok beérkeztével azután mindegyik javadalom fölös 
jövedelmei a congrua-alap pénztárába lennének beszolgáltatandók, a 
honnan az évi járulékok, illetőleg kiegészítések az érdekelt lelkészek
nek folyósittatnának. Az államkincstár igénybe nem vehető, mert az 
saját szükségleteit is alig képes födözni. A létező e czélra kijelölt — 
alapítványok jövedelmei mindenesetre igénybe veendők lesznek. Hogy 
pedig ez megtörténhessék, szükséges azokat összeírni. A vallásalap 
csak annyiban lenne ezen hozzájárulásra kötelezhető, a mennyiben 
annak jövedelmei egyéb szükségletek által föl nem emésztetnek. A 
congruán fölüli javadalommal bíró lelkészek nem kötelezhetők a 
hozzájárulásra, mert már az 1792-dik évi országos küldöttség is ezen 
nézetet nyilvánította, részint azért, hogy a lelkészek közt a verseny
zés fönmaradjon, részint pedig azért, mivel a lelkészek számához 
képest kevés egyházi méltóság van, mely által a jól érdemesültek 
megjutalmazhatok volnának, ezen jutalmazás csakis a jobb plébá
niákra való áthelyezés által történhetvén meg.

A congruarendezés eszméje nem az, hogy senkinek ne legyen 
több a congruánál, s a kinek van, attól egy rész elvétessék: hanem 
az, hogy annak, a kinek nincs, legalább legyen annyija, a miből 
állásszerüleg megélhet. Vannak azonban más elegendő források, a 
melyek a congrua-feljavitás szükségletét bőven fedezendik, s a 
melyek egy országos katholikus congrua-alap létesítését lehetővé 
teszik; ezek a következőkből keletkeznek: a) a kir. adományozásból 
származó főpapi javadalmak évi járulékaiból; — b) a végrendelet 
nélkül elhalt főpapok hagyatékának a Kollonich-féle egyezmény 
értelmében az egyházat illető egyharmadából, vagy legalább ennek 
egy bizonyos hányadából ; — c) az üresedésbe jött egyházi főjava
dalmak időközi jövedelmeiből, mint a melyek úgyis a vallásalapba 
folynak b e ; — d) a vallásalap nélkülözhető fölöslegeiből; -— e) az 
egyes egyházak nélkülözhető jövedelmeiből az illető egyház lelkészeinek
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javadalmi feljavítására; — f) az eddig e czélra létező s az 
egyházmegyei hatóságok, vagy káptalanok által kezelt pénztárakban 
levő alapítványokból; — g) a megüresült kanonoki stallumok időközi 
jövedelmeiből; — Ti) az egyházi szabályok szerint köteles hagyo
mányokból ; — i) a hívek hagyományaiból s önkéntes adakozásaiból; 
— k) a végrendelet nélkül elhunyt lelkészek hagyatékának az eddigi 
szabályok szerint az egyházat illető egész harmadából, minthogy 
ezentúl az egyházmegyei pénztár a congrua alapba olvadna, az egy
házat illető rész rendeltetése pedig szintén csak a lelkészi jobb 
javadalmazás lehet. Most már az a további kérdés, hogy váljon ezen 
források elégségesek lennének-e az évi szükséglet födözésére ? Hatá
rozottan állíthatni, hogy ezekből nemcsak az évi congrua-szükség- 
let fedezhető lenne, hanem rövid idő alatt jelentékeny tőke is képez- 
tetnék újabb szükségletekre állandó pénzalapul.

Hozzávetőleges bár, de a reménylett legkisebb bevételekre ala
pított számítása az előadónak a következő:, Ha a congrua-minimum 
egész 800 írtig állapíttatnék is m eg: akkor az évi födözeti szükség
letet legfölebb 250,000—300,000 frtra teszi. Pedig ha a kincstár, 
közalapok, az ' egyházi főbb javadalmak és a városok maguk tar- 
tozandanak viselni a congruajavítást, akkor ezen összeg jóval alább 
fog szállani. Hogy pedig ezen összeg a föntjelzett forrásokból bőven 
födözhető — az kitetszik a következő számításból: 1. Egy számvevőségi 
kimutatásból kitetszik, hogy a 22 kath. püspökség összes vagyona tesz
a) tőkékben 11.455,876 frt 47s/.t krt; b) földbirtokban 811,245107ü/1C0fl 
katasztrális holdat. Ezen vagyonság után az évi jövedelem: a) a 
tőkékből 475,959 frt 50 kr; 6) a földbirtokból 1.200,095 frt 16 kr ,
c) kisebb kir. jogok és egyéb javadalmakból 478,066 frt 48 kr. 
Összesen 2.203,039 frt 26 kr. Megjegyzendő itt, hogy a földbirtok 
jövedelme a kataszteri kiszámítás szerint vannak fölvéve s hogy 
ennélfogva a valóságos jövedelmek jóval nagyobbak. Továbbá, hogy 
ezen jövedelem még jelentékenyen fog idővel gyarapodni az által, 
hogy a törzsvagyonból kölcsönzött tőkék visszafizettetni fognak. 
Ezeken fölül vannak még az apátsági, prépostsági és káptalani bir
tokok és egyéb vagyonságok körülbelül hasonló értékben. Ha már 
most a főpapság íönnebb említett jövedelmének csak J/10-ed részét 
szentelné is congruaczélokra «si cui Deus decem, dederit in anno, 
decismam Deo det», mint már Szent István elhatározta ·— már 
ekkor magában ezen összeg kerekszámban 220,000 frtra rúgván, az 
évi szükséglet legnagyobb részét nemcsak födözné, hanem a kápta
lani, prépostsági, apátsági hason összegű járulékokkal együtt 440,000
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írtra menne, pedig még a most mindjárt elősorolandó egyéb járulé
kok is évente legalább 26,000 irtot hoznának a congrua-pénztárba: 
jelesül:

2. A végrendelet nélkül elhalt főpapok hagyatékának a Kollonich- 
féle egyezmény értelmében az egyházat illető egyharmada átlagos 
számítás szerint egy évre fölvehető 5000 írtra. És minthogy most 
már a kincstár az egvenérték által az egyházi vagyonból is évenkint 
jelentékeny összegre rugó jövedelmet húz. annálfogva tárgyalások 
lennének a pénzügyministeriummal indítandók, arra nézve, hogy 
ezentúl a végrendelkezési jogért szedett díjakat a congrua-alap 
részére engedje át; ezen díjak a 1793-dik évi ápril 12-diki legfelsőbb 
elhatározás szerint az évi jövedelem 1/3 részében állapíttattak meg. 
A congrua-alap javára e czímen is jelentékeny összeg folyna be.
3. Az üresedésbe jött egyházi főjavadalmak időközi jövedelmeire 
évenkint átlagos számítás szerint fölvehető 1.0,000 írt s ezen összeg 
még növelhető lesz az által, ha az üres javadalmak átlag csak egy 
évig is betöltetlenül hagyatnak, a mi a kitűzött czél által eléggé 
indokolva leend. 4. A vallás-alap nélkülözhető jövedelmeire nem igen 
lehet számítani, mégis, miután ennek rendeltetése az egyházak és 
szegény lelkészek fölsegélése, e czélra évenkint a jövedelmekből 
kihasítható lesz 5000 írt. 5. Az egyes egyházak nélkülözhető jöve
delmei czímén nem irányoz elő semmit, mert ezen jövedelmek az 
illető egyház lelkészének javára fogván szolgálni, ez által csak az 
általános évi szükséglet összege fog fogyni. 6. Az eddig e czélra 
létező alapítványok évi járúlékairól mindaddig nem szólhatni, míg 
ezek összeírva nem lesznek, de, hogy ez évente sok ezerre rugó 
összeget eredményezend — az kétséget nem szenved. 7. A meg- 
üresült kanonoki stallumok időközi jövedelmeiből évi átlag szerint 
3000 frt. 8. Az egyházi szabályok szerint köteles hagyományokból 
szinte évi átlag szerint 2000 frt. 9. A hívek hagyományai és önkéntes 
adakozásai — bár ha ez oly módon kezdeményeztetnék, mint az 
ev. reform, egyházban, nagy sikert lehetne tőle reményleni, -— 
ezúttal figyelmen kívül hagyatnak; azonban 10. a végrendelet nélkül 
elhunyt lelkészek hagyatékából évi átlag szerint 1000 frtot lehet elő
irányozni. Ezek szerint kitenne az évi födözet összesen 466,000 frtot. 
A források tehát már kezdetben is elég bőven csörgedeznének s 
csak főpapjaink ismert nagylelkűségétől függ, hogy annyi nyomor 
mielőbbb megszüntettessék s hogy az egyház oly pénzalapra tegyen 
szert, melylyel felvirágzását biztosan eszközölheti.

Sokszor hangsúlyoztatott az, hogy a congrua javítását főleg a
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görög kath. plébániák rendezetlen volta nehezíti meg. különösen 
pedig azon szempontból is, hogy a kérdéses plébániák silányabban 
lévén dotálva; ezek följavítása tetemesb összegeket veend igénybe, 
ennek kielégítésére pedig alap nem található. Lássuk tehát csak 
röviden, miként áll a dolog. Az egyetemes névtár szerint van görög 
kath. plébánia: a) az eperjesi megyében 187, h) a lugosiban 154, 
c) a munkácsiban 379, d) a nagyváradiban 167. Összesen 887. 
A gyulafehérvári (balázsfalvi) cis. megyében 722, a szamosujvári 
püspöki megyében 302. Összesen 1024. A szoros értelemben vett 
Magyarországban a görög kath. száma kerekszámban 900,000. Ha 
már most a gör. kath. plébániák is a kath. plébániáknak lélekszám 
aránya szerint rendeztetnének, akkor tekintve, hogy Magyarországban 
kerekszámban 6.000,000 kath. él, kiknek 3089 plébániája van, e 
szerint minden egyes plébániára átlag 1942 kath. lélek esik, mig a 
görög katholikusoknál csak 1014: e szerint a kerekszámban 900,000 
görög katholikusokra, minden egyes plébánia híveinek számát nem 
is mint a r. katholikusoknál 1942-vel, hanem csak 1800 számítva, 
500 plébánia jönne; van pedig jelenleg a föntebbi kimutatás szerint 
887, tehát legalább 387-el több aránylagosan, mint a mennyi a 
kath. hívekre esik. Látható e számításból is, hogy a görög kath. 
plébániák szabályozása által az újonnan rendezendő plébániák 
javadalma a megszüntetendő plébániák eddigi javadalmainak bevonása 
által jelentékenyen gyarapodnék. Ehhez járul még az is, hogy a püs
pökségek vagyonának kimutatása szerint az eperjesi püspök évi 
jövedelme 16,047 frt, a lugosié 10,500 frt, a munkácsié 16,665 frt, 
a nagyváradié 80,657 írt, összesen a négy püspöké 123,869 frtot 
tevén -— ezen javadalmak egytized részének a congrua javítására 
fordításával a congrua-alapba 12,386 frt jönne évenkint, egyéb 
forrásokon kivül. Ha pedig még az állami költségvetésben évenkint 
megszavazni szokott 99,000 frtnyi segélynek a szoros értelemben 
vett magyarországi g. kath. hívekre eső része is számításba vétetik, 
— akkor az uj rendszer szerint szervezendő gör. kath. plébániák 
congrua-javitására szükséges összeg körülbelül együtt lesz. Pedig még 
a  plébániák fönnebbi száma is kevesbíthető lesz itt-ott nagyobb 
plébániai körök alakítása és segédlelkészek alkalmazása által. Ezen, 
bárcsak hozzávetőleges —  mert positiv adatok csak a hivatalos 
összeírások utján lesznek szerezhetők — számításból kitetszik még 
az is, hogy a 3089 kath. plébániával szemben a foganatosítandó 
rendezés után mintegy 500 görög kath. plébánia á ll; minthogy pedig 
biztosra vehető az, hogy leszámítva az egyházi, kincstári, alapítványi,

22*
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városi kegyuraságok alatt álló plébániákat, továbbá azokat, a melyek 
javadalmazása már most is meghaladja a tervezett congrua-minimu- 
mot, az összes 3589 plébániának legföljebb 1/í része lesz az. mely 
kisebb-nagyobb összegű congrua-kiegészítést igénylend, s ha azon 
kerekszámban 900 plébánia egyre-másra 300 írttal kiegészítendő 
congruáját számítjuk, akkor is a kijelölt források elégségesek leende- 
nek, mert azok az alacsony számítás szerint is ezen szükségletnél 
még egyszer annyit jövedelmezendnek. Pedig a kath. plébániák száma 
is kevesbíthető lesz nehánynyal a mostani plébániai hívek czélszerűbb 
beosztása által. Erdélyben pedig a görög kath. plébániák mostani 
számának kellő reductiója még kedvezőbb eredményeket hozand létre.

Mindezen évi jövedelmek egy a mondott czélokra szolgáló 
országos pénztárban egyesülnének; melynek kezelését s illetőleg igaz
gatását egy 11 tagból álló vegyes bizottság látná el, az ország prímá
sának állandó, vagy a primási szék üresedése esetén a kinevezés 
szerint idősb érsek időleges elnöklete alatt tagjai lennének a püspöki 
kar által választandó 3 püspök s 3 lelkész, továbbá a vallás- és köz
oktatási minister egy megbízottja: a közalapítványi kir. ügyigazgató, 
mint egyúttal a bizottság jogi tanácsosa; ugyanazon ministeriumnak 
egy számtanácsosa az előforduló számviteli ügyekre nézve, s végre s 
belügyministernek egy megbízottja.

A congrua fölemelése tárgyában ismételten egybehívott minister! 
és püspöki enquette mindezideig nem vezetett positiv eredményekre: 
az mégis sikerűi constatálható, hogy a herczegprimás által vezetett 
orsz. püspöki értekezlet 1888. ápril 25-én Budapesten kijelentette, 
hogy a congrua rendezését a püspöki kar saját hatáskörében esz
közölni kész, és e czélből a szeptemberben összeülő folytatólagos 
tanácskozmányig mindegyik püspök összeiratja plébániáinak jövedelem
kimutatását. Május 10-én jelent az első püspöki intézvény meg : 1520. sz. 
körrendelettel az erdélyi róm. kath. püspök a lelkészi javadalmak 
pontos összeírását elrendelte megyéjében. Az összeírás vezetésével a 
kerületi esprest bízza meg, ki azonban magát helyettesítheti. A 
helyi összeíró bizottság tagjai: a lelkész, a fő- és algondnok, és az 
egyházi tanácsnak választott két tagja, kik az összeírás hitelességéért 
felelősek, és azt aláírásukkal megerősítik. Az összeírás rovatos íven 
eszközöltetik; a kepe és más termények mennyisége, valamint azok 
pénzbeli értéke a legközelebb lefolyt hat évnek középszámítása szerint 
tüntetendő ki; a filialisokból folyó jövedelem az anyaegyház lelkészi 
jövedelméhez számítandó. Minthogy pedig a congrua-ügynek végleges 
lebonyolítása az idevágó nehéz kérdések megoldása miatt előrelátha-
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tólag hosszabb időt fog igényelni: a lelkészeiről atyailag gondoskodó 
erdélyi püspök egyidejűleg elrendelte az 1868. évben eszközölt jöve
delem-összeírás alapján a szegényen dotált lelkészeknek a püspöki 
uradalom jövedelmeiből évenkint 5280 forinttal segélyezését, — ezzel 
az autonom erdélyi egyházmegye a congrua rendezésének kérdésében 
is követendő példányképűi állt az üdvös tevékenység terére.

Jegyzet. Az erdélyi rom. kath. status már korábban is foglalkozott a
congrua rendezésével. így 1877-diki közgyűlésén az igazgatótanácsnak azon indít
ványát, bogy azon lelkészségektől, melyeknek congruája meghaladja az 500 frtot, 
közelebbi megüresedésük alkalmával vonassák meg a vallásalapból való segé
lyezés és ez adassák olyanoknak, melyek az 500 frtot meg nem ütik, a közgyű
lés azon hozzáadással találta elfogadandónak, hogy «az igazgatótanács püspök úr ő 
nagy méltóságával esetről esetre törekedjék a congruák aránytalanságát kiegyen
líteni». És «miután a beneficiumok rendezése, a canonjog szerint, a püspök jog
hatósági köréhez tartozik, felkéri pöspök úr ő nagyméltóságát, hogy az ily ese
tekben általa tett intézkedésekről az igazgatótanácsot értesíteni méltoztassék».

A lelkészekre és híveikre egyaránt nagy fontossággal bíró congrua 
összeírásba föl kell venni egyenkint, mivelési ágak szerint és katasz- 
tralis holdakban az ingatlan birtokokat, a kataszter szerinti tiszta 
jövedelmükkel, az évi állami és köztörvényhatósági adó és az egyen
értékű adó kitüntetésével. A jogok és jogosítványokból eredő jövedel
meket, évi adójuk bejegyzésével; a községbeli hívek által teljesített 
fizetéseket, eladózásokat és szolgálmányokat, egyenkint, készpénzre 
átváltoztatott érték szerint, az utánuk fizetett évi adó kitüntetésével; 
az állandó készpénzbeli jövedelmeket egyenkint, az utánuk kirovott 
adóval; a bizonytalan jövedelmeket az ide vonatkozó adó leírásával, 
a kegyuraságtól, az egyházmegyei hatóságtól vagy pénztárból, a 
templom vagyonából, a községtől mint ilyentől, vagy a vallásalapból 
élvezett évi járulékokat, azok adókimutatásával, a káplántartásért 
húzott illetékeket, és végre a lelkészi javadalom terheit.

Az összeíró küldöttség a helyszínén a kitűzött időben a lelkészi 
lakon megjelenvén, az összegyülteknek az eljárás czélját élő szóval 
is megmagyarázza, azután a helybeli lelkésztől mindazon okiratokat 
eredetiben és másolatban elő fogja kívánni, melyeken az összeírandó 
lelkészi javadalmak alapulnak. A másolatokat az eredetiekkel gondosan 
összehasonlítandja és ennek megtörténtével azokat aláírásával hitele
síti, s folyó számok alatt az összeírás vonatkozó tételeihez csatolja. 
Az eljárás czélját a jövedelmek pontos kinyomozása képezvén, köte- 
leztetnek az illető lelkészek ezeket lelkiismeretesen bevallani; ugyan
azért, ha később kitűnnék, hogy valamelyik lelkész egy vagy más
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haszonvétel pontos bevallását elmulasztotta, akkor ő ezen haszonvétel 
háromszoros összegének az egyházmegyei pénztár részére való meg
térítésére fog köteleztetni.

Míg a congrua kérdése megoldatnék, lássuk a kath. lelkészségek 
történeti jogalapon fejlődött s máig gyakorlatban levő különféle jöve
delmeit.

Apárbér.

A párbér vagy ágybér a parochiához tartozók visita canonicá- 
ban elvállalt állandó fizetési kötelezettsége, mely a birtok (úrbéri telkek) 
után szabatván meg, a birtoktól elválasztbatlan realteher látszatát 
öltötte. Egyes adott esetekben a canonica visitatio szövege állandó 
birtokteherként minősíthette is a párbért, a mely így szabályozottan 
valóságos reálteher ; de minden esetben magánjogi, nem pedig egyház
vagy közjogi kötelezésül jelentkezik a canonica visitában megszabott 
párbér (lecticale).

Mint magánjogi tartozás követelhető akatholikusoktól is jog
utódlás czímén a párbér (lecticale), mely mint adó csak a kath. hívek 
ellen kivetés alapján szedethetnék. A katholikus egyházi személyek 
fizetése nem katholikus hitfelekezetüektől nálunk közjogi alapon soha 
nem követelhető, mert a nem katholikus hitfelekezetüek a magyar 
közjog szerint a parochialis kötelékbe nem tartoznak, semminemű 
parochiális terhet közjogi alapon viselni nem kötelesek. A kath. lel
késznek párbérigénye nem kath. egyénnel szemben nálunk másként 
nem is képzelhető, mint magánjogi viszony alapján, mely habár a 
parochialis köteléket érinti is, de közvetlenül nem abból ered, nem 
arra támaszkodik. A magánjogi alapon nyugvó párbér pedig ekként 
már nem közadó többet, nem tartozik a közjogi vagyonjogok sorába, 
épen azért közigazgatási úton nem végrehajtható és ha a kötelezett 
a szolgáltatást megtagadja, a kath. lelkész csak a polgári bíróság 
útján érvényesítheti igényeit. Ezen felfogásnak felel meg a helytartó- 
tanács az 1843. január 24-én 840. szám alatti rendelete, melyben 
Nyerád Ádámot a párbér fizetése alól fölmentette, és a mely ren- 
let összhangzásban az 1824. évi szabályrendelettel s az 1825. évi 
14,155. sz. helytartótanácsi határozattal a következőkép hangzik: 
«MivelNyerádÁdámbossáczi ágostai vallásu lakos általSzikszai Jánostól 
megvett jobbágyteleknek általvétele alkalmával kiadott kötelező levél 
tartalma a római kath. lelkésznek járandó tartozásokra egyenesen ki
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nem terjed: a fönt említett Nyerád Ádám ágostai vallásu lakost a 
katholikus lelkésznek teendő valamely dolgokra avagy akármely adó
zásra az 1790-dikXXVJ. t.-cz. szerint ez úton kényszeríteni nem lehet.»

Ellenkezik ezzel, és általánosságban érvényesült is már a cultus- 
ministerium jogi felfogása, mely szerint a párbér reális, tehát átszálló 
teher. «Az egyházlátogatási okmánynyal, mely pedig ez idő szerint 
még a lelkészi és tanítói illetmények tekintetében döntő okmányul 
szolgál, igazoltatott az, hogy P.-ben a föntebb érintett illetmények 
(t. i. párbér) kiszolgáltatásának alapjait az úrbéri birtok képezi; ez 
tehát nem személyes, hanem birtokkal járó kötelezettség; ily kötele
zettséget pedig mindenki valláskülönbség nélkül tartozik teljesíteni.» 
(8/1878. k. 221. sz. cultusministeri rendelet.)

A párbérnek reálterhül minősülhetését mondja ki a vallás- és 
közoktatásügyi ministerium 1880. április 4-én 9,259. sz. a. kelt leirata 
is Trencsénmegye közönségéhez, melyben Fischer Salamon nagy- 
chlivényi izraelita lakost a kath. lelkész által, földbirtoka után köve
telt párbér fizetésére kötelezi: «Tekintettel arra, hogy a lelkészi illet
mények körüli legfőbb fokú intézkedés az Ő Felségét megillető leg
főbb kegyúri jog és felügyelet folytán mindenkor Ő Felsége kormánya 
által gyakoroltatott s ily ügyeknek legutolsó fokon való elintézése az 
eddigi — kivétel nélküli — gyakorlat szerint is mindenkor ezen 
ministerium által foganatosíttatott, következésképen a jelen ügy egy
általán nem sorozható a magánosok azon ügyeihez, melyek az 1876. 
évi VI. t.-cz. 58. §-nak c) pontja szerint utolsó fokon a közigazga
tási bizottság által intézendők el; — tekintettel továbbá arra, hogy 
Nagy-Chlivében az 1829-ki egyházi látogatási okmány szerint a papi 
járandóságok kiszolgáltatása nem az egyes kath. híveket, hanem az 
úrbéri telkeket biró összes lakosokat terheli, s ez alapon annak kiszol
gáltatása alól Fischer Salamon ®/8 úrbéri telket biró izraelita lakos 
sem menekülhet: Laczy István nagy-chlivényi plébános felfolyamod
ványának helyt adván, a megyei alispán m. évi július hó 1-én 7388. 
és a közigazgatási bizottság augusztus hó 11-én 534. sz. a. kelt hatá
rozatainak megváltoztatásával a múlt évi május hó 15-én 603. sz. a. 
kelt szolgabirói végzést ezennel jóváhagyom.»

És ismét 1881. márcz. 4-én 5096. sz. a. kelt cult. min. rende
letben: *Az egyházlátogatási okmány mindaddig, míg valamely újabb 
törvény vagy szabályrendelet nem alkottatik, országos gyakorlat szerint 
kétoldalú szerződésnek, tehát oly jogügyletnek tekintetik, melynek 
alapján a jogelőd jogai és kötelezettségei a jogutódra is áthárulnak.»

És pedig ily kétoldalú szerződéssé mindenütt keletkezési fórrá-



3 4 4 IV . K Ö N Y V . J A V A D A L O M . I. R É S Z .

sánál fogva minősül. Mert a visitatio canonica mint a párbér-kötele- 
zettség positiv jogalapja nem püspökhatósági, hanem legfőbb kegyúri 
ténykedésen nyugszik. Kifolyása ez a magyar közjog azon alapelvé
nek, hogy minden külső egyházkormányzati hatalom gyökerét, kút- 
forrását a legfőbb kegyúri jogban bírja. A magyar közjog szerint a 
lelkészek ellátásáról való gondoskodás, melyet a tridenti zsinat a 
püspökökre bízott, a legfőbb kegyurat illeti. Ennek következtében 
létesült egykoron a «Cassa Parochorum» s ennek köszöni léteiét 
jelenleg is a magy. kir. vallásalap. További következménye a magyar 
közjog álláspontjának, hogy nálunk a hívek párbér-kötelezettségének 
megállapítása nem püspöki, hanem legfőbb kegyúri hatalom alapján 
történik. Innen, hogy a püspökök egykoron királyi mandatum visita- 
torium mellett eszközölték a párbérföljegyzéseket, majd a XVIII. szá
zadtól kezdve, midőn az egyházi és állami hatalmi kör mindinkább 
elkülönül, a visitatio canonica jogérvényéhez a politikai hatóságok 
közreműködése is megkivántatik. A visitatio canonica párbérföljegy- 
zése a világi jog szempontjából csak akkor bírhat jogérvénynyel, csak 
akkor képezheti az a párbér-kötelezettség positiv jogalapját, ha köz
bizonyság (legale testimonium) részvétele mellett foganatosíttatott.

Kétoldalú szerződésnek tekintvén a cultusminister a visita 
canonikát, egy adott közigazgatási peresetben 1881. márczius 4-én 
5096. sz. a. hozott decisioval így ítélt :

«Cyőrmegye alispánja, mint a közig, bizottság helyettes elnöke 
által a sövényházi kath. plébános és kántortanító illetményei ügyében 
benyújtott fölebbezésnek helyt adván, úgy a m. évi junius hó 15-én 
1768. sz. a. kelt alispáni határozat, melylyel a szolgabirói végzés 
feloldása mellett a Nagy György és Tóth György ev. vallásu lakoso
kat 75 kr s illetve 1 frt 49 krnvi tanítói járandóságnak megfizetésé
ben elmarasztalta, a panasz többi részét pedig elutasította, — mint 
a közig, bizottság ugyanaz évi deczember hó 10-én 600. sz. a. 
kelt határozatát, melylyel a most említett alispáni határozatot helyben 
hagyta, feloldom, és a tősziget és csilizközi járás szolgabirája által 
m. évi február hó 13-án 243. sz. a. hozott végzést, melylyel Nagy 
Györgyöt 9 Irt 16 kr. papi és 1. frt tanítói járandóságnak, Tóth 
Györgyöt 17 frt .76 kr. papi és 2 frt. 34 kr. tanítói járandóságnak 
és Deutsch Sándor izraelitát 7 frt 17 kr. papi és 80 kr. tanítói 
járandóságnak, valamint panaszlottakat együtt egyetemlegesen 1 frt 
20 kr költség megfizetésében elmarasztalta, ezennel jóváhagyom; 
mert mind az alispáni, mind a bizottsági határozat a szóban forgó 
kötelezettséget személyi, nem pedig dologinak tekinti, s erre alapítót-
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tan a vallás különféleségéből kifolyó s azzal járó jogok és törvényekre 
hivatkozik, holott pedig ezek a jelen ügy elbírálásánál egyátalában 
tekintetbe nem jöhetnek, mert nem arról van szó, hogy egyik hit
felekezeti tag egy más hitfelekezet kiadásaihoz való hozzájárulásra 
köteleztetnék, hanem arról, hogy egy bizonyos szolgalommal terhelt 
telek tulajdonosa, az azzal járó terhek viselésére köteleztessék; már 
pedig, hogy Sövényházán a papi járandóság alapját a volt úrbéres 
bérlők képezik, az az iratokhoz csatolt egyházlátogatási okmány 
tartalmából kétségtelen, melyben az foglaltatik, hogy titulo lecticalis 
praestat quilihet integrae sessionis colonus, továbbá a singula integra 
Sessione a singula domo colonicali — et ab inquilinis fundos 
tenentibus; — minthogy. pedig az egyházlátogatási okmány mind
addig, mig valamely újabb törvény vagy szabályrendelet nem alkot- 
tatik, országos gyakorlat szerint kétoldalú szerződésnek, tehát oly 
jogügyletnek tekintetik, melynek alapján a jogelőd jogai és kötelezett
ségei a jogutódra is áthárulnak, minthogy továbbá a panaszlottak 
nem tagadták azt, hogy ők is volt úrbéres telkeket bírnak, a melyek
kel a papi járandóságok kapcsolatosak, annál fogva a nevezettek 
jogelődjei által az egyházlátogatási okmányban elvállalt kötele
zettségeket, mint dologbaniakat, valláskülönbség daczára teljesíteni 
tartoznak.»

Ezt hangsúlyozza a cultusminister 1884. junius 9-én 20,612. 
szám alatt a belügyministerhez intézett átiratában is, következőleg: 
-Tudva levő dolog a z , hogy az egyházi látogatások kétoldalú 
szerződést képeznek és hogy ezen egyházi látogatások az egyházi 
hatóság, a kegyúr s az illető község vagy községbeliek közt minden
kor a politikai hatóság közbejötté mellett létesültek; a kétoldalú 
szerződések pedig egvoldalulag egyik fél által sem bonthatók fel, 
főleg a másik fél hátrányára.»

És mert a kétoldalú szerződés magánjogi kötelezettséget szül, 
a magánjogi vitás kérdések pedig az 1869. IV. t.-cz. 1. §-ának 
következő categoricus rendelkezése szerint «az igazságszolgáltatás 
a közigazgatástól elkülönittetik, sem a közigazgatási, sem a bírói 
hatóságok egymás hatáskörébe nem avatkozhatnak»: — nem köz- 
igazgatási, hanem bírósági ellátás alá tartoznak, ministertanácsi 
megállapodás folytán 221/1882. ein. szám alatt a 10,032/1882. szám
mal hozott következő nagyfontosságu szabályt hirdette a cultus- 
miniszter ki:

«A kath. lelkészek congrua-illetrnénye ügyében tartott vegyes 
bizottsági tárgyalások alapján s a m. kir. belügyi és igazságügyi
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minister urak e tárgybani véleményének kikérése után, ezennel 
elrendelendőnek találom: hogy a r. kath. lelkészek párbér ügyeiben 
mindazon a vallás és közokt. m. kir. ministeriumhoz fellebbezett 
concret esetekben, midőn azon peressé vált kérdés eldöntése válik 
szükségessé, vájjon birtokhoz kötött vagy személyi járandóságnak 
tekintendők-e az illető congrua-illetmények, ezentúl a rendes bíróság 
vétessék igénybe. — Budapesten, 1882. márczius hó 22-én.»

így döntött'a kir. curia is, midőn következő kérdések vitettek teljes 
ülése e lé: Ha a katholikus lelkész részéről követelt párbér iránti ügyek
ben panaszlott fél a kötelezettségi alap jogosultságát vonja kétségbe, 
illetőleg midőn az a kérdés döntendő el, ha vájjon a párbér ingatlan 
birtokhoz kötött dologi terhet vagy személyes viszonyokon alapuló 
kötelezettséget képez-e ? A fölmerült vitás kérdés elbírálására a bíró
ságok vagy pedig a közigazgatási hatóságok vannak-e hivatva? E 
sokáig vitás kérdést a kir. curia következő fontos döntvénynyel 
oldotta m eg: «Ha a katb. lelkész részéről párbér szolgáltatása iránt 
folyamatba tett ügyekben panaszlott fél a kötelezettségi alap jogosult
ságát támadja meg, illetőleg midőn az a kérdés vált vitássá, ha 
vájjon a párbérszolgáltatás ingatlan birtokhoz kötött dologi teher 
vagy pedig személyes viszonyokon alapuló kötelezettség természetével 
bir-e, az ügy eldöntése a polgári bíróságok hatásköréhez tartozik » 
(Kelt Budapesten, a kir. curia polgári szakosztályainak 1885. évi 
november hó 27-én tartott teljes üléséből 30. sz. a. Hitelesíttetett az
1886. évi január hó 22-én tartott teljes ülésében.)

A másik elvi jelentőségű kérdés pedig az, hogy dologi tehernek 
tekintendő-e a párbér minden oly esetben, midőn a «canonica visi
tatio» értelmében annak szolgáltatása házak vagy telkek szerint tör
ténik ? Erre nézve a curia következő döntvényben határozott: «Az 
magában véve, hogy egyes helyeken a visitatio canonica följegyzései 
szerint a párbér minden ház vagy telek után szolgáltatik ki, nem 
képez alapot arra, hogy a kérdéses helyeken a párbér ingatlanokon 
nyugvó dologi tehernek tekintessék*. (Kelt Budapesten, a kir. curia 
polgári szakosztályainak 1885. évi deczember hó 4-én tartott teljes 
üléséből 31. sz. a. Hitelesíttetett az 1886. évi január hó 22-én tar
tott teljes ülésben.)

Jegyzet. A m. kir. curia 3125/1884. sz. a. (M. Samu ügyvéd által kép
viselt H. Rudolf felperesnek — J. Péter ügyvéd által képviselt M. János és neje 
alperesek ellen 100 frt 80 kr. és járulékai iránti, a bazini kir. járásbíróság 
előtt indított perében) a budapesti kir. ítélő tábla (felperest keresetével elutasító) 
ítélete helybenhagyatik ; mert felperes keresetét a B) alatti canonica visitatióra 
alapítja, mely szerint az úrbéri telkek iránt a róm. kath. plébánosnak részint
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termesztményekben, részint készpénzben bizonyos illetmények kiszolgáltatása köte- 
leztetett, ez alapon azonban a schvéinsbachi r. kath. plébánia kötelékébe nem 
tartozó és nem r. kath, vallási! alperes ellen keresetének helyt adni nem lehe
tett, mert a m. kir. curia 1886. évi január hó 22-én hitelesített és teljes ülésben 
hozott 31. számú döntvényében kimondotta, hogy magában véve az, miszerint 
egyes helyeken a visitatio canonica följegyzései szerint a párbér, illetve lelkészi 
illetmény minden ház vagy telek után szolgáltatok ki, nem képez alapot arra, 
hogy a kérdéses helyeken a párbér ingatlanokon nyugvó dologi tehernek tekin
tessék ; azt pedig felperes nem mutatta ki, hogy ezen elvi kijelentéssel szemben 
a követelt párbér szerződés vagy más jogalkotó tények folytán ingatlanhoz kötött 
dologi teherré vált, mely az ingatlan minden tulajdonosát kötelezné. (Hasonló
képen az 5023/1884. és a 6531,1884. szám alatt hozott ítéletek.)

A kir. curia most közölt 30. és 31. számú döntvénye tehát 
megengedi, hogy párbérügyekben a közigazgatási hatóság járjon el, 
ha a kötelezettség alapja nem vitás, vagyis ha a párbérkövetelés 
parochiabeli ellen intéztetik; minden más esetben kizárólag magán
jogi természetű lévén a párbérkötelezettség, s igy annak alapja lévén 
vitás: a bírósági út van fentartva. És pedig még oly esetekben is, 
ha előzőleg már közigazgatási hatóság járt volna jogérvényesen a 
felek vitás párbérügyében el, — a mint ez a budapesti kir. Ítélőtáb
lának 1885. évi 31,436. sz. a. hozott következő határozatából kitűnik: 
«Azon körülmény, hogy a keresetileg vitássá tett jogot illetőleg egyes 
lejárt részletek behajtására nézve a közigazgatási hatóságok már 
eljártak, a bírói illetékesség megállapítását nem akadályozza, mert 
az 1869. IV. t.-cz. 1. §-a által az igazságszolgáltatási és közigazga
tási teendők egymástól elkülöníttetett, s mert a szóban levő tartozá
sok közadó természetével annál kevésbbé bírhatnak, mivel nem időn- 
kint vettetnek ki, hanem a canonica visitatio alapján, mint az illető 
plébániai javadalom egyszermindenkorra magánjogi czímen megálla
pított jövedelmei jelentkeznek. Azon kérdés, hogy a párbér a fenforgó 
esetben dologi terhet képez-e vagy nem: az ügy érdemének elbírálá
sára tartozik».

Azon párbérkérdéseknél, melyek közigazgatási eldöntése nem 
kifogásoltatott, úgy minden egyéb lelkészi illetmény körüli «legfőbb 
fokú intézkedés az ő felségét megillető legfőbb kegyúri jog- és fel
ügyelet folytán ő felsége kormánya által gyakoroltatott, s ily ügyeknek 
legutolsó fokon való elintézésére az eddigi kivétel nélküli gyakorlat 
szerint is mindenkor ezen ministerium által foganatosíttatott; követ
kezésképen a jelen ügy egyáltalában nem sorozható a magánosok 
azon ügyeihez, melyek az 1876. VI. t.-cz. 58. §-ának c) pontja sze
rint utolsó fokon a közigazgatási bizottság által intézendők el.» 
4/4.1880. 9259. sz. cult. min. r.)
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A hol a párbér, magánjogi kötés alapján nem terheli az 
akatholikusokat, közjogi czímen tőlük a plébános által mi sem követelhető; 
mert az 1791. XXVI. t.-cz. 6. §. határozottan mondja, hogy «a pro
testánsok által eddig a kath. lelkészeknek akár készpénzben, akár 
terményekben, akár. munkával teljesített stola- és párbérszolgáltatás 
ezután teljesen megszűnik és a jelen országgyűlés törvényczikkeinek 
kihirdetésétől három hónapra sehol többé nem követelhető; ha csak 
a  protestánsok nevezett lelkészek egyházi működéseit önkényt igénybe 
nem veszik, mely esetben az igénybe vett működésekért a katholiku- 
sokkal egyenlő stólát tartoznak fizetni. Hogy pedig a kath. lelkésznek 
az ilykép elveszett jövedelmeért miként nyújtassék kárpótlás, az iránt 
a helytartótanács fog meghallgattatni; kijelenti azonban ő felsége, 
hogy ahhoz soha sem fog hozzájárulni, miszerint ezen kárpótlás ürügye 
alatt akár az adózó nép, akár akir. kincstár bármikép terheltessék.»

E törvényre hivatkozott az 1814. okt. 4-én 23,034. sz. a. kelt 
kanczelláriai rendelet: «Bárminemű jövedelmet, akár stólát, akár pár
bért vagy termesztményt, minden plébános csak saját szertartású 
híveitől követelhet; azért még azon esetben is, ha más szertar
tású irányában valami lelkipásztori ténykedést teljesít, az innen szár
mazó jövedelem azon lelkészt illeti, kihez az illető szertartása szerint 
tartozik.» És ezt vette alapul a Trencsénmegye részére 1817. deezem- 
ber 24-én kibocsátott 15,732. sz. alatti kanczelláriai rendelet is, mely 
következőleg hangzik: «Miután az 1790. LXXXVI. t.-cz. világosan ki
mondja, hogy a protestánsoktól azelőtt a kath, lelkészeknek járó szolgál
tatások a jövőben többé nem követelhetők, a nagy-szlatinai lelkész a 
megye által az iránt keresendő meg, hogy azon veszteséget, melyet 
az által szenvedett, mert a kath. jobbágyak helyébe protestánsok 
léptek, a püspökmegyei hatóság útján a helytartótanács előtt mutassa 
ki és attól orvoslást kérjen.»

Az erdélyi egyházmegyében a párbért a kepe pótolja. Vannak 
egész és félkepések, ezekhez járulnak az úgynevezett osporások (aes 
paratum), kik bizonyos készpénzilletéket fizetnek. A kepét évről évre 
rendezni kell, mit — hol a gondnok és egyházi tanácsosok e teendőt 
nem végzik — a hívek közül választandó előkelőbb és közbecsülésben 
álló férfiakra kell bízni, s az általuk készített éven kinti kimutatást 
az egész- és félkepésekről s az osporásokról a lelkészi levéltárban 
megőrizni. A székelyföldi «kepe» azonban személyi és nem földteher. 
Némely birtokos több helyen is fizeti a kepét, a hol birtoka van, ha 
szinte maga ott nem lakik is és csak gazdatisztje vagy haszonbér
lője által kezelteti jószágát; de korántsem azt teszi ez, hogy a kepe
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reálteher lenne, és azt a hívek birtokaránylagosan kiróva fizetnék 
— hanem azt, hogy a kisebb-nagyobb eklézsiákban a kepe, melyre 
a pap kineveztetésével meghivatik, már eleve megállapíttatott kölcsö
nös szerződésen alapulván, püspöki illetőleg közzsinati és főkonsisto- 
riumi beleegyezés nélkül meg nem változtatható. (1856. évi 18,093 
helyt. tan. sz.)

A kepénél, épúgy mint a párbérnél a közigazgatási bíráskodás 
csak addig talál helyet, mig a követelésnek jogalapja vitássá nem 
vált. Ha a jogkérdésben emel a panaszlott kifogást, a hivatkoztak 
curiai döntvények és cultusministeri rendeletek értelmében a kepe
követelésnek is egyedül illetékes bírói forma a kir. bíróság, személyi 
jogkiadásban a járásbíróság, dologi peresetben a törvényszék. Ezt 
mondja ki legújabban egy háromszékmegyei kepeügyben a vallás- 
és közoktatási minister 21632. szám alatt: «A vármegye közigazgatási 
bizottságának folyó évi május hó 8-án 661. sz. alatt kelt fölterjesztése 
folytán a közlemények visszacsatolása mellett értesítem a közönséget, 
hogy habár a párbér és ezzel hason természetű kepejárandóság 
behajtására vonatkozó ügyek első sorban a közigazgatási útra tartoz
nak, de, minthogy a szőnyegen levő esetben, folyamodó lelkész hátra
levő kepe-illetményét oly egyének irányában kéri megállapíttatni, kik 
Nyújtód községben földbirtokkal bírnak ugyan, de ott nem laknak, és 
kepekövetelési jogát arra alapítja, hogy Nyújtódon a kepefizetés nem· 
személyes, hanem birtokhoz kötött tartozást képez, minek azonban 
panaszlott fél ellenkezőjét állítja, és minthogy az 1882-dik évi márczius 
hó 22-diki 211. ein. számú rendeletem és az ismeretes curiai döntvény 
szerint ily esetben a vitás ügynek elbírálása a törvény rendes útjára 
tartozik; annálfogva folyamodó lelkészt a fóntemlített kepejárandóság 
iránti követelésével az imént felhozott indokoknál fogva a törvény 
rendes útjára utasítandónak találtam. Budapest 1888. juntas hó 4-én.>

Jegyzet. A kepejövedelem rendszerint á ll: a) gabonából: úgymint búzá
ból és zabból, a melyet vagy meghatározott számú kalangyákban (keresztekben), 
vagy örmértékekben kell nemcsak fizetni, hanem be is szállítani. E tekintetben 
csaknem általánosan fennáll azon szabály, hogy a melyik gazdának 10 -  20 vagy 
több kalangya búzája terem, az kalangyával, a kinek kevesebb terem, szemmel 
kell hogy befizesse a gabona kepéjét; utóbbiak a régi mérték szerint annyi véka 
búzát és zabot tartozván fizetni, a hány kalangyát kell vala különben fizetniök. 
A búza vékája helyett 3, és a zab vékája helyett 2 véka nyers csó's kukoricza 
is szokott fizettetni. A kiknek hat kalangya buzájok sem terem, azok 45 krt 
fizetnek, a melyet oszporának szoktak nevezni. Az ürmértékeknek változása a 
szemül fizetett gabona-kepe mennyiségének kevesbedését semmi esetre maga 
után nem vonhatja.
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6) Tűzi fából, még pedig a hol még nem arányosított közerdő van, min
den kepefizetó' gazda egy szekér fát tartozik adni, más helyeken meghatározott 
számú kubik öl vagy pedig szekér fát, a gyalog szeresek levágni s mérték 
szerinti csomogba rakni, a szekeresek pedig az arányosított erdőről, vagy az 
egyház erdejéről, avagy a hol az egyház a failletményt pénzzel szerzi be, a 
megvásárolt fa helyéről beszállítani. A meghatározott mennyiségű failletménynek 
2/3-ad része a papnak, ’/g-a-d része az iskolamesternek jár.

c) Meghatározott számú veder (ma liter) mustból, a bortermő helységek
ben. Ez némely egyházközségekben külön fizetést képez, másokban a zab
illetmény helyett is szokott szolgáltatni.

d) Az úgynevezett «canonica portió» fejében haszonélvezett földeknek 
egyezmény szerint elvállalt trágyázásából, megmiveléséből, a termés le- és 
betakarításából , a rétek lekaszálásából, a széna és sarju megcsinálásából és 
behordásából, valamint mindezeknek (ideértve a szalmás kepét is) asztagokba, 
boglyákba vagy kazalokba rakásából és befedéséből.

Az 1875. évi jan. 13-án 563. sz. a. kelt cult, ministeri rende
lettel a nazarénusok szülötteinek és halottainak anyakönyvezése iránt 
1868. aug. 13-án 12,548. sz. a. kibocsátott rendeletéhez pótlólag 
kimondatik, hogy valamint a nazarénusok körében történő születések 
és halálozások a polgári hatóság által azon felekezet lelkészeihez is 
átirandók rendes anyakönyvezés végett, a melyhez az illetők előbb 
tartoztak, a felekezeten kívül kötött házasságok pedig törvényeseknek 
nem tekintetnek, úgy szintén előbbi felekezetűk terheinek hordozásától 
sem menthetők föl, s ehhez képest az ország valamennyi törvényha
tósága oda utasíttatik, hogy a nazarénus felekezet tagjai ellenében 
egyházi adó vagy párbér czímén az illető egyház által követelt járan
dóságokat vagy hátralékokat épen úgy hajtsa s hajtassa be, mint az 
egyház más tagjai ellenében.

A hadkötelesek párbéradó- és kepetartozására vonatkozólag 
pedig a cultusministernek következő rendelete irányadó: «A sorhadnak, 
tartaléknak és honvédségnek hosszabb időre szabadságolt legénysége, 
a mint a harmadik korosztályt túllépte, házassági viszonyai tekinte
tében is a köztörvények és szabályok megtartására lévén kötelezve: 
ennélfogva minden oly egyén, ki az ezred parancsnokságának enge
délye nélkül házasságra léphet, — illetékes egyházának minden ter- 
heiben, p. o. ágybér, osztozni s a közmunkákat teljesíteni tartozik.» 
(Vallás- és kozokt. minist, rend. 1870. febr. 10. 1010. sz.)

Jegyzet. Az 1814. évi 10763 sz. alatti terjedelmes kanczelláriai szabály- 
rendelet, mely a római és görög katholikus lelkészek között fölmerült vitás jog
viszonyokat részletesen szabályozza, 15-dik pontjában a párbér ügyről is intézke
dik és pedig akként, hogy bármely néven nevezendő stola- vagy párbérjövede
lem a lelkészek által csak saját szertartásu híveiktől követelhető.
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Miután a nők a férj állapotát követik, oly plébániákon, hol a hívek a 
plébános irányában bizonyos terhek viselésére köteleztetnek ; a vegyes házasság
ban élő párok csak akkor kötelesek azon terhek teljesítésére, ha a férj kath. 
(1798. aug. 14. 19276. sz. a. kir. rend.)

A nazarenusokat illetőleg pedig a következő rendelet irányadó: 
«Miután eddigi vallásügyi s felekezetközi törvényeink s jelesen az 
1868. évi Lili. t.-cz. is csak a törvényesen bevett hitfelekezetek 
egyikéből a másikába való áttéréseket szabályozza és engedi meg, 
illetőleg azokat tekinti törvényeseknek, ennélfogva a magát nazarénus- 
nak vagy Krisztus követőjének valló egyén előbbi felekezete kebelé
ből törvényesen kilépettnek nem tekinthető, és azért valamint a 
melléklett rendelet szerint, a körükben történő születések és halálo- 
lozások, a polgári hatóság által azon felekezet lelkészéhez is átiran- 
dók rendes anyakönyvezés végett, a melyhez az illetők előbb tartoz
tak, a felekezeten kívül kötött házasságok pedig törvényeseknek nem 
tekintetnek, úgyszintén előbbi felekezetök terheinek hordozásától sem 
menthetők föl és ehhez képest a Czim is, valamint az ország vala
mennyi törvényhatósága oda utasíttatik, hogy a nazarénusok, vagy 
magokat bármi néven nevező hasonló, törvényesen be nem vett 
secta tagjai ellenében egyházi adó vagy párbér czimén az illető egyház 
által követelt járandóságokat vagy hátralékokat épen úgy hajtsa és 
hajtassa be, mint az egyház más tagjai ellenében, és a mennyiben az ily 
végrehajtások akár általam, akár az illető törvényhatóság által ideig
lenesen felfüggesztettek, ezen felfüggesztés is megszüntetendő. (Vallás- 
és közokt. minist, rend. 1875. január 13. 563 sz. a. valamennyi 
törvényhatósághoz.)

Kepe. Stola.

Szintén a birtok alapján, de már kizárólag személyhez kötötten 
meghatározott papi javadalom Erdély egyházaiban a kepe. Kepének 
neveztetik a papoknak s iskolamestereknek hallgatóik által termények
ben fizettetni szokott állandó jövedelme, mely hajdan háromféle volt 
az A. C. 1. R. 5. Cz. 1. czikke szerint, vagy olyan t. i., mely eleitől 
fogva rendszerint járni szokott papi jövedelem, vagy olyan, mely 
évenkint szegődés szerint hol többülő, hol kevesebbülő fizetés: vagy 
olyan, melyek a patronusok kényök szerint ajándék gyanánt adtak a 
papoknak. Azokat, kik a régi kepét tisztek általi megintetésök után 
sem szolgáltatnák ki, ha nemesek 100, ha falusi közönségek 12, ha
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pedig nem nemes állapotú személyek, 3 frt büntetéssel lehetett az 
idézett törvény szerint a fizetésre szorítni, a mit a gyakorlat oda 
módosított, hogy az illetők följelentvén a hátralékosokat, tartozásuk 
mennyiségének is kijelölése mellett, akár a megyei zsinatnak, akár az 
egyházmegyei tanácsnak ezeknek átírása következtében az illető pol
gári hatóság fölvéteti a hátralék kepét. Esztendőnkint szegődés szerint 
hol többülő, hol kevesebbülő papi s mesteri fizetés jelenleg nem 
létezik, a hivatalba lépés alatt esetenkint az illető esperesnek bemu
tatandó úgynevezett papi s mesteri eonventióban vagy a visita 
cononicában kijelölt fizetés állandó, s időközben a felek kölcsönös 
megegyezésével is csupán az egyházi felsőbbség beleegyezésével lévén 
változtatható. A kegyelemtől függő fizetésekre nézve pedig nem lehet 
helye kényszerítésnek. Ennélfogva kepe nevezete alatt érthetni csupán 
azt, a mit az idézett törvény, eleitől fogva járni szokott papi jövede- 
delemnek nevez. Ennek minősége s mennyisége sem általános egy
házi törvény, sem általános gyakorlat szerint ki nem jelöltethetik, az 
nemcsak egyházi megyénkint, hanem ugyanazon megyében is ekkle- 
siánként különböző lévén. Ezen különbözőségnek okát azon hajdan 
s mind a polgári törvénykönyvben (comp, const, 1 11. 1. Cz. 3. ez.) 
mindazon erdélyi egyházi gyakorlatban kereshetni, mely papmarasz- 
tásnak neveztetett s abban állott, hogy a papi szolgálat csakis egy 
évre igértnek és elfogadottnak tartatván, valamint a papok évenkint 
más ekklesiába ígérkezhettek, ha hallgatóik Elárasztását el nem 
fogadták, úgy az ekklesiák is más papót fogadhattak, a mi mindannyi
szor szegődés szerint hol többülő, hol kevesebbülő, s ennélfogva 
ekklesiánkint s ugyanazon egyházban időnkint különböző fizetés 
ajánlása s elfogadása mellett, mintegy alku szerint történt. A pap- 
marasztás ezen intézménye helyébe előbb szokás s későbben törvény- 
hozás utján is a napi szolgálat állandósíttatása léptettetvén, ez a 
fizetés állandósítását is eredményezte, a mi azon intézkedés által 
is eszközöltetett, hogy 1756-ban összeiratván az egyházak vagyonúi, 
ezen összeírásba (conscriptio) beírattak az ekklesiákban akkor fennállott 
különböző papi fizetések is, melyek azóta mostanig fenn is tartattak a kepe
fizetőket kötelezőleg, a mennyiben későbben az egyházi felsőbbség hely
benhagyásával változtatást nem szenvedtek. A kepe minősége s mennyi
sége csupán elddezsiánkint és azon canonica visitatio vagy conventio alap
ján határoztathatik meg, mely mellett az illető ekklezsia jelenlegi papja 
s kántora hivatalba léptek, azok arra csakis akkor hatalmaztatván 
föl, midőn az ekklezsia által kiállított s általuk elfogadott egyezményre 
reá irta helybenhagyását az illető esperes, kinek kötelessége vigyázni
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arra, hogy abba az eleitől fogva járni szokott minden jövedelem be'
legyen írva.

Az egész kepe fizettetik vagy füst-szám szerint, azaz egy házas 
teleknek összes gazdái által, vagy ágy-szám szerint, azaz úgy, hogy 
az ugyanazon telken lakó egynél több házasok, mint megannyi külön 
gazdák, egy-egy külön egész kepét fizetnek: még pedig mindkét mód 
szerint a férfiak özvegységre jutásuk után is, az özvegy asszonyok 
pedig csak azon esetben, ha külön folytatják gazdaságukat, különben 
csupán félkepének fizetésére lévén kötelesek. A kepe összege áll a 
következő fizetésekből: a) gabonából, s névszerint búzából és zabból, 
melyet meghatározott számú s be is szállítandó kalangyákban vagy 
vékákban fizettetnek. Csaknem általános szabály lévén az, hogy a 
mely gazdának 10—20 kalangya s több buzájok és zabjok terem, azok 
kalangyával; a kiknek pedig kevesebb terem, vékával fizessék gabona- 
kepéjüket. ezek annyi véka búzát és zabot tartozván fizetni, a mennyi 
kalangyát kellett volna különben fizetniük. A búza vékája 3, a zabé 
2 véka nyers esős törökbuzával is szokott fizettetni. A Rikán belől, a kik
nek 6 kalangya buzájok sem terem, egy oszporát vagyis 45 krt fizetnek. 
A hol a kepe vékával fizettetik, a véka kisebbülése esetében a kepe 
nem kevesedhetik, annak szokott mennyiségben kelletvén fizettetni. (CG. 
1. U. 1. Ce. 5. ez.). Véka helyett most 20 liter méretik, b) Tűzifából, 
közerdős helyen minden kepefizető gazda egy szekér fát tartozván adni, 
más helyeken pedig meghatározott számú kubikfát lévén kötelesek a 
gyalogszeresek vágni s ölbe rakni, a szekeresek pedig beszállítni rendsze
rint az ekklézsia erdejéből: ezen tűzifa összegének 2/3-da a papot, 73-da 
pedig az iskolamestert illeti, lakhelyeikre be is szállitandólag. c) Megha
tározott számú veder mustbor a bortermő helységekben, a mi némely 
ekklézsiákban mint külön fizetés, másokban pedig zab helyett is szolgál- 
tatik. (1) Az úgynevezett canonica porczióban bírt földeknek egyez
mény szerint elvállalt trágyázásából, bemiveléséből, a termés le- és 
betakarításából, a rétek lekaszálásából, a széna és sarju megcsinálá- 
sából és behordásáből és mindezeknek, valamint a szalmáskepének 
is asztagokba s illetőleg boglyákba vagy kazalokba rakásából s ezek 
be is födéséből.

A kepének, mint a mai gazdasági és forgalmi viszonyok közt 
már fölötte- czélszerűtlen adózásnak készpénzfizetésre átváltoztatása 
minden egyháznál folyamatban van. Az erdélyi r.-kath. status 1886- 
ban tartott közgyűlésén igy határozott a kepe-megváltás ügyében :

XXXVI. Püspök úr ő nagyméltósága tárgyalás alá bocsátván a 
székelyföldi kepe ügyét, e már sokszor és sok oldalról tanulmány
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tárgyává tett és megvitatott ügy felett élénk vita fejlődik ki, a mely
ben a kepefizetés eredete, természete, fejlődése és jogi minősége 
történelmileg, jogilag és gazdaságilag alaposan fejtegette tett, a mely 
fejtegetés alapján határozatikig kimondatik, hogy: 1. a kepe-fizetés, 
mint egyfelől a hívek tartozása, másfelől a lelkészek papi .javadalma 
ősi időktől fogva nemcsak tényleg létezik, hanem számos törvény és 
fejedelmi rendelet világos szavaiban szentesítést nyert tartozás és jog, 
és mint ilyen érinthetetlen és megingathatatlan, ehhez hozzányúlni 
nem szabad. 2. A mennyiben azonban tagadhatatlan tény, hogy a 
tartozás lerovása a jelenleg dívó mód és rendszer szerint némely 
helyen és vidéken nagy, sőt olykor csaknem megbirhatatlan teherrel 
nehezedik a kötelezettekre, püspök úr ő nagyméltósága felkéretik, hogy 
ez ügyben érintkezésbe tevén magát a felekezetek egyházi főhatósá
gaival, ezekkel egyetértve kisértse meg akár törvényhozás, akár minis- 
téri rendelet utján oly egyöntetű eljárás létesítésének a lehetőségét 
kieszközölni, a mely vagy megváltás, vagy birtokkiszakítás utján, a 
papi javadalom csonkítatlan fentartása mellett, a kepefizetéssel tarto
zók terhét vállairól levenné, vagy legalább tetemesen megkönnyítené. 
Arra az esetre, ha a felekezetek egyházi főhatóságai ily közös és 
egyetértő eljárás végett csatlakozni nem volnának hajlandók, vegye 
ő nmlga az ügyet a maga kezébe és tanácskozva káptalanjával és 
az igazgatótanácscsal, igyekezzék a megoldásnak oly módozatát találni, 
a mely az elvet épségben fentartva, helyről helyre méltányolván a 
helyi és gazdasági viszonyokat, az érdekelt felek igényeinek kielégí
tését úgy eszközölje, hogy valamennyien megnyughassanak benne.

Stola-illetmény jár a plébános hivatalos teendőihez tartozó egyes 
cselekvényekért, u. m. a magán misék, nyilvános könyörgések, a gyer
mekágyas nő utáni beavatás, kihirdetések, esketések, a megholtak 
beszentelése és eltemetése és ezekre vonatkozó hiteles anyakönyvi 
bizonyítványok kiállítása alkalmával. Ezen illetmények részint a plé
bániai tiszti hatóság elismerésén, részint azon körülményen alapulnak, 
hogy híveik körül tett fáradalmaikért jutalomban részesíttessenek. 
Minthogy azonban a stólák szabálytalanul és fölötte magas összegek
ben szedetvén, recensust szültek, az 1751. évi XII. t.-czikk szabályo
zásukra nézve következő intézkedést talált szükségesnek: «0 Felsége, 
a meghallgatandők előleges meghallgatása mellett, a stólákra nézve 
általános utasítást rendelni méltóztassék, és e szerint kegyelmesen 
intézkedni, hogy a stola beszedésében tapasztalt kicsapongásoknak 
orvoslás szereztessék.» Negyedszázad telt bele, mig ez általános sza
bályozás foganatba vétetett; de egységes megállapítások eredményre
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nem vezetvén, az egész munkálat oda zsugorodott, hogy egyházme- 
gyénkint. szabassanak a stólák meg. Ekkép a stola-illetékek ma egv- 
házmegyénkint és helyenkint változólag vannak megállapítva. Rész
letes kimutatásuk a sekrestyében nyilvántartandó. Stola-illetéket szokás 
fizetni beavatásoknál, hirdetéseknél, esketéseknél, temetéseknél, halotti 
beszédekért, anyakönyvi kivonatokért; ide számíthatók még a kézi 
misedíjak is. Megjegyzendő, hogy a megállapított stólánál többet köve
telni nem szabad, az u. n. libera stola is csak a rendes stola kétsze
rese lehet (1803. nov. 22-én 28267. sz. a. kelt kir. rend.); szegények 
stola-illetéket nem fizetnek; ha a stola-illetékkel járó functiót más pap 
végzi is, az illeték a helyi lelkésznek fizetendő; ha a házas felek két 
községben laknak, a stola-illeték a nő lelkészének jár; a stolailleték 
be nem fizetése miatt nem szabad az egyházi ténykedést halogatni, 
annál kevésbbé megtagadni. A keresztelési stola a katolikusoknál áta- 
lában megszüntettetik (1762. szept. 7. 19768. sz. a. kir. rend.). Ha 
azonban keresztelés alkalmával valami önkényt ajánltatik, azt el lehet 
fogadni. (1796. jan. 26. 1392. sz. a. kir. rend.).

A gör.-katli. lelkész lakbérét lakás hiányában az egyházköz
ség szolgáltatja. (1861. nov. 2-án 15665. sz. a. kelt, 65269. helyt. t. 
számmal jelzett udv. rend.) Az ágybér- és stolaris illetményeire vonat
kozólag következő táblás kimutatás található a cultusministeriumnál:
Minden jobbágy gazda....................................................... 2 frt

» ή » 1 szekeres vagy 2 gyalog robot
Minden házas zsellér...........................................................1 frt V párbér

» » » 1 gyalog robot I
Minden bázatlan zsellér 1 gyalog robot J
Ott, hol az 1808-diki összeírás szerint a fahordás is a jövedelmekhez 
számíttatott, minden gazda a papnak egy szekér fát fuvaroz.

S t o l a - i l l e t m é n y e k :

a v a tá s .....................................................................................  24 kr.
3-szor hirdetés........................................................................  9 »
hirdetési bizonyítvány..........................................................  18 »
esketés..................................................................................... 1 frt 8 »
avatása menyasszonynak .........................................  18 »
egyszerű nagy temetés..................................  51 »
halottakért tartott szolgálatok (parászták)............................ 51 »
egész evangélium olvasása ....................................................4 frt — »
temetésen olvasása egy-egy evangéliumi versnek . . . .  17 »

23*
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predikácziőért, búcsúztatóért szabad stola, több azonban
nem lehet, m in t .............................. ...........................ö frt — kr.

egyszerű kis temetés..........................................................  24 »
énekes szent m ise .................................................................  42 >
olvasott mise· · ■ . · .............................................................. 21 ■>
templomfölszentelés.................................................................2 írt - ->
házfölszentelés........................................................................ ö l »

Egyéb papi jövedelmek.

A lelkészi javadalom legtöbb helyen föld-, szőlő-, erdő- és legelő
birtokból s illetőleg ezek haszonélvezetéből is áll. Némely helyen 
házbérjövedelem is gyarapítja a papi javadalmat. Mindez ingatlanoknak 
csak okszerű haszonélvezete illeti a lelkészt meg, azért mindannyira 
vonatkozhat a kir. curiának adott esetben csupán a házbérre vonat
kozólag hozott döntvénye: «A plébános a papi javadalmaknak nem 
tulajdonosa, hanem csak meg nem határozható időre haszonélvezője 
lévén, az azokkal egybekötött házbér-jövedelmek végrehajtás esetében 
árverés utján haszonbérbe nem adhatók».

Az erdőilletmény tárgyában az 1.871.. Lili. t.-ez. 31. és 32. 
igy rendelkeznek: «A hol az erdőilletmények kihasítása megtörténhetik, 
valláskülönbség nélkül a lelkészek számára egy egész telki, a tanítók 
számára féltelki erdőilletmény hasítandó ki, a mennyiben vagy gyakor
latnál vagy egyezségnél vagy elvégre külső birtokuknak egy s illetőleg 
féltelki állományt meghaladó terjedelménél fogva nagyobb illetményre 
nem jogosítnak. A lelkészek és iskolatanítók számára kihasítandó 
erdőilletmények, mennyiben ez iránt a volt földesúrral más egyezmény, 
nem jött . létre, mindig a községi erdővel foglalandók össze, s ezen 
esetben az illetménynek megfelelő famennyiséget a község tartozik 
kiszolgáltatni».

Az 1871. évi LV. t.-cz. a következőket rendeli: «A lelkésznek s 
az iskolatanítóknak a közös birtokok rendezése alkalmával erdő- és 
legelő-illetőségök az 1868. XXXVITl. t.-cz. 39 §. érvényben tartása mellett 
az egész közös birtokokból adandó ki, és pedig, ha megállapított 
kulcs szerint több jogot nem bizonyítanak: a) a lelkészeket annyi 
erdő- és legelőjárandóság illeti, a mennyi a közbirtokosok mindegyikét 
külön illetné azon esetben, ha a közös birtok a közbirtokosok száma 
szerint — fejenkint — arányosíttatnék. Oly községben, hol a közös 
birtokhoz jogosult felek különböző hitíelekezetüek, legyenek akár anya,
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akár fiókegyház tagjai, az egész közös birtokból kiszámított lelkészi 
illetményhez, a különböző hitfelekezetek lelkészei a közös birtokhoz 
jogosult híveik számarányában részesittetnek. b) Az iskolatanítók erdő- 
és legelőjárandósága: fele annak, mint a mennyi a lelkész részére 
jár. Ha a községben jelenleg létező hitfelekezetek valamelyike teljesen 
megszűnik, az illető felekezet lelkészének és iskolatanítójának erdő- 
és legelő-illetménye a községi iskola-alap tulajdonává válik. Ha 
azonban a lelkésznek vagy tanítóknak a közös birtokból vagy az 
erdőre nézve számszerint meghatározott állandó mennyiségű éven
kénti ölf'a-járandósága vagy a közlegelőre nézve akár mennyiség, akár 
minőség tekintetében meghatározott legeltetési joga szerződésileg köte
lezett évi járandóságnak.megfelelő mennyiségű és minőségű erdő- vagy 
legelörész adandó ki, a lelkészeket és tanítókat, mint ilyeneket, a 
birtokrendezés költségei nem terhelik, hanem helyettök az érdekelt 
egyházak hordozzák. (13. és 14. §§.)

Az erdő- és legelőilletőségnek az erdélyi egyházakban kihasítását 
az 1871. Lili. l.-cz. 75. és 78. §§. így szabályozzák: «A lelkészek 
számára Erdélyben és a visszacsatolt részekben a legelőilletmény 
birtokuk arányához képest szabandó ki, csakhogy ezen részek, habár 
aránylag csekélyebb vagy épen semmi birtokkal nem bírnak is, min
den egyházközségben valláskülönbség nélkül azon helyen, a hol az 
templommal vagy papiakkal el van látva, mindig kell annyinak lenni, 
a mennyit azon középmérték tesz, mely ugyanazon határban egy külső 
birtokkal ellátott volt jobbágy számára rendeltetik. Az iskolatanító 
számára minden esetben hasonló illetmény hasítandó ki. A székely- 
földi vegyes községekre a lelkészek és tanítók erdő- és legelőilletmé
nyeik kihasításai iránt külön törvény rendelkezik, az 1871. LV. t.-cz. 
13. és 14. §§-ai, t. i. a lelkészt annyi erdő- és legelőjárandóság illeti, 
mint jutna fejenként egy-egy közbirtokosra.»

Az úrbéri egyezségek és rendezések nemcsak az egyházi fel
ügyelet hozzájárulását, de a legfőbb felügyeleti és kegyúri jognál fogva 
ő Felsége s illetőleg kormánya megerősítését is föltétlenül igénylik. 
Az ezt tárgyazó rendelet így hangzik: «Miután az 1871. Lili. t.-cz. 
az 1848. évi törvények által megszüntetett úrbéri kapcsolatból, a volt 
íöldesurak és a volt jobbágyok között fenmaradt jog- és birtok
viszonyok szabályozásával foglalkozik csupán, ezen törvény, valamint 
tettleg nem tartalmaz, úgy anyagánál fogva sem tartalmazhat oly 
intézkedéseket, melyek ő Felségének az egyházi javak fölötti legfőbb 
felügyeleti jogát Ő cs. és ap. kir. Felségét a H. K. 1. R. 11. czímében, 
s az 1791. t.-cz. 23. §-ban foglalt legfőbb kegyúri jog alapján min
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denkor kétségbevonhatlanul megillette; minthogy továbbá a javadal- 
masok egyházi javaikat haszonélvezhetik s azok jövedelmei fölött 
rendelkezhetnek ugyan, de azoknak állagát érintő semmiféle szerző
désekre nem léphetnek: önkényt következik ezekből, hogy az 1840. 
VII. t.-cz. 9. §-nak második és harmadik bekezdésében az úrbéri vált
sági szerződésekre 'nézve kimondott azon szabály, hogy a mennyiben 
azok egyházi javakra vonatkoztak, a m. kir. helytartótanácshoz meg
erősítés végett fölterjesztendők voltak, — jelenleg is általában minden 
egyházi javadalmakat érdeklőleg kötendő úrbéri egyezség vagy váltsági 
szerződés tekintetéből is fennállónak tekintendő. — Mihez képest az 
Í865. évi augusztus 25-kén kelt ! f. elhatározás alapján a fennállott 
m. kir. helytartótanács által ugyanazon évi szept. 18-kán 71963. sz. a. 
e tekintetben kibocsátott körintézvény határozmányai ezennel meg- 
újíttatván, az egyházi birtokokat érdeklő mindennemű úrbéri egyez
ségek és váltsági szerződések, mielőtt a törvényszék elé terjesztetné
nek, — jövőre is előleges jóváhagyás végett a m. kir. vallásügyi 
ministeriumhoz fölterjesztendők.» (Vallás- és közokt. min. rend. 1.872. 
decz. 5. 31722. sz.)

Az erdőkezelést illetőleg az 1879. XXXI. t.-cz. a következő szabályt 
állítja föl: «49. §. Ha az egyházi személyek, egyházi testületek, köz- 
és magán alapítványok, hitbizományi birtokosok, törvényhatóságok, 
községek, közbirtokosságok és társulatok, az erdőgazdasági tervet a 
törvényes időben, az illető törvényhatóságnál, esetleg a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelmi ministeriumnál —■ mely utóbbi esetben az át
adásról szóló elismervényt kell az illető hatóságnál beadni — bemutatni 
önhibájuk miatt elmulasztják, 500 holdat meg nem haladó erdőknél 
100—300 forintig, azontúl pedig 300—1000 forintig terjedhető pénz- 
büntetéssel büntetendők. Ezen büntetés minden újabb félévi mulasztás
nál ismétlendő.»

Az 1781. évi febr. 3-kán 493. sz. a. kelt legfelsőbb leirattal 
helybenhagyott és ugyanazon évi febr. 12-kén 958. sz. a. kelt helyt.- 
tan. rendelettel az egyházmegyei hatóságoknak, megyéknek, városoknak 
és a m. kir. kincstárnak megküldött alapszabályok szerint az egyházi 
vagyon kezelése fölötti főfelügyelet az egyházmegyei hatóságot, a kezelés 
pedig a templomgondnokot (syndicus) illeti.

A püspök felügyeleti jogából folyólag a róm. kath. egyházközség 
vagyonának (ehhez képest a gör. kath. egyházközség vagyonának is) 
képviselésére és védelmére a püspök vagy meghatalmazottja, nem pedig 
a lelkész van hivatva. A kir. curia 1883. decz. 6-kán 911. sz. a. kelt 
döntvénye mondja ezt ki: «Tekintve, hogy jelen esetben nem a nagy
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szebeni r. kath. egyházközség vagyonának kezeléséről, hanem annak 
a nagyszebeni 1605. sz. tjkben foglalt ingatlanára vonatkozólag a 
tulajdonjognak korlátozásáról van szó, ily esetben pedig az egyház- 
község vagyonának képviselésére nem a községi lelkész, hanem az 
erre illetékes róm. kath. püspökség, illetve ennek meghatalmazottja 
van hivatva; tekintve, hogy ilynemű meghatalmazás a perben föl 
nem mutattatott, sőt alperesként perbeidézett lelkész elleniratában 
alperesi minősítése ellen határozottan kifogást te tt: a marosvásárhelyi 
kir. tábla végzése ezen indokból helybenhagyatik.»

Egyházmegyei szabályok a katholikus egyházak templomszám
adásainak megvizsgálására vonatkozólag: A székesfehérvári Statuta 
Dioecesana 20. §. szerint a kegyúr részére a számadás egyik példánya 
csak akkor állíttatik ki, ha kívánja, s akkor is az ő költségén. A 
nagyváradi latin szert, püspökség ide vonatkozó szabályzatának 22. 
§-a szerint a számadást a kerületi alesperes, a kegyúrnak vagy meg
bízottjának, továbbá az egyházi gondnokoknak jelenlétében vizsgálja 
meg. A nagyváradi gör. szert, püspökség szabályrendeletének 48. §. 
szerint a számadások ugyanoly módon vizsgáltatnak, mint a latin 
szert, püspökségben; a lezárt számadás az alesperes és a kegyúr 
vagy helyettese által aláírandó. Mindkét nagyváradi püspökség statú
tuma szerint az egyház vagyonából 10 írton felüli összegnek felhasz
nálásához már az egyházmegyei hatóság engedélye kívántatik. Veszprém 
(82. §.). A számadás fölterjesztésekor kijelentendő számadók által, 
váljon a kegyúr a számadás vizsgálatába befolyt-e, és tett-e észre
vételt ? Az esztergomi érsekség szabályzata hasonló a nagyváradihoz, 
azon hozzáadással, hogy a 40. §. szerint, ha a kegyúr a vizsgálatnál 
sem maga jelen nem volt, sem nem képviseltette magát, és számadási 
kivonatot kér maga részére küldetni, ebbeli kívánságának elég teendő.

A legtöbb esetben lelkészi jövedelmet gyarapító kegyes alapít
ványok fölügyelete szintén a megyés püspökhöz tartozik, ki ha valami 
hiányt vesz észre, erről az országos kormánynak jelentést tesz. (1777. 
máj. 11. 2345 sz. a. kir. rend.).

Az 1880. évi 8538. vm. sz. alatt a pécsi püspökhöz intézett 
leirat szerint alapítványnak csak oly vagyon nevezhető, melynek jöve
delmei vagy kamatai a tőke érintetlen hagyásával az alapító álta 
meghatározott bizonyos czélra fordítandók. A mely kezelők a kegyes 
alapítványok biztosítására szükséges lépéseket elmulasztják, mint köz
vetlen adósok tekintetnek. (1797. ápr. 26. 8667. sz. a. kir. rend.).

A kegyes alapítványok kezeléséről készített számadásokban mindig 
határozottan ki kell jelenteni, hol, mikor és kinél vannak tőkepénzek
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elhelyezve, s váljon betáblázással biztosítva vannak-e? 0800. decz. 
9. 28,181. sz. a. kir. rend.).

A kegyes alapítványok kimutatása a sekrestyében kifüggesztendő 
(Nádasdy-féle főpásztori utasítás, 1780.) A kegyes alapok, alapítványok 
és hagyományok évnegyedes kimutatásai tüzetes jelentés mellett be- 
terjesztendők a püspöki hivatalhoz. (1793. aug. 24-kén kelt 19897. sz. 
és 1793. nov. 15-kén kelt 26984. sz. körrendelet és utasítás.)

A kegyes alapítványok gyarapítására hatni föl van ugyan jogo
sítva, sőt kötelezve is van a lelkész, de viszont tiltatik zaklató vagy 
erkölcsileg kényszerítő eljárás alkalmazása. «A lelkésznek nem szabad 
bárkire pénzbírságot róni, habár ez kegyes czélokra is fordíttatnék.» 
(1796. okt. 25. 23002. sz. a. kir. rend.)

A plébános az egyház pénzét önhatalmúlag ne helyezze el. 
(1779. okt. 7. 5068. sz. a. kir. rend.) Az egyházi személyeknek szi
gorúan tiltatik valamely egyházi vagyon elidegenítése. (1783. jul. 14. 
3132. sz. a. kir. rend.)

A szabad királyi városokban a templomi pénztárt a helybeli 
plébános közreműködésével kell kezelni; a számvizsgálatra pedig a 
plébánoson kívül az alesperest vagy más egyházmegyei biztost is meg 
kell hívni. (1803. nov. 29. 25,678. sz. a. kir. rend.).

A püspök óvja meg a javadalmi fekvőségeket, a megterheltetéstől 
is a következő kir. rendelet szerint: «Az egyházakat adóssággal terhelni 
nem kell; s általában reájuk kölcsönt fölvenni, habár bizonyosan képesek 
is a megtérítésre, a megyés püspök engedélye nélkül nem szabad. 
(1771. ápr. 29. kir. rendű.

Az építkezések is, amennyiben nem kegyúri kötelék folytán telje
síthetnek, a javadalom lehető terheltetése nélkül eszközlendők. «Az 
egyházi építkezéshez a hívek a kézi és szekeres munkát ingyen szol
gáltatni kötelezvék.» (1781. márcz. 22-kén kelt légi. rend.).

A telepítvénveknél a lelkész javadalmáról ugyanazon intézkedések 
állanak, melyek egyéb telepesekéről. A lelkészi haszonélvezetet képező 
templom és temető terek tulajdonát illetőleg azt mondja ki az 1.873. 
XXII. t.-cz. 23. §-ában: «Templomok, iskolák, azoknak telkei, faiskolára 
használt területek, utczák, közterek, temetők megváltás nélkül a község 
s illetőleg azon egyház tulajdonává lesznek, mely azoknak birtoká
ban van.»

A lelkészi javadalomhoz tartozó maradványfold-váltságok besze
dése és az ezzel járó költségek viselése az 1.875. évi 22,605 sz. a. 
kelt kir. rendelet értelmében az illető javadalmast terheli. Ugyanez
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viseli a váltság-beszedésre igénybe vett állami közvetítés költségeit 
(9539/1879. sz. cult. m. i\).

Az egyházak, plébániák és iskolák számára adózások és szol
gáltatások, melyek sem az egyházi tizeden, sem az úrbéri telkektől 
földesúri kilenczeden nem alapulnak, a megszüntetett szolgáltatások 
között nem foglaltatnak, és a kötelezettek által továbbra is teljesítendők. 
(lírb. nyiltp. 23. ij.)

Az anyakönyvvezetés lelkészi teendő lévén, az anyakönyvi 
kivonatok, vagy ily adatoknak bizonyítása a lelkészi javadalom kiegé
szítő részét tevő díjazással'járnak. Meghatározott, díjszabás általános
ságban nincs, csupán helyenkint állapíttatik meg; a díjmaximum 
azonban több adott eset alkalmából közigazgatásilag megszabatott 
akként, hogy egy anyakönyvi tétel kivonatolása vagy anyakönyvi 
adat bizonyításáért legfölebb 1 frt díj követelhető.

A lelkészek javadalmaik után. melyeket kizárólag az illető egy
házközségben viselt lelkészi hivataluknál fogva élveznek, községi adót 
nem fizetnek (1872: XXXVI. t.-cz. 104·. §.).

Állami kincstári, vagy alapítványi javadalommal kinevezett 
lelkészek és egyházi hivatalnokok áthelyezési, költözködési és napidíj 
szabályzatául az állami alkalmazottak számára fennálló általános 
intézkedések szolgálnak. Ezek közül fölemlítjük a következő tételeket. 
Olyan tisztviselők, kik hivatalból helyeztetnek át és ez által általában 
nyernek, szabály szerint semmit sem kapnak, azonban az udvari 
kamarához (ministeriumhoz) különös körülményeknél fogva valamely 
segély megadását javaslatba lehet hozni. Olyan tisztviselők, kik hiva
talból helyeztetnek át és semmit sem nyernek, a napi díjakat és a 
fuvarköltség megtérítését kapják, és pedig a szabályszerüleg meghatá
rozott rendes fogatszámon felül a nősek felényivel, 2 gyermeknél 
többel ·bírók mégegvszer annyival több lófogat után járó díjakat és 
végre bútorrongálási átalányt, és pedig nőtelenek egy hónapi, nősek 
két hónapi, 2 gyermeknél többel bírók három hónapi fizetéssel meg
határozott összeget. (Kir. udv. kamara 1804. szept. 13. kelt 29311. 
sz. a. rend.)

A bútorrongálási átalány megszabásánál csak azon gyermekeket 
kell számba venni, kiket a tisztviselő átköltözésekor magával visz: a 
nős tisztviselőnek járó bútorrongálási illetéket csak akkor lehet szá
mításba hozni, ha a tisztviselő nejét új állomási helyére is magával 
viszi. (Kir. udv. kamara 1828. évi jun. 13. kelt 20330. sz. a. rend.)

A fuvarköltségek és a bútor rongálási átalány megszabásánál 
csak annyi számú gyermeket szabad felszámítani, a hányat a tisztviselő
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átköltözésekor magával visz. Epenúgy csak akkor számíthatja fel a 
tisztviselő a nős tisztviselőnek járó magasabb megtérítési illetékeket 
ha nejét uj állomási helyére magával viszi, ellenkező esetben és mig 
neje utána nem megy, neki csupán egy nőtlen tisztviselőnek járó 
illetményeket kell kiszolgáltatni. Azon tisztviselőnek, ki csak egy 
gyermekkel költözködik át, bútorrongálási átalányul két havi fizetésével 
felérő illetmény jár. (Kir. udv. kam. 1844. ápr. 19. kelt 12259. számú 
rendelet.)

Azon tisztviselőknek, kik változatlanul maradó fizetéssel hiva
talból helyeztetnek át és uj állomási helyükön szálláspénz vagy szabad 
lakás élvezetébe lépnek, átköltözködési illetékekben részesülnek. (Kir. 
udv. kam. 1846. decz. 31. kelt 53012. és 1847. jan. 22. 2847.)

Azon tisztviselőknek, kik áthelyeztetnek, mert úgy nősültek, 
hogy ez által más tisztviselőkkel rokonságba vagy sógorságba jöttek, 
az átköltözködési költségeket sajátjokból kell viselniök, minthogy az 
áthelyezésre ők adtak okot, tehát annak következményeit is nekik 
kell viselniök. (Kir. udv. kam. 1829. 28/3 k. 10491.)

Az átköltözködési illetmények utólagos megtérítése, föltéve azt, 
hogy ehhez az előföltételek megvannak, nehézségbe nem ütközik; 
azonban ezen illetmények kiszámítására az átköltözéskor élvezett 
fizetést, tekintet nélkül a későbbi nősűlésre vagy a családtagok sza
porodására, kell alapul venni, és melyből a már kapott utazási illet
ményeket le kell vonni. Ilyen tisztviselő előbbi állomási helyére való 
visszatéréséért járó útiköltségek megtérítésére igényt nem tarthat. 
(1858. évi Pénzügyin. R. T. 60. oldal.)

Kik saját kérelmök folytán helyeztetnek át más állomásra, tekintet 
nélkül arra, nyernek-e rangban vagy fizetésben vagy nem, sem a 
napidíjakra, sem az átköltözési költségekre igényt nem tarthatnak.

«Tisztviselők, kik hivatalból helyeztetnek át más állomásra, de 
fizetésben nyernek, napidíjakra és az útiköltségek megtérítésére szintén 
nem tarthatnak igényt. Azon tisztviselők, kik hivatalból helyeztetnek 
át más állomásra és csak rangban, vagy pedig sem rangban, sem 
fizetésben nem nyernek, a napidíjak járnak és nekik az útiköltsé
gek is megtérítendők. (Élelmezési költség nem jár.) Ez esetben, ha 
tengelyen utaznak, azoknak, kik nősek, az őket napidíj-osztályzatuk 
szerint megillető számon túl félével több ló, azoknak pedig, kik több, 
mint két gyermekkel terhelvék, az őket napidíj-osztályzatuk szerint 
megillető lovaknak kétszeres száma jár. Ezen kívül bűtorkárpótlás 
fejében, ha nőtlenek egy havi, ha nősek, két havi, ha több mint 
két gyermekkel terhelvék, három havi fizetésre van igényük. Meg
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jegyzendő, hogy a 8-dik rangosztályig két ló, a 7-dik rangosztály
nak 3, és a 6-dikf.öl kezdve 4 ló competál. Az átköltözésnél csak 
azon gyermekek veendők tekintetbe, kik az átköltözés alkalmával 
még atyai hatalom alatt állanak és atyjok által élelmeztetnek, és 
kiket űj állomása helyére magával visz. Áthelyezéseknél a bútort 
kárpótlására nézve csak azon gyermekek veendők tekintetbe, kiket a 
tisztviselő magával visz. Átköltözködéseknél, a hol lehet, a vas
pálya illetőleg gőzhajó használandó, és a nős tisztviselőnek minden 
vele átköltözött családtagra, a napidíj osztályzata szerint őt meg
illető szállítási bér, valamint a vele valósággal átköltözködött és meg
engedett szolgaszemélyzetre a legalsóbb osztály szerinti szállítási díj jár. 
Nőtlen vagy gyermektelen özvegynek a III. napidíj-osztály sze
rint 2 szolga, a IV—VII. rangosztály szerint 1 szolga jár, VIII— XII. 
osztály szerint szolga nem számítható. Nősnek egy vagy két gyer
mekkel a III. napidíj-osztály szerint 3 szolga, IV—VII. napidíj-osztály 
szerint 2 szolga, VIII—XII. napidíj-osztály szerint 1 szolga jár. Nős
nek több mint két gyermekkel III. napidíj-osztály szerint 4  szolga, 
IV—VII. napidíj-osztály szerint 3 szolga, Vili—XII. napidíj-osztály 
szerint 2 szolga jár.»

Egyházi személyek napidíjai az 1851. évi augusztus 17-kén 
13366/391. sz. a. kelt pénzügy- és cultusministeri együttes megálla
pítás szerint következők: szentszéki elnök, káptalani helynök VII. rang
osztályú napidíjra tarthat igényt (8 frt); szentszéki ülnök és külhelynök 
VIII. rangoszt. (5 frt); esperes IX. r. o. (4 frt); szentszéki titkár és 
lelkész X. r. o. (3 frt); iktató és káplán XI. r. o. (2 frt); szentszéki 
írnok XII. r. ο. (1 frt). E napidijak csak kiküldetési utaknál számít
hatók; ellenben canonica visitatiónál vagy iskolalátogatásoknál nem, 
mert ezt a püspökök és esperesek ingyen kötelesek teljesíteni. A bizott
sági utazásra csak azok küldhetők ki, kiknek az elvégzendő ügy 
hatáskörükbe tartozik. A napidíj mindig a valódi hivatali állás, nem 
pedig a czím és jelleg után szabható meg. Fuvar tekintetében: szent
széki elnök vagy káptalani helynök, szentszéki tanácsosok és kül- 
helynökök 4 lovat, a többi egyháziak 2 lovat számíthatnak. Az 1883. 
évi 8990/650. sz. pénzügymin. rendeletnél fogva az utinapló az utazás 
befejezésétől számított 14 nap alatt küldendő be.

A lell^észi nyugdíj nincs egyöntetűen szabályozva. A lelkészről 
a püspök lévén hivatva gondoskodni, munkaképtelensége esetén ellátá
sát különfélekép eszközli, de leggyakoribb a szabályszerű nyugdíj 
engedélyezése. A kincstári vagy tanulmányi és vallásalapi kegyuraság 
alatt levő lelkészek állami nyugdíjszerű rendszeres segélyt élveznek.



3 6 4 IV . K Ö N Y V . JA V A D A L O M . I. R É S Z .

A nyugalmazott lelkészek nyugdíj-nyugtatványai az esperes által 
láttamozandók és azon bizonyítással látandók el, hogy a nyugdíjas 
életben van. (181.2. márcz. 17-kén 6401. sz. a. kelt Utasítás.) Az ily 
láttamozás és bizonyítás nem állítható hónapokkal előre ki, hanem 
csak a fölveendő nyugdíjkészlet esedékessé válta idején. A parochus 
bizonyításai egyházi pecséttel is ellátandók. (1813. juríius '1.5-kén 
14341. és 1821. aug. 13-kán 21096. sz. a. kelt körrendel elek.)

Az öngyilkosság az özvegy és árvák nyugdíj- illetőleg .segélydíj 
igényére nincs befolyással, hacsak nem oly bűntény miatt lett a 
nyugdíj-illetékes öngyilkossá, mely őt megfosztaná a nyugdíjképességtől. 
(1756/1875. ein. sz. cult. min. rend.)

«Tisztek, katonai lelkészek és katonai hivatalnokok számára 
legkisebb nyugdíj-összegül évi 300 forint állapíttatik meg.» (1875. Ll. 
t.-cz. 16. §.)

Jegyzet. A magyarországi papi nyugdíj-intézetek a különböző egyház
megyékben különböző módon keletkeztek. Néhol a nyugdíj-alaptőke egyesek ada
kozása, s a papi hagyatéki tömegek után járuló százalékokból létesült; másutt 
pedig köteles minden megyebeli pap évenkint jövedelméhez mért arányban a 
nyugdíj-alapra adózni, p. o. a Csanádi, veszprémi és váczi egyházmegyékben. 
A mi pedig a nyugdíjt illeti, melyet az elaggott vagy munkaképtelenné vált papok 
élveznek, e tekintetben az egyes nyugdíj-intézetek pénzereje a mérvadó, p. o. a 
váczi egyházmegyében legközelebbi időkig 300, leglölebb 400 írt évi nyugdíjt 
nyertek a deficiensek ; azonban a nyugdíj-alap javára történő adózási elv elfo
gadtatása óta a nyugdíj-összeg 600 írtra emeltetett.

Az elmebeteg róm. kath. papok gyógykezelési költségeire vonatkozóing a 
vallásügyi minister 1877. évi 15,165. sz. a. kelt rendelettel akkép intézkedik, 
hogy e költségek 126 írt erejéig az egyházmegyei agg papok alapjából, a többi 
pedig a vallásalapból fedeztetik ; az eljárás az, hogy az egész tartási díj utal- 
ványoztatik a tébolydái igazgató szabályszerű nyugtájára utólagos havi részletekben 
a ministerium által, egyidejűleg az egyházmegyei agg papok alapjának a vallás- 
alapból járó évi javadalma leszállíttatik 126 írttal.

A gör. kath. papi özvegyek és árvák ellátása tárgyában 1808. 
évi 8148. szám alatt kiadott, és 18765. helytartó-tanácsi számmal 
jelzett udvari rendelet főbb pontjai; 1. A görög katholikus papok 
özvegyeinek és árváinak ellátására egy külön alap létesítendő, 
ezen alapra a lelkészek közt önkéntes adakozások gyűjtendők, s 
ezek eredménye a helytartó-tanácshoz fölterjesztendő. 2. A lel
készek congruájokból bizonyos összeget, mely azonban -l % -ot. meg 
nem halad, köteleztessenek a mondott alapba évenkint befizetni: 
halálozás esetében pedig ugyanezen alap részére némi hagyományt 
tenni. Ha pedig végrendelet nélkül hal a pap el, akkor a hagyatéknak azon 
V3-ad részé, mely a szegények részére esik, szintén a papözvegyek
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es árvák alapjába szolgáltassák be. 3. A gör. katli. püspökségek és 
kauonokságok időközi jövedelmei ugyanezen alapba szolgáltandók be. 
Itt. megjegyeztetik, hogy a kanonoki stallumok időközi jövedel
meiből az 1.824. évi 6808. sz. a. kelt helyt. r. szerint. 1/j-ed rész 
azon kanonokok közt osztandó föl, kik az üres stallum teendőit 
végezték, és csak 6j7-ed rész fizetendő a papözvegyek és árvák alapja 
részére. 4. A papözv. és árvák alapjának kezelése a püspök felügye
lete alatt a káptalant illeti, a tőkék biztos helyen elhelyezendők, a 
kamatok aránylagosan az özvegyek és árvák közt fölosztandók, a 
bevételekről és kiadásokról számadás vezetendő és beküldendő a 
kormánynak. 5. Ha az alap annyira megnő, hogy az özvegyek és 
árvák ellátása után még valami fönmarad, ebből a szegény parochiá- 
kon levő lelkészek gyermekeinek nevelésére némi segély adható.

Lelkészi javadalom a gör. kel. román egyházban.

1858. ápr. 8-án 1.7157/1857. sz. a nagyváradi helytartósági 
osztályáltal az aradi egyházmegyei pór. kel. román lelkészek stolailletmé- 
nyenek szabályozására kiadott rendeletben kimondatott, hogy a váltó
pénzben fizetett illetmények jövőben pengőpénzben fizetendők, egy
szersmind következő schema adatott k i :

1. esketésért.................................................................■ 1 frt 8 kr.
2. temetés gyermekekért 7-dik évig .................1 > 12 >

hét éven félül vagyonosoknál.............................................5 8 »
> ■ középm óduaknál............................................... ' 3 » 30 »
> > szegényeknél . . . .  ..........................: . — » 48 »

·> nagyon szegényektől semmi.

Á g y b é r  c z i m é n :

jó módnak h á z a n k in t ............................................... . 1  frt 8 kr.
közép .........................     34 »
szegény.................................................................................  18 »
a lelkészen kívül a temetésnél fungáló más egyházi személynek 7 »
lőtt, búza szentelésért.................................................   10 »
házszentelés szülés után jó m óduaknál..........................  17 »
szegényeknél........................................................................  7 »
egy m is é é r t .......................... .............................................  17 »
parasztéért..................... .......................................................1 frt 8 »
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évi gyászm iséért..................... .......................................... 1 Frt 12 kr.
utolsó k en e té rt.................................................................... — > 17 >
temetésnél egy evangélium o lv a s á s é r t ..........................1 Irt -— >-
az összes zsoltárok elolvasásáért. ...................................1 frt 4-5 »
egészségesekért és betegekért való im á é rt..................... — s .17 >
vízszerelésért minden vasárnapon, vagyis összesen 52 vízszerelés
ért a háznál egy é v re ................. .... ...............................4 frt 15 kr.

A lelkészség következő lelkészi szolgálatokat tesz díj nélkül,
u. m. a) a beteg ágyasnő és újszülött kisded előleges beavatását a lel
késznél]; 6) a keresztelést és az egyházközösségbe való fölvételt; c) 
a házasulandók kikérdezését a lelkészlakon, a háromszori hirdetésről 
szóló bizonyítvány kiadását és esketést; d) a gyóntatást; e) az úr 
varocsája kiszolgáltatását; /)  az eltemetést, ideértve a vízszere
lést, és a templomban mondandó halotti szertartást is ; g) évenkint 
egy vízszerelést, jelesül epiphania ünnepén; h) anyakönyvi kivona
tok kiadását, f l0/8 868. k. legf rend.)

A plébániák javadalmazása a következő: a) egész telek, a hol 
ilyen természetben van meg, különben megfelelő pénzkárpótlás: b) 
készpénzbeli évi fizetés, az eddigi papibér és stola-illetékek helyett: 
c) ingyen lakás a lelkészi épületben. A lelkészi telket a lelkész termé
szetben használja, a hol ilyen van vagy lesz; a hol pedig egészen 
vagy részben hiányzanék, helyette illetékes kárpótlást kap készpénzben; 
és pedig: az érseki, valamint a budai, pakráczi és károly városi 
püspöki megyékben 200 frt, mit a károlyvárosi báni határőrvidéken 
a batárőri jövedék-alap, fedezend; a bácsi, temesvári és verseczi 
megyékben pedig 300 frt, egy teljes papi telek után. Falusi lelkész 
lakása: 2 lakszoba a családnak, 1 hivatalszoba, 1 cselédszoba; ezen
kívül istálló, csűr, pincze és kamra s a mellett kert is, ahol az lehet
séges; városokban a család számára 1 szobával több.

A rendes lelkészek évi fizetése a papi bér és stola-illetékek 
helyett osztályok szerint meghatározott összegekből áll; ehhez képest 
a lelkészségek és segédlelkészségek a károlyvárosi egyházmegyén 
kívül hat osztályba soroztainak. Ez osztályozás alapja és kulcsa 
gyanánt lényegileg a lélekszám van fölvéve; mindazonáltal egyes 
községek, viszonyaikra való tekintettel, melyek bár kevesebb lélek- 
számmal bírnak, de vagyonosabbak, felsőbb vagy megfordítva, a 
nagyobb lélekszámmal bírók, de kevésbbé vagyonosak alsóbb osztályokba 
is sorozhatok. Az 1. oszt. 1800 v. több léleksz. egyházakban 1000, 
2. oszt. 1600— 1800 léleksz. egyházakban 800, 3. oszt. 1400—1600 
léleksz. egyliázakb. 700, 4. oszt. 1100—1400 léleksz. egyházakban
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600,5. oszt. 900—1100 léleksz. egyházakban 500, 6. oszt. 700—900 
léleksz. egyházakban 400. írt

A károlyvárosi egyházmegyében, az ottani sajátságos viszonyok 
tekintetéből, a plébániák 3-dik osztályba soroztatnak. A lelkészi javada
lom hiányainak fedezésére, az elidegeníthetlen alapból 6000—7000 frtig 
terjedhető segélyezés rendeltetik, azon föltétel alatt, hogy az ottani 
hatóságok szükségleteiket a metropolitai egyháztanács előtt hitelesen 
kimutassák és bebizonyítsák azt, hogy náluk úgy a lelkészségek sza
bályozott száma, mint az átváltoztatás kulcsa 20 krjával egy hold 
után, meg van tartva. (16/8. 1868. k. legf. rend.)

A lelkészi illetmények kivetése az 1868. évi aug. hó 10-kén 
kelt legfelsőbb kir. rendelet 1-ső szakaszának 14. §-a értelmében az 
egyházközségek által a következő évre mindenkor legföljebb október 
végéig eszközlendő; ennek elmulasztása esetében ezt a lelkész kérel
mére a politikai hatóság közbejöttével az egyházközség költségére az 
egyházmegyei hatóság teljesíti. A lelkészek -évi javadalmazása vagy 
előlegesen. vagy a kölcsönös megállapodás értelmében szolgál
tatandó ki, a behajtásnál az egyházmegyei hatóság által felkért 
politikai hatóságok részéről karhatalom alkalmazása lehetőleg kerü
lendő : végül természetbeni lakás nem létében a lelkészeknek e helyett 
járó egvenérték azon esetre, ha a lelkészek és az egyházközség között 
egyezség útján kölcsönös. megállapodás létre nem jön — mindkét fél 
előleges meghallgatása után, a helyi viszonyokra való tekintettel, a 
politikai hatóság közbejöttével az egyházmegyei hatóság által hatá- 
roztatik meg; mely határozat ellen a magát sértve érző fél a con- 
gressusi választmányhoz, s innét a kormányhoz föllebbezhet. (1876 
szept. 80-kán 1508. sz. ministerelnöki rendelettel közzétett 26/8. 1876.
k. legf. rendelet.)

Az évi fizetést a község a közigazgatási hatóság mint törvényes 
bizonyság jelenlétében az adókulcs után, vagy a mint a körülmé
nyekhez képest méltányosnak tartja, a helyi lakosság vagyonára való 
tekintettel, s a szegényebb osztályok kímélésével veti ki. (10/8. 1868. 
k. legf. rend.)

A katholikusok congruája helyébe a gör. kel. egyház azon lel
készei, kiknek javadalmuk a tisztes megélhetésre csekély, államsegélyt 
nyernek. Ennek kiosztása az 1883. decz. 15-kén kelt legfelsőbb jóvá
hagyással megerősített szabályrendelet szerint, mely a cultusmin. 1884. 
,jan. 18-kán 77. ein. sz. a. kiadott rendeletével közöltetett, következőleg 
történik. Az államköltségvetésben a görög keleti vallásúak egyházi czél- 
jaira évente fölvétetni szokott javadalomból ő császári és apostoli



3 6 8 IV . K Ö N Y V . J A V A D A L O M . I . R É S Z .

királyi Felségének 1861. évi május hó 29 én és illetve 1875. évi 
szeptember hó 22-én kelt legfelső elhatározásai alapján, az erdélyi 
görög keleti román metropolia részére kijáró 25,000 forint, melyből 
azonban 1000 forint a papnövelde fentartására állandó .segélykép ki
hasítandó: az egyházközségekés a lelkészség segélyezésére fordítandó 
ezután is. Az érsek-metropolita a főegyházmegyéjéhez tartozó egyház- 
községeket és lelkészeket minden év január hó első napjaiban kör- 
levélileg felhívja, hogy az alább felsorolt adatokkal fölszerelendő segély
kérvényeiket minden év julius hó végéig közvetlenül a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ministeriumnál nyújtsák lie. Az elkésetten, vagy 
nem a nevezett ministeriumnál benyújtott segélykérvények csak a 
következő évi államsegély kiosztásánál, vagy esetleg épen nem fognak 
figyelembe vétetni. Ha a beérkezendő kérvények alapján a rendelke
zésre álló 24,000 frtnyi segélyösszeg teljesen ki nem meríttetnék akár 
elegendő számú folyamodók hiánya, akár más okok m iatt: az esetben 
a fenmaradó összeg az év végén a metropolia egyéb egyházi szük
ségeire fog fordíttatni a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium 
által az érsek-metropolita meghallgatása mellett.

A segélykérvények következőkép szerelendők föl. I. Az egyház- 
községek folyamodványai.: d) ha a segély egyházi építkezésekre kére
tik, csatolandók 1. a szándékolt építkezés részletes leírása; 2. az 
építkezéshez megkívántaié költségek kimutatása; 3. a netán már 
létező építkezési alaptőke és a kivetendő községi hozzájárulások, vagy 
egyéb segédforrások kijelölése, mind három kimutatásnak a kerületi 
esperes általi igazolása; végre 4. az építkezés szükségességének a 
járási szolgabiró-hivatal általi igazolása; b) ha a segély templomi 
fölszerelésre kéretik: részletes megjelölése a beszerezni kívánt tár
gyaknak és a jelenleg létező fölszerelés leltára, a kerületi esperes 
véleményezése: II. Ha a segély a lelkészek által kérelmeztetik: a 
folyamodványban előadandó a folyamodó neve, születési és pappá 
avatási éve, tanulmányai, nyelvismerete, nős vagy nőtlen állapota, 
gyermekeinek száma s ezek miképi ellátása vagy iskoláztatása, papi 
jövedelmeinek elősorolása, annak megemlítése, hogy van-e magán
vagyona? El van-e látva illendő papi öltönynyel és a szükséges kézi
könyvekkel ? Végre felsorolandók azon különös körülmények vagy 
érdemek, a melyeknél fogva a segélyre magát érdemesnek véli.

A ministeriumhoz beérkezendő folyamodványok a benyújtási 
határidő lejárta után áttétetnek az érsek-metropolitáboz oly felhívással, 
hogy a folyamodók folyamodványait az egyházmegyei tanács meg
hallgatása mellett egyenkint tárgyalás alá vegye s ennek alapján



sorrendű kiosztási tervezetei készítsen, melyben úgy az egyes folya
modók érdemei, mint a részökre javasolt összeg iránt a kiosztási 
terv «Jegyzet» rovatában röviden, de indokoltan nyilatkozzék, valamint 
azon okokat is említse meg, a melyeknél fogva valamelyik folyamodó 
a segélyre netán érdemetlen volna. Az egyházközségek folyamodványai 
külön tervezetbe foglalandók. A segélyösszegek javaslatba hozatalánál 
az egyházközségeket illetőleg, a valósággal fölmerült és az egyház- 
községi tagok, vagy a netán meglevő segédforrások által nem födöz- 
hető szükségletre az építkezéseknél a takarékosság lehető szemmeltar- 
tásával, — a lelkészeknél pedig a lelkészi javadalom csekély volta 
mellett a magasabb erkölcsi és tudományos képzettségre és a nép
nevelés terén kifejtett buzgalomra különös tekintet fordítandó. Az 
érsek-metropolita a hozzá leküldött folyamodványokat az elkészítendő 
s általa aláírandó sorrendi tervezettel, valamint a folyamodványok 
tárgyalása alkalmával netán még beszerzett pótadatokkal együtt, minden 
év október hó 31-dik napjáig a vallás- és közoktatási ministerhez a 
tanácskozási jegyzőkönyv másolatának csatolása mellett jelentés kísé
retében fölterjeszti.

A segélyezésben csakis a tényleges lelkipásztorkodásban foglal
kozó esperesek és alsóbbrendű lelkészek részesülhetnek és csakis egy 
czimen, — az évi segélyösszeg az esperesek részére legfólebb 200 
frtban, az alsóbbrendű lelkészeket illetőleg legfólebb 100 írtban álla- 
pittatik meg, de 50 írtnál kisebb összeg nem adatik.

A minister nincs kötve a metropolita által fölterjesztett javas
lathoz sem a személyeket, sem a javaslatba hozott segélyösszegeket 
illetőleg, hanem azt saját belátása szerint módosíthatja. Ha a minister 
jónak látja: a segélyzettek névlajstromát a hivatalos lapban is közzé 
téteti. Minden engedélyezett segély a vallás- és közoktatásügyi m. k. 
minister utalványa folytán, az illető adóhivatal által, szabályszerű 
bélyeges nyugtájára a  segélyzettnek közvetlenül fizettetik ki.
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A gör. kel. szerb lelkészek javadalma.

A gör. kel. egyházközségben lelkészlakás nem léte, s ez iránt 
a lelkész és az egyházközség közt kölcsönös megegyezés létre nem 
jötte esetében a püspök az egyházmegyei hatóság felszólítására, a felek
nek kihallgatása után az egyházmegyei hatóságnak véleményt adand 
az iránt, mily összeg volna a lakás egyenértékéül vagy lakbéréül, a 
helyi viszonyok tekintetbe vételével, az egyházközség által a lelkész-
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nek fizetendő. S az egyházmegyei hatóság által ennek alapján meg
állapítandó lakbér azontúl, mindaddig, mig a lelkésznek netalán utóbb 
természetben lakás nem adatik, a lelkészijárandóság kiegészítő részé
nek tekintetvén, annak behajtása iránt a püspök a politikai hatóság 
közbejárását veszi igénybe.

Az egyházközség mindennemű vagyonának és alapítványának 
kezelője maga az egyház, mely e czélra bizottsággal és gondnokokkal 
rendelkezik, a felügyeletet pedig a püspökség, tehát első fokon a protopres- 
biter, másodfokon a püspök gyakorolja. Ugyanez áll az iskolai vagyonra 
és jövedelmekre is. Az egyházközségek minden év végén számadással 
tartoznak az egyházi iskolai és jótékonysági alapok felől a püspöki 
széknek. Az egyházközség vagyonkezelő és kormányzó megbízottjai 
az epitropok (bizalmi férfiak, gondnokok); számuk a gyülekezet nagy
sága és az alapítványok sokfélesége szerint határoztatik a községi 
gyűlés által meg. Az összes egyházi ingó és ingatlan javakat leltár 
mellett átveszik, és felelősség alatt fentartólag és gvümölcsözőleg 
kezelik.

Az epitropok a lelkészi fizetést, mely egy telki birtok jövedel
mén kívül a díjlevélben megszabott készpénz-illetményből áll, október 
végéig behajtani köteles. Valahányszor a törvényhatóság területén 
fekvő valamely gör. kel. szerb egyházközség lelkésze, az év október 
havának végén túl aziránt emel panaszt a püspöknél, hogy a lelkészi 
illetmények kivetését az egyházközség október hó végéig, a következő 
naptári évre nem hajtotta végre (az idő az ó-naptár szerint számíttatván), 
ily esetben azonnal hívja föl az illető járási szolgabiró (városokban az 
illető szaktanácsos) utján az egyházközséget kötelessége teljesítésére, 
és egyúttal értesítse az illetékes egyházmegyei hatóságot a tett intéz
kedésről. És ha az említett felszólításnak az egyházközség eleget nem 
tenne, az egyházmegyei hatóságok felhívására a püspök nyújtson segéd
kezet, hogy a kivetést az egyházmegyei hatóság az egyházközség 
költségére teljesíttesse. A lelkészek évi járandósága szabály szerint eiő- 
legesen, vagy a föntebb érintett kölcsönös megállapodás szerint 
lévén kiszolgáltatandó, ha az egyházközség ebbeli kötelességét nem 
teljesíti, a megyei hatóság a hehajtásra, de nem a követelő lelkész, 
hanem egyedül az illetékes egyházmegyei hatóság fölkérésére segéd
kezet nyujtand, oly módon, hogy az illető főszolgabíró (városokban a 
szaktanácsos) által az egyházközség elöljáróit, szükség esetében a 
hátralékos egyháztagokat egyenkint is megidézteti, s őket a fizetésre 
kötelezi. Karhatalmat azonban az eljárásnál csak végső szükség ese
tében fog a püspök alkalmaztatni, vagyis akkor, ha akár az egyház
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község elöljárói, akár egyes adós felek a járandóság megfizetését a 
komoly felhívásra egyenesen s makacsul megtagadnák. (30/'IX. 876. 
k. 1508. sz. ministerelnöki rendelettel közzétett, 1876. aug. 26-án 
kelt legfelsőbb rendelet).

A stólákra és anyakönyvvezetői jövedelmekre nézve ugyanaz áll, 
minta fentebbi szakaszban előadtuk. Jelentékenyek mégakülönféle fölmen
tési illetmények és ünnepi kötelesszerü adományok. A lelkészi fizetés, a 
mennyiben lehetséges, a rendes egyházi jövedelmekből szolgálatik a 
bizottmány által k i ; a mennyiben pedig a kiadások ezen forrásból nem 
lödözhetők, önkéntes adakozások gyűjtése eszközöltetik vagy egyenes adó 
vettetik ki. Ennek kivetése a megyei tartományi vagy patriarchal 
zsinaton történik.

Congrua helyett a görögkeleti egyházban kétféle segélyezés ál 
a kis javadalmú papok segélyezésére: az évről évre engedélyezett 
kormánysegély és a «hierarchiai alap» jövedelme. A plébániai pap
ság, u. m. esperesek, lelkészek, rendszerezett és személyi segédlelkészek, 
diakonok, az összes egyháztartomány számára «hierarchiai alapot» 
özvegyeik és árváik gvámolítására létesítenek. Mindaddig, mig ily 
alap létre nem jő, a lelkészek, illetőleg esperesek halálával özvegyeik 
és kiskorú ellátatlan árváik a lelkészi jövedelem felét húzzák 
egy évig.

Az esperesnek, mint ilyennek fizetése egy pótlékából áll azon 
fizetésnek, a melyet az esperes, mint valamely község lelkésze, a 
bér és stola fejében készpénzben nyer. E pótlék áll 3%-ából azon 
összegnek, melyet az illető esperességnek valamennyi községe, mint 
parochiálét fizet. E szerint minden község 3% vet ki a maga 
parochialéjára az esperesi fizetés fejében, s az esperesnek, a parochiá- 
léra nézve kiszabott úton és módon kiszolgáltatni. Kivétetik ez alól 
a károlyvárosi egyházmegye. (10/VIII. 868. k. legf. rendelet.)

Prot. lelkészek javadalma.

A protestáns egyházakban autonom adózás alapján nyer a lel
készi javadalom födözetet. A fizetést, kepét, stólákat, házbért és az anva- 
könyvkivonáti s bizonyítványi díjakat a díjlevél állapítja meg. A hívek
től beveendő jövedelmeket úgy a lelkész mint az egyházközség 
részére a gondnok szedi be és adja át, ki gondoskodik, hogy a mely 
egyházközségben a létező fekvőbirtokok házilag kezeltetnek, vagy az 
egyházi hivatalnokok használatában levő földek megmíveltetését az
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egyházközség tartozik teljesíteni: azon földek, a mint a helyi gyakor
latban van, vagy közvetlen az egyháztagok által, vagy más úton 
kellő időben megmíveltessenek, termésök idejében behordassék. Ha az 
egyházközségnek fekvő javai haszonbérbeadás útján kezeltetnek, 
eszközli azoknak árverezés utjáni kiadását; ha az egyháznak, pénz
tőkéi vannak, azokat az egyháztanáos felhatalmazás és utalványozás 
mellett adja ki; a fizetési határidőket figyelemmel kiséri, a késedel- 
mező fizetőket illető helyre bejelenti; gondoskodik az egyes egyház
tagok által teljesítendő egyházi és iskolai adónak; a lelkészek, tanítók 
s a többi egyházi hivatalnokok fizetéseinek beszedéséről; s e fize
téseknek az illetők részére az egyházmegyék által meghatározandó 
időben kiszolgáltatásáról; intézkedik az egyház fekvő birtokai, vagy 
az egyházi hivatalnokok használatában levő földek után fizetendő 
államadóknak évnegyedenként! pontos befizetéséről; felügyel az egy
ház tulajdonát képező épületekre, azoknak tűz elleni biztosítását esz
közli ; a szükséges javítni valókat az egyháztanácshoz beterjeszti 
s azokat a nyert fölhatalmazás folytán végrehajtja vagy végrehajtatja; 
a hozzája befolyt vagy általa átvett pénzt és terményeket az egy
ház pénztárába vagy magtárába beszolgáltatja. Évenkint számadásait 
a kellő okmányokkal fölszerelve elkészíti s azokat az év végével az 
egyháztanácshoz beadja, a mely aztán felülvizsgálás végett azokat 
vagy az esperesi látogatósághoz, vagy a hol gyakorlatban van, az 
egyházmegyei számadószékhez terjeszti föl.

Az erdélyi evang. és reform, egyházak a papi tized jogán is 
jelentékeny javadalmakat, élveztek. Az A. C. I. r. 4. czím 1. tj. szerint 
«A mely helyeken az egyházi tanítóknak dézsmájuk, quartájuk vagy 
egyéb eleitől fogva rendszerint járni szokott jövedelmük volt és vagyon 
azt senki tőlük elvenni és eltartani ne merészelje». Az 1848-ban 
megszüntetett papi tized kárpótlásául földtehermentesítési kötvényeket 
adott az állam, melyek szelvényei képezik most a dézsma helyett a 
javadalmas jövedelmét. (Kiadatott a szászföldi lutheránus papságnak 
elvesztett dézsmarészeért, az erdélyi földtehermentesítési alapigazgató
ságnál látható, 1871-dikiév végéig szerkesztett hivatalos kimutatás 
szerint 7,860.397 forint 44 kr.)

Egyetemes nyugdíjintézete egyik protestáns egyháznak sincs még, 
de gyámegylet mindenütt alakult. A nyugdíjazást pótolja a lelkésznek 
holtig hivatalában hagyása, és az özvegyi kegyév, a mi azonban szintén 
különfélekép számíttatik. A dunamelléki kerületben a szolgálati év 
sz. György napkor kezdődik és végződik, tehát megszolgált időnek 
tekintetik az egész csonka év, a pap halálától a legközelebbi sz. György
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napig, s ehhez számittatik még egy egész kegyév, a második sz. György 
napig. Ezen idő tartamára a püspök az idősb segédlelkészek közül 
adminisztrátort rendel az egyházba, kinek fizetését az örkösök szol
gáltatják ki, de ez nem haladhatja felül a lelkészi állomás jövedelmének 
felét. A dunántúli ref. kerületben a kegyév tart a prédikátor halála 
napjától egy egész évig, mely alatt az örökösök fizetik a káplánt. A 
tiszántúli kerületben az egyházmegyei statútumok az irányadók. Az 
evang. kerületekben a lelkész halála után az örökösöket egy negyed
évi fizetés és lakás illeti. Mind a szolgálati, mind a kegyév csak az 
özvegy papné és kiskorú árvák javára számittatik, ellenben távolabbi 
rokon örökösök vagy nagykorú gyermekek igénye csak a lelkész halála 
napjáig esedékes jövedelemre terjed. A javadalmas örökösei, az utolsó 
szolgálati év kiérdemelt, de még be nem szedett jövedelmét a lejárt 
időhatár viszonyaihoz képest (annus deservitus) igényelhetik. Az új 
javadalmas és az örökösök közt ez irányban keletkező viszonyt a 
részszerű jog határozza meg közelebbről. ,A hol azonban ez nem 
íratott körül, a hol különösen nincs meghatározva, hogy a szolgálati 
év számítása melyik időpontban veszi kezdetét; a dolog természetének 
megfelelő azon szabály tartandó szem előtt, hogy a szolgálati év azon 
nappal veszi kezdetét, a midőn az örökhagyó hivatalba lépett. A rendes 
hivatali jövedelem aztán egy tömeggé tétetik és az érintett elv szerint 
számittatik ki, hogy a halálozási napig mennyi esik az utolsó év szol
gálati idejére. Ugyanezen elv szerint kell a jövedelemnyerésre fordított 
kiadásokat is fölosztani. A részszerü egyházjog azonban néhol akkép 
terjeszté ki az özvegy és ápolás nélkül maradt árvák érdekében e 
szabályt, miszerint még egy egész hónapot, sőt néha egész egy negyed
évet megszolgálnak tekint. Az egyik vagy a másik mellé, vagy a hol 
a kiterjesztés nincs gyakorlatban, a szolgálati év végéhez sorakozik 
még hol egy, hol fél, hol pedig negyedévi határidő, mely kegyeleti év 
alatt az özvegy és az árvák majd csak egy rész, majd pedig minden 
jövedelmet, néha pedig a palástdíjakat is folyton húzzák.

Az erdélyi ref. egyházkerület által megállapított 1888. évi alkot
mány-törvény III. Rész V. fejezete így rendelkezik az özvegy-árvái 
kegy év-javadalomról:

282. §. Az özvegy-árvái kegy-javadalom áll az elhunyt pap 
által élvezett összes javadalomnak a halál u tá n . eső Szent-György 
illetőleg Szent-Mihálv napjától, a legközelebbi Szent-Mihály illetőleg 
Szent-György napig terjedő félév alatti teljes, és e végponttól számítva, 
egy egész évig a papi javadalom fele részben való élvezetéből, ez 
utóbbi év alatt, azonban a papilak és telek használata nélkül.
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283. §. E kegy-javadalomra .jogosullak: a pap özvegye és gyám
ság vagy gondnokság alatt álló gyermeke, avagy gyermekei; a leány- 
gyermek, ha rendes keresete vagy életmódja nincs, teljes korusága 
után is, mig férjhez nem megyen. Ha mind özvegy, mind ilyen jogo
sult gyermekek maradtak: a javadalmat közösen és egyenlő arányban 
élvezik. Egyik vagy másik jogosult hiányában pedig az, vagy azok, 
a ki, vagy kik a megjelölt módon jogosultak. Elveszti jogosultságát 
az özvegy, ha a halál idején nem élt a pappal, valamint az országos 
törvények értelmében kitagadott gyermek. Ha kegyjavadalomra jogo
sult nincs, a kegy-javadalom a halál utáni első félév alatt az egyház- 
megyei özvegy-árva-alapot illeti.

284. §. A nyugalmazott pap halála után özvegye s minősült 
árvái, a nyugalmazott által élvezett javadalmak után, ugyanabban az 
arányban húzzák a kegyjavadalmat, mint a szolgálata idején elhalt 
pap jogosult maradékai.

285. §. A kegy-javadalommal terhelt papi állomásra, az első 
félév letelte után, a fenforgó terhek megjelölésével írandó ki a pályázat.

286. §. A kegyév első fele alatt, a vasárnapi isteni tiszteletet 
az esperes, illetőleg a püspök által, az administrans pappal egyetértő- 
leg, az egyházmegyéből kirendelendő papok tartoznak teljesíteni, a 
köznapi templomi szolgálatok az iskola-tanító, illetőleg énekvezér 
által tétetnek.

287. §. Hogy az özvegy-árvái javadalomra adott idő alatt, az 
illető egyházközségben a vallásos élet ne szenvedjen, az esperes által 
kirendelt lelkészek, az egyházmegyei bíróság által kirovandó, s az 
egyházmegyei özvegyárvái pénztár javára fordítandó pénzbüntetés 
terhe alatt kötelesek megjelenni a vasár- és ünnepnapi isten-tisztelet 
tartására. Az esperes, a kirendelt pap akadályoztatása esetén, ennek 
előleges indokolt jelentése alapján, más papot [rendel az istentisztelet 
megtartására; de ha a kirendelt pap ily előleges jelentés nélkül 
mulasztaná el az isteni tisztelet megtartását, az esperes köteles őt 
följelenteni az egyházmegyei bíróságnak.

288. §. Azon egyházközségekben, melyekben a papi állomás 
nem a pap halála nyomán üresedett meg, vagy a melyekben az özvegy- 
árvái javadalom igénybe véve nincs, a pályázat köröztetésére kitűzött 
idő letelte után, csak némi javadalmazás mellett rendelhet papot az 
esperes, a vasár- vagy ünnepnapi istenitisztelet megtartására. E 
javadalmazást a körülményekhez képest az esperes és az egyházköz
ségi elöljáróság állapítja meg.

A ref. országos convent által legújabban következőleg állapíttattak
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meg a magyarországi ev. ref. lelkészek egyetemes gyám- és nyugdíj- 
intézetének alapszabályai.

1. §. A magyarországi ev. ref. egyház az elaggott, vagy ön
hibájukon kívül hivatalra képtelenné vált lelkészeknek nyugdíjazására 
s általában a lelkészeknek és a lelkészek özvegyeinek és árváinak segé
lyezésére egyetemes nyug- és gyámintézetet alkot; mely nyugdíj
intézetnek, illetőleg gyámintézetnek minden magyarországi ev. ref. 
egyházban alkalmazott rendes lelkész kötelezett tagja.

2. §. Az egyetemes gyámintézet működését megkezdi lehetőleg 
1890. jannár 1-én. Az egyetemes nyugdíjintézet rendszeres működését 
akkor kezdi meg, mikor a 4. §. értelmében képezett tőkéjének jöve
delme legalább annyi értéket biztosít nyugdíjul, a mennyi megfelel a 
mostani gyakorlat szerinti nyugdíjt helyettesítő javadalomnak.

3. §. Az egyetemes gyám- és nyugdíjintézetnek bevételi forrásai:
a) Az országos egyházi közalapból az egyetemes konvent rendelkezése 
alatt álló kiosztásra váró segélyösszegből 1Ó %. 6) Minden intézeti 
tagtól belépési díjul a hivatali fizetés 2 °/0-a. c) Minden intézeti tagtól 
évi járulék, a hivatali fizetés 1 %-a. d) A kegyévet helyettesítő kegye
leti átalány ott, hol az illető intézeti tag özvegy vagy árva nélkül 
hal el. e) Az e czélra nyerendő adományok, alapítványok és végren
deleti hagyományok.

4. §. A 3. §. b) d) e) pontja alatti bevétel mindig egészen tőké
sítendő é s  annak csakis kamatai használhatók fel, valamint tőkésítendő 
az a) é s  c) pont alatti bevétel 25 w/0 -a, a jövedelem fenmaradó 
része pedig — levonatván abból az intézet kezelési költségei —- fele 
részben gyámdíjazásra, fele részben pedig nyugdíjintézeti alap képezésére 
fordítandó.

5. §. Az intézet ügyeinek kezelésénél, úgy a befizetésekre, mint 
a segélyezésekre nézve, a polgári év vétetik alapul.

6. §. Az intézeti tagok az őket terhelő fizetendők közűi a 3. §.
b) és c) pontjaiban jelölteket, a mint esedékessé válnak, egy hónap 
alatt, a d) pont alattit pedig egy esztendő alatt az egyházmegyei 
pénztárnokhoz befizetni tartoznak; ellenkező esetben 8 % -os késedelmi 
kamatot fizetnek s magukat törvényes végrehajtásnak teszik ki. A hiva
talba lépéstől az újévig terjedő időre az évi járulék megfelelő része 
fizetendő. Az egyházmegyei pénztárnokok a hozzájok befolyt pénzt 
haladéktalanul az egyetemes gyámintézet pénztárába szolgáltatják be.

7. §. A gyámdíjban részesül az intézet mindenik tagjának özvegye,
míg özvegy marad, és mindenik kiskorú árvája. v
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8. §. A nyugdíjazás eseteit az egyházmegye e czélra választott 
bizottságának indokolt jelentése és az egyházkerületi bizottság ajánlata 
vagy véleménye alapján az egyetemes konvent határozza meg.

9. §. Hogy egy tag családja évenkint mennyi összeget nyer gyám
díjul, az a hivatalban töltött szolgálati idő tekintetbe vétele mellett, 
egyfelől a gyámdíjul kiosztandó segélyösszegtől, másfelől a gyámdíjasok 
számától függ. A gyámdíj maximumát időnkint a konvent hatá
rozza meg.

10. §. A 4. §. értelmében megállapíttatván évenkint a gyámdíjképen 
kiosztandó összeg és számba vétetvén az ebben részesítendők: a) azon 
tag özvegyét, kinek férje öt évnél többet nem töltött hivatali szolgá
latban ]/j gyámdíj illeti; b) azon tag özvegyét, kinek férje tiz évet 
töltött hivatali szolgálatban s/4 gyámdíj illeti; c) azon tag özvegyét, 
kinek férje 15 évet töltött hivatali szolgálatban s/4 gyámdíj illeti:
d) azon tag özvegyét, kinek férje 20 évet vagy többet töltött hivatali 
szolgálatban iji gyámdíj illeti.

11. §. Minden kiskorú árva, ha anyja él, anyja özvegyi illetmé
nyének 74-ét kapja gyámdíjul; ha anyja nem él, s így teljesen árva. 
anyja özvegyi illetményének a/4-ét kapja gyámdíjul.

12. §. Kiskorúaknak tekintetnek a gyermekek életök 18-dik évének 
betöltéséig, azonban a leányok férjhezmenetelök által megszűnnek 
kiskorúak lenni, ha életök 18-dik évét még nem töltötték is be. Kere
setképtelenek azonban 18 éves koruk betöltése után is segélyeztetnek 
kivételesen, azon esetben, ha keresetképtelenségöket évről évre be
igazolják.

13. §. Ha az intézeti tag önhibája miatt, az egyházi bíróság 
ítélete által hivatalától elmozdíttatik vagy megfosztatik: családja árva 
családnak tekintetik, és úgy segélyeztetik, mint a valóságos özvegyek 
és árvák. Az ilyen segélyezés megszűnik akkor, ha a családfő olyan 
keresethez jut. mely az élvezett segélynek megfelel.

14. §. Ha az intézeti tag hivataláról lemond, egyfelől megszűnik 
minden kötelezettsége ezen gyám- és nyugdíjintézet iránt, másfelől 
pedig családja is elveszti minden igényét az intézettel szemben, mint 
a mely nagyobb mértékben van az egyházi közjótékonyság elvére, 
mint az intézeti tagok befizetésére alapítva. Azonban ha az ilyen 
lemondó tag, egyházi felsőbbsége beleegyezésével jellegét továbbra is 
megtartja s az intézet iránti kötelezettségeinek a lemondás évében 
teljesített mértékben továbbra is eleget tesz, családjának igényei is 
épségben maradnak.
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15. §. Az intézet tényleges működésének megkezdésétől fogva, 
tehát 1890. január 1-től kezdve a kegyév intézménye az egész magyar- 
országi ev. ref. egyházban «kegyeleti átalánynyá» alakíttatik át, oly 
módon, hogy az egy évi hivatali fizetés értékéből levonatván a palást
díjak, és ott, a hol a lakás helyett lakásdíj adatik, ez utóbbi is, az 
így fenmaradó összegnek fele fizettetik kegyeleti átalányul az özvegy- 
és árvacsaládnak, vagy ennek nem létében 3. §. a) pontja értelmében 
az egyetemes gyámintézetnek a hivatali utód által, és pedig a hivatal 
tényleges átvételétől számított egy esztendő alatt. Úgy hogy megtörténvén 
a lelkészválasztás az egyházi törvény 196. §-ában kijelölt idő alatt, 
a csonka év leteltével az újonan választott lelkész veszi át a hivatalt 
teljes díjazásával együtt. A csonka évben az özvegy- és árvacsaládot 
illetvén a hivatali fizetés, őket terheli a hivatal elláttatása is, már 
akár helyettes, akár az újonan választott lelkész által, de kápláni 
díjazás mellett. Az intézet tényleges működésének megkezdésekor 
hivatalban levő lelkészek családja az érvényben levő gyakorlat alapján 
élvezi a kegyév jövedelmét; de ha a mostan hivatalban levő lelkészek, 
özvegy- vagy árvák nélkül halnak el, vagy hagyják el hivatalukat: 
a hivatali utód már köteles a kegyévet helyettesítő kegyeleti átalányt 
a 3. §. d) pontja értelmében az egyetemes gyámintézetnek meg
fizetni.

1.6. §. A gyámdíj minden évről utólagosan tétetik folyóvá, mindig 
a következő év február elején és pedig számíttatik azon év január 
elsejétől fogva, a mely előzőleg esedékessé vált az özvegyárva csa
ládra nézve a kegyeleti átalány, vagy letelt a kegyelmi év.

17. §. Az egyetemes gyám- és nyugdíjintézet központi vezeté
sére egy külön igazgató bizottság választatik az egyetemes konvent által, 
mely bizottságnak végleges szervezése külön intézkedés tárgya leend.

18. §. Ha az intézet valamelyik tagja meghal, vagy hivatalától 
a 13. §. értelmében elmozdíttatik vagy megfosztatik, az esperes 30 nap 
alatt jelentést tesz az igazgatóság elnökének, csatolva az illetőnek 
hivatalos használatra hivatalból bélyegtelenül kiállított családivét, ki
mutatva, hogy mikor válik esedékessé a kegyeleti átalány az özvegy
árva családra, s mely időtől számítandó annak gyámdíja; valamint 
minden év deczember 15-kén az igazgatóság elnökéhez beterjeszti a 
hatósága alatti gyámdíjra fölveendők összesített kimutatását, igazolva 
az illetők életben léteiét, özvegyi állapotát és életkorát.

19. §. A beterjesztett okmányok alapján az igazgató bizottság 
megállapítván a gyámdíjasok számát s a 4., 10., 11., 13. §-ok értel
mében meghatározván a gyámdíjul adandó segélyt, az igazgatóság
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folyóvá teszi azt, az illető esperes kezeihez, kitől a gyámdíjasok sza
bályszerű nyugta mellett átveszik azt.

20. §. A gyámdíjasoknak. ha lakásukat változtatják, jogukban van 
kívánni, hogy segélydíjuk új lakóhelyűk espereséhez utalványoztassék.

21. §. Az esperesek ezen segélypénzeket teljes anyagi felelősség 
terhe alatt kezelik s a segélyzettek nyugtáit esetről esetre beküldik az 
igazgatóság elnökéhez, s e tárgyú számadásukat az egyházmegyei, 
illetőleg az egyházkerületi közgyűlés elé terjesztik.

22. §. Az egyes egyházkerületeknél, egyházmegyéknél és gyüle
kezeteknél fennálló gyám- és nyugdíjintézetek és netalán létező olyan 
alapítványok vagy szokásos kegyeleti intézkedések, melyeknek kizáró
lagos ezélja a helybeli lelkészek özvegyeinek és árváinak segélyezése: 
ezen intézkedések által nem érintetnek s rendeltetésökben továbbra is 
me ghagyatnak.

23. §. Az egyetemes gyám- és nyugdíjintézetet a magyarországi 
ev. ref. egyház konventje vagy országos zsinatja szüntetheti meg s míg 
ez meg nem történik, sem az egyházak kisebb vagy nagyobb része, 
sem az intézeti tagok kisebb vagy nagyobb száma ezen intézet köte
lékéből ki nem léphet, és ha a magyar ev. ref. egyház kebeléből ki
lépvén, attól elszakadna is: ezen egyetemes gyám- és nyugdíjinté
zetnek sem tőkevagyona, sem segélyezése iránt semmi igényt nem 
támaszthat. Törvényes megszüntetés esetén az egyetemes gyám- és nyug
díjintézetnek összes vagyona a magyarországi ev. ref. egyház által elkü
lönítve kezelendő és csakis a magyarországi ev. ref. lelkészek nyugdíjazá
sára s illetőleg azok özvegyeinek és árváinak segélyezésére fordítható.

Az unitárius  egyházban a javadalmazás minden nemére az 
az erdélyi ev. ref. egyháznál kifejtett szabályzatok irányadók. A kegyévet 
illetőleg: ha a belső ember szt György-nap után hal meg, özvegye 
szt Mihály-napig a parochián marad fele kepével; ha a kepe elvétele 
után hal meg, az egész neki marad és szent György-napig a paro- 
chiában lakik, mindkét esetben tartozik a szolgálatot tevő papoknak 
illő élelmezéssel. A papi és mesteri fizetés aránya az, hogy a pap 2 
részt, a mester egyet kap ; de mivel a kepére nézve csaknem minden 
környékben és ekklezsiában sok tekintetben különböző szokások van
nak, ezekre nézve ragaszkodni kell a helybeli szokásokhoz, mint a 
melyek e tekintetben törvényül szolgálnak. (1784) A megállapított kepét 
sem az ekklezsiának kevesbíteni nem szabad (17801, sem a belső 
embereknek azon ürügye alatt, hogy tovább maradhassanak az 
ekklezsiában, abból semmit elengedniük nem szabad. (1661.).
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MÁSODIK RÉSZ.

Főpapi javadalom.

A főpapok egyházi javadalmaiknak jövedelmét az ő felsége színe 
előtt letett eskü napjától élvezik. (1874·. május 10-én kelt legfelsőbb 
elhatározás, 13548/1874. sz. cult. min. rend.)

A püspökségek átvételénél követendő eljárást az 1773. évi julius 
17-én kelt legfelsőbb kir. határozat következőleg szabályozza.

A kormány által kiküldött bizottság a megelőző átadási leltár 
alapján átveszi az úgynevezett csekélyebb fölszerelési alaphoz (fundus 
minor) tartozó czikkeket, melyek a Kolonich-féle egyezmény és a 
később kibocsátott legfőbb rendeletek értelmében az utódra (számra 
és nemre való tekintet nélkül) ingyen szálnak át. Ilyenek az egyházi 
öltönyek, könyvek, bútorok, továbbá asztali, konyha-, pincze-, istálló-, 
kerti és gazdasági szerek.

Ha ezen számbavételnél úgy találná, hogy a megelőző átadási 
leltárban felsorolt tárgyak közül egyik-másik értékesebb tárgy hiá
nyoznék, annak az átadási leltárban kitett becsára, — ha pedig ilyen 
becsár kitéve nem lenne, akkor annak a törvény képviselői jelenlété
ben hit alá veendő szakértők segélyével, vagy a tömeg képviselői
vel barátságosan meghatározott becsértéke a hagyaték terhére föl
rovandó, de egyszersmind a püspökségi törzstőkék kimutatásába 
fölveendő.

Ha ellenben úgy tapasztalná, hogy egyik-másik hiányzó házi 
bútor, vagy bármely más eszköz helyébe újak szereztettek, ilyen 
esetben, miután felsőbb helyen minden javadalmasnak megengedtetett 
az elhasznált vagy dísztelen bútorokat és eszközöket újakkal kicserél
hetni, azon elv szerint fog eljárni, hogy az ujonan beszerzett czik- 
kek a régiebbekkel számban, nemben, de főleg becsértékben teljesen 
megegyezzenek, sőt azokat fölül is haladják; ellenkező esetben a 
a föntebbi módon kipuhatolt értékkülönbözet a tömeg terhére íratván, 
törzstőkeként vétetik kimutatásba.

Megtörténvén az átadási leltárban foglalt csekélyebb értékű 
fölszerelési .czikkek átvétele, következend az azokon felül található s 
az utód számára nem ingyen átveendő czikkék leltározása. Ezek közé 
tartoznak: a ) az olyan értékesebb bútornemék s más szerek (mint pl. 
szőnyegek, tükrök, csillárok, ritkább festmények, órák, ezüstnemüek, 
finom porczellán készletek és más drágább asztali fölszerelvények),
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melyeket az elhunyt javadalmas vagy maga ujonan beszerzett, vagy 
elődének örököseitől a maga számára megváltott. Mindezen értékesebb 
tárgyak a tömeg tulajdonát képezvén, a püspökség! fölszerelvények 
leltárából kihagyandók, és a hagyatéki tömeg leltárába fölveendők. 
6) Azon értékest) gazdasági gépek és eszközök, melyek az újabbi 
korszakban különösen elterjedtek s már minden nagyobb gazdaságban 
nevezetes költséggel beszereztetnek. Az ilyetén gazdasági gépek és 
eszközökre nézve különösen megjegyzendő, hogy ha azoknak becs
értéke a 21 forintot meghaladja, és a bizottság azokat a gazdatisztek 
nyilatkozata alapján a gazdaság érdekében megtartani szükségesnek 
vélné, a tömegtől egyezségi méltányos árban megváltatnak, ellenkező 
esetben annak szabad rendelkezésére bocsáttatnak. (1863. évi 11417. 
sz. helyt, ut.)

A gazdasági fölszerelést illetőleg a bizottság figyelme ki fog 
terjedni arra is, váljon a rendszeresített fundus instructus állományá
ban gazdasági eszközök, u. m. vaseke, borona, ökrök, szekér stb. 
vannak-e? Igenlő esetben a meghatározott számú álladékon túl levő 
ilynemű eszközök épúgy, miként a termesztményi vagy munkaállo
mányi többletek a tömeg javára esnek; következőleg ha azokat az 
átvevő bizottság a püspökség részére egyezségi árban megváltandők- 
nak nem tartaná, az örökösök rendelkezése alá bocsátandók lévén, 
a hagyatéki leltárba fölveendők. (1873. okt. 26-án 29486. sz. a. kelt 
cult. min. rendelet.)

Következik a szám és nem szerint mindegyik püspökségben szer
vezett nemesebb fölszerelési alap (fundus instructus maior vel nobilior ) 
átvétele. Tekintetbe véve azt, hogy a fennálló szabályok szerint a 
halálozási évnek tiszta jövedelme a hagyatéki tömeg és a vallásalap 
között birtokidő arányában felosztandó, világos, miszerint a hagyatéki 
tömeg az illető javadalom bizottsági átvétele idejében az uradalmi 
számadásokban előforduló termény s egyéb készletekből csakis az 
előzetes évről áthozott maradványokra tarthat igényt, mert ezek 
kétségkívül az ő osztatlan tulajdonát képezik. Tekintetbe véve továbbá 
azt, hogy a nemesebb fölszerelési alapnak mindig készletben, e mellett 
jó karban és épségben kell lennie, sőt az 1863. évi 11417. számú 
helyt, intézvény annak tűz elleni biztosítását is a javadalmasok 
kötelességévé teszi, önként értetik, miszerint ezen fölszerelési alapnak 
az előzetes évi maradványokban benn kell foglaltatnia. Ugyanazért 
a fundus instructushoz tartozó tárgyak (a lábas jószág kivételével, 
melyről alább lesz szó) a számadásokba áthozott előzetes évi marad
ványokból levonandók, s a mennyiben azoktól egyik-másik czikknél
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a rendszerest ett mennyiség ki nem telnék, a hiánylat az elhunytnak 
hagyatékából, a vidéken levő közép piaczi árt felülhaladó, a minis- 
téri bizottság és a hagyaték képviselői között megállapított egyezségi 
árban megtérítendő. (1863. febr. 16-án 11417. sz. a. kelt helyt, rend.)

Egyedül a lábas jószágra nézve áll azon kivétel, hogy annál a 
tényleges átvétel napján létezett álladék vétetik alapul; következőleg 
a meghatározott fundus instructus mindig a halálozás napján talált 
létszámból tényleg meglevő, nem pedig a kezdeti maradványból lesz 
levonandó. A mi a kezdeti maradványokból a fundus instructus 
levonása után fölöslegként mutatkozik, az a többi maradványokkal 
együtt, a melyekből t. i. semmi fundus instructus megállapítva nincs a 
tömeg tulajdona. Ugyanazért ha ezen készleteknek megtartása a gaz
daság érdekében állónak találtatnék, a tömeg képviselői a bizottság 
részéről nyilatkozatra hivandók fel, hogy ezen részleteket kölcsönös 
egyetértés útján felsőbb jóváhagyás reményében létrehozandó méltá
nyos középárban a vallásalapnak készpénzbeli beszámítás mellett 
álengedik-e, vagy pedig természetben kivánják-e azokat megtartani? 
Első esetben az egyezségi árak az utolsó három havi piaczi árak 
alapján, vagy szakértők közbenjárásával bizottságilag állapíttatnak 
meg mindazon tárgyakra és czikkekre nézve, melyek az uradalmi 
számadásokban előfordulnak és a hagyatéki tömegtől a széklakban az 
utód részére átvétetnek.. Ezen a törvényes bizonyság előtt létrehozott 
árjegyzék felsőbb!helybenhagyás fentartásával szerkesztetvén, az ugyan
azon évi jövedelmek fölosztásánál is zsinórmértékül szolgálnak nem
csak, hanem a szerint az átvételnél talált készletek is a tömeg javára 
beszámítandók.

Ha a hagyatéki gondnokság a fölösleges részleteket természetben 
kívánná megtartani (mely eset eddigi tapasztalás szerint csak igen 
ritkán következik be), ily esetben tekintettel arra a körülményre, hogy 
a kezdeti maradványok az illető javadalmas halála napjáig elárusítás 
vagy pl. a lábas jószágnál elhullás által, s egyéb módon lényegesen 
leapadhattak, vagy ellenkezőleg: uj bevásárlások által gyarapodhattak, 
a számvevőségi kiküldött által a halálozás napján volt tényleges álla
dék az e czélra bekivánt számadási kivonatok alapján pontosan ki
puhatolandó, és csak azon mennyiség, mely ezen kipuhatolt tényleges 
álladókból ■ a meghatározott fundus instructus kihasítása után fen- 
marad, leend a tömeg képviselőinek rendelkezésére bocsátandó.

Mivel a most előadott utóbbi esetben a meghatározott fundus 
instructus tettleges kiválasztása válik szükségessé, itt azonban a 
ministeri bizottság és a tömeg képviselői között a kiválasztandó egyes
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darabokra nézve egyenetlenség támadhatna a miatt, mert lehetnek a 
marhaállományban olyan egyes kitűnő példányok, melyek vagy a faj 
nemesítése czéljából, vagy különös szenvedélyből az elhunyt javadal- 
mas saját költségén tetemes áldozattal vásároltattak, s így azok a 
közönségesebb fajú állatokkal egy osztályba nem soroltathatnak: 
ilyetén esetleges egyenetlenség megelőzésére az 1863. évi 11.417. sz. a. 
kelt helyt, tanácsi szabályzat szolgál zsinórmértékül, — mely azt 
rendeli, hogy az átveendő gabona, bor, ölfa, széna, szalma és egyéb 
termények vagy építészeti anyagok minden romlással mentek és oly 
jó minőségűek legyenek, hogy azoknak értéke a folyó hiteles középárt 
meghaladja, — úgy nemkülönben a gazdasági készletek is használ
ható jó karban vétessenek át, a juhok tenyésztésre, a szarvasmarhák 
és lovak pedig igába alkalmasak és használhatók legyenek. Betegség
ben sínlődő, elöregedett vagy egyébkép teljesen hibás marhák a fundus 
instructusba nem számíthatók. Mindaddig tehát, mig a fundus instruc- 
tusként meghatározott lábas jószág a most leirt minőségű marhákból 
kitellik a föntebb érintett értékesebb példányok fundus instructus 
gyanánt le nem foglalhatók.

Az összes épületek a megelőző átadási összeírások alapján az 
elhunyt javadalmas által engedelemmel vagy a nélkül felállított, utóbbi 
esetben minden költségmegtérítés nélkül, a javadalomra átszálló új 
épületekkel együtt jó és használható karban veendők á t; a tetőzetek 
oly karban legyenek, hogy azok legalább 3 évig kijavítás nélkül fen- 
állhassanak.

Azon új épületekre nézve, melyek az átvétel idejében épülőfélben 
találtattak és házilag építtettek, arra kell figyelni, hogy a vállalko
zóknak az átvétel napjáig kiérdemlett bére a tömeg vagyonából ki
fizettessék, az építés folytatása pedig az időközi birtokodra száll át. 
Azon felsőbb engedély nélkül a javadalmas által fölépíttetni rendelt 
új épületeknél pedig, melyek valamely vállalkozónak szerződésileg át
adattak, a szerződési összegnek még ki nem fizetett része a tömegből 
kivétetik, és azon arányban, a mi már áll és a mi még bevégzendő, a 
vállalkozó és az időközi birtokos közt az építés tovább folytatásának 
kötelezettsége mellett felosztatván, az utóbbinak jutott rész a be
fejezett építés után a vállalkozónak kifizetendő. Ha valamely épület, 
mely az előzetes átadási összeírásban előfordul, az átvételkor merőben 
hiányoznék, ennek költségvetésileg kiszámítandó értéke a tömeg által 
megtérítendő; s a püspökség! törzstőkék közé veendő fel.

Az épületi hiányokat a bizottság közmegegyezésével választott 
és a törvényes bizonyság által működésük megkezdése előtt hit alá
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vett szakértő mesteremberek kellő utasítás után mindig a ministeri 
bizottság és a tömeg képviselői jelenlétében veszik föl, kik mellé, ha 
valamelyik fél követelné, vagy ha műépületekről van szó, még egy 
állammérnök adandó. Az építési anyagok, napszámok és fuvarok ára 
hivatalos árjegyzék alapján az állammérnöki hivatal által állapítandó 
meg. A helyreállítási költségek a szakértők szabályszerű felszámításai 
alapján a tömeg terhét képezik.

Megjegyzendő mindazonáltal, hogy valamely együvé tartozó 
épületcsoportnál (pl. tisztilak a hozzátartozó melléképületekkel, u. m. 
istálló, ól, sütőház stb.) vagy egyes önálló épületnél (mint templom, 
raktár, csűr, fürdőház stb.) a 63 forintot túl nem haladó kijavítási 
költség a hagyatéki tömeget nem terheli kizárólag, hanem közte és az 
időközi birtokos közt időarányban felosztatik.

Kegyúri épületeknek tekintendők a templom s ezzel összeépült 
torony, a templomkerítés és a netáni melléképületek; továbbá a 
lelkészi és segédlelkészi lak és ezeknek tartozékai, u. m. konyha, élés
kamra, pincze, egy fedél alatt álló istálló meg kocsiszín, — és a 
lelkészlak kerítése. (1872. évi 31937. sz. cult. m. rend.) Minden többi 
csupán hasznos gazdasági különálló melléképületek, mint marhaistállók) 
csűrök, félszerek, hambárok, ólak, kocsiszínek stb. a javadalmast mint 
kegyurat nem terhelik, s ezeknek akár újraépítéséhez, akár kiigazítá
sához a javadalmasok csak az esetben járulnak, ha ebbeli kötele
zettségük és ennek mérve egyházlátogatásilag vagy más jogérvényes 
okmány által kétségtelenül igazoltatik.

Egyébiránt oly új építkezések és kiigazításoknál is, melyek a 
javadalmast mint kegyurat kétségtelenül terhelik, szabályul szolgál, 
hogy a javadalmas csak annyiban tartozik ezek költségeit viselni, 
amennyiben az egyháznak külön e czélra fordítható vagyona nincs, 
— és ez esetben is csak a szükséges anyagokat és pénzbeli kiadá
sokat, mig ellenben a hívek kötelesek az összes kézi és szekeres nap
számokat kiállítani, mely utóbbi munkákért költségek nem számíthatók 
fel. Miután végre az apróbb kijavításokat, u. m. kályhák, zárak, ablak- 
üvegekstb., minden lakó önmagatartozikteljesítni: hogy a hagyatéki tömeg 
terhére ilyetén hiányok felszámíttassanak, helye egyedül csak a szék- 
lakokban van. (1822. évi junius 6-án 16388 sz. a. kelt udvari rende
let, és .1864, február 11-én 2092. sz. a. kelt kir. határozat).

A kölcsönös követelések és ellenkövetelések egyéb tételeit a 
számvevőségi közeg által összeállítandó u. n. végszámolat fogja ki
deríteni, melynek minden tételei előre meg nem határozhatók ugyan, 
a következőkre azonban mindig figyelem fordítandó:
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a) mivel a megelőző év november és deczember hónapjaiban 
az erdőkben levágott ölfa a halálozási év jövedelmét képezi, és rende
sen csak a reá következő év számadásaiban hozatik bevételbe, ez 
okból a jelzett két hóban eszközlött vágatásokra tett és előbbi szám
adásokban előforduló költségeknek a vallásalapot birtokidő-arányban 
terhelő hányada a tömeg javára, — ellenben pedig ha a letarolt fa 
a megelőző évi november vagy deczember hó számadásaiban be
vételbe helyeztetett volna, annak a vallásalap birtoklása idejére eső 
hányada a tömeg terhére beszámítandó ;

b) a megelőző évi őszi szántásvetési költségek, u. m. a beve
tett mag és a felszántott földmennyiség az uradalmi tisztség által 
hitelesen kimutatandó, és az ide vonatkozó kimutatások a min. bizott
ság által gondosan megvizsgálandók lévén, a bevetett mag értéke a 
múlt évi szeptember, október és november havi piaczi árak szerint, 
— a szántási, vetési és beboronálási költségek a helyi viszonyokhoz 
mérten és tekintettel a fundus instructust képező házi erővel történt 
munkákra, közmegegyezéssel átlagkép állapítandók meg, és az 
ekként megállapított összegből a vallásalapot birtokidő arányában 
terhelő hányad a tömeg javára beszámítandó:

c) ha az erdők állapotának szakértők által megállapítása és a 
netáni túlvágások vagy ásások következtében fölmerült károk meg- 
becsültetése folytán a hagyatéki tömeget kártérítés terhelné, az ebbeli 
összeg szintén fölveendő;

d) ha a püspökség terhére legfelsőbb helyen engedélyezett 
kölcsöntőkék törlesztési részletei a halálozás napjáig teljesen be
fizetve nem volnának, á  még fenlevő hátralékok hasonlag a tömeg 
terhére iratnak;

e) az előzetes években befizetett és az uradalmi számadások
ban bevételezett tiszti ovadékok, haszonbérleti bánatpénzek és más 
biztosítékok a mennyiben a folyó kiadások fedezésére fordíttatván, a 
pénztárban készletkép fel nem találtatnának, szintén a tömeg ter
hére esnek;

f) ha maradvány-földváltsági vagy kisajátítási tőkék fejében, 
továbbá felsőbb engedély mellett eladott ingatlanokért vagy fölszere
lési czikkekért, szóval a javadalmat illető törzsvagyon czímén pénzek 
folytak be, és ezeket az elhunyt nem tőkésítette volna, vagy a törzs
vagyon részletes kimutatása szerint hiány mutatkozott, az esetben 
minden ilynemű hiányok a tömeget terhelendik.

Az előbbi évekből származó cselekvő követelések behajthatókra, 
kétségesekre és behajthatlanokra osztályoztatván. azon esetben, ha a
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hagyaték cselekvőleg áll, a végrendeleti végrehajtókra átruházandók, 
vagy az urad. tisztség által a tömeg költségén behajtandók; ha ellen
ben a hagyaték a végszámolat eredménye szerint szenvedőleg állana, 
a vallásalap követeléseinek födözetére lefoglaltatván, ezek behajtásá
val az urad. ügyész megbízandó.

A halálozási év jövedelmei az átvételnél figyelmen kívül ma
radnak, azoknak a hagyatéki tömeg és az időközre eső v része az év 
végével lezárandó, és a kővetkező év február hó végével közvetlen 
a számvevőséghez beküldendő számadások alapján mutatandó ki. 
Minden egyéb a gazdaság folytatására, a vicariatus-személyzet és 
az urad. tisztviselők illetményére, a haszonbéri szerződésekre stb. 
vonatkozó ügyekben a min. biztos a fennálló utasítások értelmében 
jár el.

Az egész átvételi munkálat két eredeti példányban állíttatik ki, 
melyeknek egyike a káptalannak megőrzés végett, esetleg az örökö
sökkel vagy a végrendeleti végrehajtókkal - leendő közlés czéljából 
kiadatik. Oly esetekben, midőn az érseki vagy püspöki szék még ugyan
azon évben, a melyben az előbbi javadalmas elhalálozott, legfelsőbb 
kinevezés folytán betöltetik, köteles az újonnan kinevezett utód mind
azon marhákat, állatokat, terményeket, fa és egyéb anyagokat s gaz
dasági eszközöket, melyek az összes uradalomban a meghatározott 
ingyenes fölszerelési alapon felül vannak, az 1880. évi szept. 17-én 
15463. udv. kam. sz. a. közzétett legfelsőbb elhatározás értelmében 
az átvevő min. bizottság és az elhunyt előd hagyatéki tömegének 
gondnokai között egyezségileg megállapított árakban átvenni, és csak 
a javadalomnak részére való hivatalos átadása előtt — az 1795. évi 
nov. 13-án 2324. és 1796. évi aug. 23-án 1671. udv. kam. sz. alatt 
közlött legfelsőbb határozatok értelmében — saját felhatalmazottja 
nevében formaszerü térítvényt kiállítani. Következő évben eszközlendő 
átadásoknál ugyanazon elvek veendők figyelembe, melyek az átvétel
nél zsinórmértékül szolgáltak, mely eljárásnál leginkább figyelembe 
veendő, hogy az átvett czikkek kellő számban adassanak át, és a 
netalán az időköz alatt elveszett tárgyakért az illetők felelősségre 
vonattassanak.

A föntebbiekben egybeállított püspöki és érseki javadalom
átvételi eljárás kiegészítéséül és sokban kibővítéséül· szolgál azon sza
bályzat, mely a legutóbbi primatialis javadalom-átvételnél az átadást 
eszközlő helytartó tanácsosnak utasításul kiadott és melynek főbb 
tételei a következők:

«1. Arra keilend ügyelni, hogy az érsekséget jogosan illető ingye-
25EGY HÁZI K Ö Z IG A ZG A TÁ S. I.
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nes fólszerelési alap egészen és haszonvehető állapotban, az átadási 
leltárhoz képest, átvétessék.

2. A felett őrködni, hogy az érsekségben eddig létezett, és az 
elhunyt bibornok herczeg-primás által netalán felállított uradalmi és 
kegyúri épületek jelen állapota és mily karban léte törvényes bizony
ság jelenlétében gondosan megvizsgáltassák, és az épületeken talált 
hiányok és romlások szinte törvényes bizonyság jelenlétében eleve 
felesketendő szakértő mesteremberek által részrebajlatlanul fölvétes
senek, hogy továbbá az illető költségvetések, melyek kulcsául és 
alapjául a szükségelt épületi anyagok és munkák árának eleve elké
szítendő hiteles jegyzéke (Preis-Analyse-Gertificat) szolgáland, pon
tosan elkészíttetvén, oly végből mutattassanak be, hogy azok nyomán 
az érintett épületeknek az átadási állapot szerinti helyreállítása végett 
kivetett költségek, egyezkedés utján megállapítandó összegben, a tömeg 
által megtéríttethessenek.

3. Megvizsgálni, váljon megfelelt e az érsek azon kötelezettsé
geinek, melyek kedvező föltételek mellett reá háromlottak, úgy mint 
építkezések, gazdasági czikkek megszerzése, javítások, úrbéri szabá
lyozások? sat.

4. Az iránt intézkedni, hogy az elhunyt érseknek átadott udvari 
és templomi ékszerek, misemondó ruhák, érseki jelvények és könyvek 
a tömegből kihasittatván, tökéletes számban átvétessenek, és az üre
sedés! idő alatt egy alkalmas egyén őrködése alá helyeztessenek.

5. Miután a fennálló szabályok szerint a szóban forgó érsekség 
időközi jövedelmei, a megürülés napjától kezdve, a vallás-alap javára 
esnek, ezek időről időre, az ezek iránt egyidejűleg az orsz főpénztár 
utján fölszólított esztergomi cs. kir. adóhivatal pénztárába a vallás
alap számára beszállííandók. minélfogva szükséges leend, hogy az 
uradalmi javak az érsekség üresedési ideje alatt, czélszerűen és hasz
nosan kezeltessenek, magától értetvén, hogy a helynökségi költségek 
az időközi jövedelemből födözendők.

A főkáptalan részéről, mint már említve volt, érsekségi javak 
időközi kormányzatával egy vagy két kanonok fog megbizatni, ki az 
alája rendelt gazdasági tiszteket számtételre szoritandja, ha azonban 
még egy ellenőrködő világi gondnoknak kinevezése szükségeltetnék, 
oda utasittatik Czimed, hogy e czélra egy alkalmas egyént kijelölvén, 
azt saját javallata kíséretében, helybenhagyás, illetőleg kinevezés végett 
ide terjeszsze föl.

Vonatkozólag a gazdaság folytathatására és az időközi jövedelemnek 
annak idejében eszközlendő feloszthatására. megjegyeztetik, miszerint:
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ß. az uradalmi pénztárban találtatandó, és a gazdaság folytat- 
batására szükséges készpénzbeli összeg az illető számadónál továbbá 
is hagyassák meg, a tömeg gondnokságának ezen összegből csak 
azon rész adathatván át, mely a tömeg tulajdona, és mely a gaz
daság folytatására szükségelt mennyiséget túlhaladja.

7. A számadásokkal foglalkozó uradalmi tisztek oda utasítan-
dók. hogy számadásaikat oly módon és alakban, mint eddig vitték, 
ezentúl is szakadatlanul vigyék: ezen számadások a í. év végével 
bezáratván, tüstént terjesztessenek föl; egyébránt a föntebb említett 
számvevőségi hivatalnok teendőihez tartozandik, az illető egyéneket 
oktatni és utasítani, hogy a készpénzbeli naplók hóról hóra az idő
közi jövedelmek fölött őrködő m. kir. államszámvevőségnek, a gond
nokság útján, közvetlenül küldessenek be, és hogy a napidíjak, uta
zási és egyéb előforduló költségek kifejtése helyesen, pontosan és a 
fennálló szabályok szerint, s mennyiben azok a helybeli körülmények 
és viszonyokhoz alkalmazhatók, czélszerüleg eszközöltessék.

8. Az elhunyt bibornok herczeg-primás által legutóbb megálla
pított uradalmi tiszti és szolgai személyzet és az ezek fizetését tar
talmazó lajstrom, valamint a nyugdíjasok és azok illetékeire nézve 
szerkesztett kimutatás, az ezen fizetések jövőre mikép leendő rend
szeresítése iránt indokolt javaslattal együtt, e m. kir. helytartótanács
hoz fölterjesztendő.

9. A helynökség személyzetét s ennek fizetési járandóságait 
megállapítani is szükséges lévén, az erről készítendő tervnek köz
lésére a főkáptalani helyettes azonnal fölszólítandó, mely terv az 
elhunyt bibornok herczeg-primás alatt létezett irodai személyzet 
lajstroma mellett, Czimed saját észrevételei kíséretében, külön jelen
téssel és azon javaslattal leszen beküldendő, hogy a nevezett hely- 
nöki hivatal számára szükségelt irodai szerek fejében évenkint mily 
összeg volna átalánosan fizetendő, vagy pedig számadási kötelezettség 
mellett előlegkép utalványozandó ?

10. Ha az előbbi évekre járt uradalmi illetményekre nézve vala
mely hátralékok mutatkoznának, ezek a törvényes bizonyság közben- 
jöttével eleve kifejtendők, s mint behajthatók vagy kétséges behaj- 
tásuak följegyzendők lévén, czélszerűen intézkedni kell, hogy azok 
mielőbb beszedethessenek, komolyan meghagyatván a tisztségnek, 
hogy a hátralékok halmozását kitelhető módon elkerülve, minden 
néven nevezendő uradalmi illetményeket annak idejében és rendesen 
beszedni iparkodjanak, miután különben a felelősség és pótlás terhe

25*
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magukra a hanyag vagy kötelességüket vétkesen elmulasztó tiszti 
egyénekre fog háromolni.

11. Az érsekségi javakban haszonbérben létező különféle tár
gyak s ezek jövedelmeiről a kötött szerződések alapján, egy táblás 
jegyzék szerkesztendő, melyből kiderüljön, mikor, mily időtartamra s 
bérösszegért köttetett, s mikor szünendik meg a szerződés, vagy mikor 
adatott a tárgy haszonbérbe ?

Ezen kimutatás külön jelentés, és az egyes tételekre nézve 
saját észrevételei elősorolása mellett íolterjesztendő, és egyszersmind 
oda leszen utasítandó az uradalmi tisztség, miszerint az ürese- 
dési idő alatt bérbeadni szándékolt haszonvételek fölött tartandó 
árverelések és az ezekkel egybekapcsolt hivatalos eljárások, a 
gondnokságtól nyert utasításokhoz alkalmazva, kellőleg eszközöl
tessenek.

12. Az erdők épségben tartása országos gazdasági szempontból 
is különös figyelmet igényelvén, Czimednek főgondjai közé fog tar
tozni, kellőleg kipuhatolni, hogy az érsekséghez tartozó erdők mily 
karban léteznek, és azon esetre, ha azokban valami elhanyagolás 
vagy időelőtti vágások által sérelmek tapasztaltatnának. szükséges 
leend a károkat avatott becslők által megállapíttatni.

13. Az egyházi vagyis érseki megye igazgatását illető levéltár 
a helvnök rendelkezésére hagyandó; az uradalmi levéltár pedig, a 
mi a gazdaság vitelét, s egyéb hivatalos folyó vagy lefolyt munkák 
tárgyalási iratait illeti, a tisztség hivatalos használatára nyíltan tar
tandó ; ellenben az uradalmi levéltár azon osztálya, mely az érsek
ségi gyökös jogokra vonatkozó okmányokat foglalja magában, az 
uradalmi gondnok ellenőrködése alatt zárva tartandó oly módon, 
miszerint szükség esetében csak ezen gondnok térítvénye mellett 
vétethessenek ki a kívánt iratok, melyek, ha reájuk többé szükség 
nincsen, a gondnok felelőssége alatt ismét visszateendők.

14. Mivel az 1866. évi őszszel 1867. évre tett vetési költsé
geket az időközi jövedelem tartozik viselni, kimutatandó lészen, meny
nyit tettek ezen költségek az 1866-diki uradalmi számadások szerint, 
mely kimutatások nyomán azok az időközi jövedelemből a tömeg 
javára fognak íratni.

Ha végre Czimed biztosi működésében netalán oly kérdések 
merülnének föl, melyek eldöntése felsőbb elhatározást igényelne, ezek 
iránt, ha följelentetnek, e m. kir. helytartótanács utasítást nyujtand.»



F Ő P A P I  J A V A D A L O M  K E Z E L É S E . 389

F ő p a p i  j a v a d a l o m  k e z e l é s e

Tartozik a javadalma.? a neki adományozott javadalmat legalább 
azon karban, melyben azt átvette, állandólag fentartani, sőt azt 
lehetőleg gyarapítani; tartozik az annak fentartása és rendszeres 
művelése körűi fölmerülő összes költségeket a jövedelemből födözni: 
továbbá a javadalommal kapcsolatos, minden néven nevezendő terheket 
viselni, legyenek azok kegyúriak, országosak, törvényhatóságiak, köz
ségiek vagy bármiféle czímen a javadalommal kapcsolatba hozottak: 
tartozik továbbá a fennálló épületeket folyton jó karban tartani; az 
erdőket az erdei szabályok szerint művelteim; a vizszabálvozási évi 
járulékokat fizetni stb. Ezen kötelezettségeknek megfelelőleg jogukban 
áll az egyháznagyoknak a javadalmat tetszésük szerint kezeltetni, de 
csak oly módon, hogy a müveltetési rendszer a javadalom állagára 
káros befolyást ne gyakoroljon; szabadságukban áll a javadalom 
egyes részeit, főleg azokat, melyek a jövdelemmel arányban nem álló 
kiadások miatt saját házi kezelésre kevésbbé alkalmatosak, haszon
bérbe is adni, de legfölebb csak három évi tartamra, mert ennél hosszabb 
időre bérbe adásra ő Felsége engedélyét tartoznak kikérni, ellenkező 
esetben a kötött szerződés, ha a javadalom üresedésbe jönne, ennek 
irányában érvénytelen, s annál fogva a javadalmi utódot és az idő
közt nem kötelezi: — a javadalmi ingó s ingatlan törzsvagyonból 
legfelsőbb engedély nélkül semmit sem szabad elidegeníteni, vagy 
elcserélni, sőt még csak át sem változtatni; kötelesek a javadalmas 
egvháznagyok a fölszerelvényt is teljes épségben fentartani és a püs
pöki utódnak visszahagyni (1.788. jan. 8. helytartótanácsi intézmény 
és 1857. jan. 13. 19391. számú cs. k. vallás s közokt. minist rendelet): 
a mobilizált törzsvagvont pedig csak oly értékpapírokba fektethetik, 
a melyek vásárlására engedelmet kapnak; uj fölszerelmény vásár
lásába szintén csak engedély mellett fektethetik; ugyanily engedély 
nélkül a javadalmak csak saját kötelezettségükre terhelhetik (1820. 
apr. 15. kir. rendelet), s ennélfogva a javadalmat az utódokra telje
sítés kötelezettségével szálló adomány vagy alapitványnyal meg nem 
terhelhetik, mert ők csak életfogytiglani haszonélvezői a javadalomnak.

A főpapi javak rendszerint házilag kezelendők, vagy kivételesen 
rövid bérletbe adandók ki szigorú közvetlen gazdasági fölügyelet alatt. 
Az egyházi birtokokat illető bérszerződéseknek hosszabb időre kérése 
lehetőleg mellőzendő, mert a) a püspökség sorsát egészen egy ember 
kezébe teszi, ki ha csődbe jut, a püspökséget nagy kár érheti; b) szo
katlan, az egyházi vagyon természetével meg nem egyeztethető, s egy
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általán veszélyes precedenst alkotna, ha valamely püspökség összes 
vagyona bérbe adatnék; továbbá az egyházi személyek gazdálkodási 
képességére vet homályt, más részről az egyházi javadalmat magán 
üzérkedés tárgyává teszi, e mellett a népben a főpap iránti bizalom 
és fiúi ragaszkodás, sőt a vallásos érdeklődés is meglazulhat; c) mert 
a hosszú bérlet által a püspöki utód jogai is sérelmet szenvednek, 
tehát egyházpolitikai okok is a bérbeadás ellen szólnak; d) közjogi 
szempontok is ellenzik a bérbeadást; ugyanis a Kolonich-féle egyez
mény szerint a végrendelkezési joggal nem bíró főpap hagyatékának 
Vg-a az egyházat, 1/.-)_a a kincstárt illeti, — de a hagyaték leginkább 
a javadalomba fektetett fölszerelvényből áll, ha tehát a bérbeadás 
által a püspöktől elvonatik az alkalom, hogy beruházásokat tegyen, 
akkor az egyház és kincstár örökösödési joga megsemmisül, miután 
a főpap legfölebb készpénzt hagyhat hátra, ez pedig könnyen elvo- 
nathatik a Kolonich-féle egyezményszerű rendeltetéstől; ej mert ez 
által sérelmet szenved ő Felségének legfőbb kegyúri és fölügyeleti 
joga, a menyiben a püspök halála vagy áthelyezése esetén a java
dalom átvételébe s átadásába a bérlő is mint új tényező jut be, mit 
az eddigi eljárással összeegyeztetni nem lehet, miután csak az örö
kösök járhatnak közbe a min. bizottság mellett; f) mert a püspök a 
fennálló rendeletek szerint a javadalom fölszereléseit gyarapítni és az 
utódoknak visszahagyni tartozik, annak a bérletnél meg nem felelhet. 
(A bérbeadásokat a prímás is rendszerint ellenzi.)

A m. kir.helytartótanácsnak 1861. évi 24911 sz. ügydarabjához csa
tolt, az egyházi birtokok terhelésére vonatkozó, 1861. évifebr. 5-kén kelt 
apostoli breve szerint a 15 évre kötött bérleti szerződések érvényes
ségéhez a metropolita és az illető káptalan beleegyezése is kívántatik.

A cultusminister 1887. szept. 24-kén valamennyi r. kath. és gör. 
kath. érsek- és püspökhöz, úgyszintén a javadalmas apátok és pré
postokhoz a főfelügyelet érvényesítése szempontjából körlevelet intézett, 
mely szerint a bérovadékok nem a javadalmas főpapok, hanem a 
káptalan által őrizendők.

A kir. cancellária 1863. január 29-kén 1490. szám alatt kelt 
(11417/1863. helyt.-tan. számmal jelzett) rendelete szerint az 1863. 
évi január 22-kén kelt legfelsőbb elhatározással megengedtetett, hogy 
a püspökségek javainál szükségessé vált gazdasági fölszerelés a püs
pökségek terhére fölveendő kölcsönökből azon föltétel alatt szereztessék 
be, hogy a beszerzett gazdasági fölszerelés az illető püspökség tulaj
dona, s a püspöki széknek csere vagy üresedés alkalmával csak 
természetben adható át.
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Az 1871. évi 22885. sz. a. a bíboros herczegprimáshoz intézett 
cultusministeri átirattal azon elv lett fölállítva (és a herczegprimás 
részéről elfogadva), hogy valamint az egyházi javadalom törzsvagyonát 
a haszonélvezetnek csonkítania nem szabad, úgy más részről a saját 
rendes jövedelme rovására a törzsvagyont szaporítani nem tartozik.

Hégi épületek eladási árának új épületekbe való befektetése meg
engedtetik. így ő Felsége 1870. aug. 10-kén kelt legfelsőbb elhatáro
zásával megengedte, hogy a székesfehérvári püspökség sárkeresztúri 
birtokán szükséges magtár építésére a néh. Farkas Imre püspök által 
eladott fölösleges gazdasági épületekért befolyt, s törzsvagyont képező 
7787 frt 61 kr. visszatérítés kötelezettsége nélkül fölhasználtathassék· 
(18001/1870. cult.-min. szám.) 1872. évi május 16-kán kelt legfels. 
elhatározással pedig megengedtetett, hogy az egri érsek a gyöngyösi 
és solymosi határokban levő fölösleges épületeket eladhassa és az 
eladási árból visszatérítés kötelezettsége nélkül magtárt építhessen. 
(12708/1872. cult.-min. szám.)

Pilspökségi törzsvagyon elidegenítése kérdésében a metropolita 
mindig meghallgatandó az 1883. évi aug. 14-kén kelt legfelsőbb elha
tározás folytán. (24.303/1883. sz. cult. min. rend.).

Oly czélból, hogy az egyházi ingatlan javak engedélyezett eladása 
esetén telekkönyvi átkebelezés a tkvi rendtartás 69. § szerint eszkö
zöltethessék. szükséges, hogy a tulajdonjogátruházási szerződés fensőbb 
jóváhagyást nyerjen. A röm. kath., gör. kath. és gör. kel. érsekségek, 
püspökségek, káptalanok, prépostságok, apátságok, papnöveldék minden 
néven nevezendő férfi és nő szerzetesrendek, továbbá a közalapok 
és bármely közalapítvány és közintézet fekvőségeire vonatkozólag a 
cultusministerium adja e jóváhagyást meg. Az egyházi kisebb javadal
mak és templomokra nézve (ez utóbbiaknak a patronus meghallgatása 
mellett) az egyházmegyei hatóság adja ki a jóváhagyási záradékot. 
Amennyiben egyes alapítványok egyes szakministeriumok fölügyelete alá 
tartoznak, az illető szakminister hagyja jóvá a szerződést. (16,678/885. 
eur. min. szám).

Hasonló jóváhagyás fekvőségeknek egyházi czélokra vételénél 
is szükséges a telekkönyvi rendtartás idézett §-a és a cultusministernek 
1886. évi 33,832. sz. a. kelt rendelete értelmében, a tulajdonjog tkvi 
bekebelezhetése czéljából. Egyházi javak szerzéséhez egyébiránt nem
csak ily jóváhagyás, hanem az 1475. és 1715. évi idézett törvények 
értelmében legfelsőbb engedély kívántatik (49,654/1886. és 33,832/1883 
cult. m. számok).

A gazdasági fölszerelés tárgyában irányadó az 1883. febr. 16-kán
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11,417. sz. a. helytartótanácsi körlevéllel meghirdetett legfelsőbb rendelet. 
Eszerint: «A beszerzett gazdasági fölszerelés a püspökség tulajdona, 
s a püspöki szék — csere vagy — üresedés alkalmával csak természet 
ben adható át; mire nézve felszólítani kívánta ezen magy. kir. helytartó- 
tanács Méltóságodat, miszerint a beszerzett gazdasági fölszerelést, egy 
annak idejében sajátkivánata. következtében kinevezendő helytártótanácsi 
és egy káptalani küldött közbejöttével részletesen leltároztassa, s a lel
tárt jóváhagyás végett ezen m. kir. főkormányszéknek bemutassa.»

A fundus instructus mindig jó karban és épségben tartandó, s 
erre méltóságod, úgy utódai is köteleztetnek, ha mindamellett azonban 
más birtokos általi átvételekor a határozott tárgyak valamelyike 
hiányoznék, vagy a kellőnél rosszabb találtatnék, az a napi árfolyam 
szerint a kötelezett fél részéről készpénzzel pótlandó.

Szabályul állíttatik fel továbbá, hogy miután a fölszerelési tár
gyak különféle veszedelemnek vannak kitéve, a kárt pedig az köteles 
viselni, kinek birtoklása alatt az történt, a fölszerelési tárgyak értéke 
kellőleg biztosítandó, valamint a megtörtént biztosításról ezen kir 
helytartótanács időről időre értesítendő lesz.

A fundus instructusképen átadandó gabona, bor, ölfa, széna, 
szalma és egyéb termények, vagy építészeti anyagok jó, minden rom
lástól ment és oly minőségűek legyenek, hogy azoknak értéke a folyó 
hiteles piaczi középárt meghaladja; úgy nemkülönben e gazdasági 
készletek is használható jó karban adassanak át.

A fundus instructusképen átadandó juhok tenyésztésre, a szarvas- 
marhák és lovak pedig igába alkalmatosak és használhatók legyenek, 
betegségben sínlődő, elöregedett, vagy egyébkép teljesen hibás marhák 
a fundus instructusba nem számíthatók.

A szaporodás az időközi birtoklóé. Azon értékesebb gazdasági 
gépek és eszközök, melyek az utóbbi korszakban különösen elterjed
nek, már majdnem minden kisebb gazdaságban nevezetes költséggel 
beszereztettek, mihelyest azoknak beszerzési ára a 21 o. é. forintot 
meghaladja, jövőre nem mint egyszerű leltári tárgyak minden beszá
mítás nélkül fognak átadatni, hanem ha az utód azokat megtartani 
nem akarná, a beszerző vagy örököseinek szabadságában áll azokat 
legjobb belátásuk szerint egyebütt is pénzértékké változtatni, vagy 
egyéb használatra fordítani.

Az érsekségi, püspökség!, káptalani, apátsági, egyszóval az egy
házi törasvagyont a káptalanok kötelesek állandóan kezelni. (1.857. 
január 13-kán 19391/5620. sz. a. kiadott cultusministeri rendelet, mely 
megfelel a Kolonich-féle egyezség 5. §-ának; ez utóbbi ugyancsak az



időközökről intézkedik, de a törzsvagyon tulajdonképen csak az úrbéri 
rendezés folytán keletkezett földtehermentesítési kötvények, szőlő- 
dézsmaváltság, továbbá a commassatiók által fölöslegesekké vált épü
letek eladásából befolyt pénzeken vásárolt kötvények oly mérvű föl- 
halmozódása folytán, hogy fölötte nagy nehézségekkel járna az ily 
értékekből álló törzsvagyont minden betöltés alkalmával a káptalantól 
elvenni és a javadalmasnak átadni.)

A cultusministernek 1.873. évi 10248. sz. a. a gyulafehérvári 
gör. kath. érsekséghez intézett rendelete szerint a törzsvagyon a káp
talan által kezelendő, az abban tervezett változások előre bejelenten- 
dők a káptalan vagy a püspök által.

F Ő P A P I  JA V A D A L O M  K E Z E L É S E . 3 9 3

Bár a kánonjog a püspök jövedelmi forrásai közé sorolja az 
adókivetési jogot is, ez közjogunk korlátái közt csak szűk mederben 
mozoghat, mert a főpapi javadalmak elégségesek a főpapi kötelmek 
teljesítésére. Fi tárgyban utalunk a következő rendelkezésekre: «Az 
egyházi főpapok a megyéjökbeli egyházak papjaitól (kivévén bullájok- 
nak egyszeri megváltásáért, és akkor is illő mérséklettel) inkább sze
retet- mint kényszeradományt kívánhassanak s szedjenek, — őket 
bármi módon, kényök szerint ne díjazhassák.» (II. Uhlászló II. ren
deletének 69. czikke.) Szintén így rendelkezik II. Uhlászló V. rendelete 
12-dik czikkében : «senki a főpap urak közül, megválasztatása s meg
erősítése idejétől négy egész éven túl, az egyházak papjait semmikép 
ne fizettethesse. 2. §. Eltelvén pedig a négy évi idő, azon papoktól 
egyszer és nem többször szedhessen maga részére, inkább szeretet 
mint kényszeradományt (csupán a papok jövedelméhez képest). 3. §■ 
Ha pedig az érintett négy évek alatt az ily főpap más javadalmat vagy 
főpapságot nyerne, a következő főpapnak is akkép kell cselekednie.»

A róm. kath. püspöki iroda személyzetének fizetésére vonatkozólag 
a 1859. évi 821.5. sz cult.-min. rendelet a püspököket oda utalja, hogy 
az iroda költségeit jövedelmeikből födözzék, kivévén ha nyilvánvalóan 
elégtelen volna erre állandó évi bevételük.

Az 1715. évi LX. t.-czikk ιIII. Károly I. rendelete) így szól: 
«1. §. Kegyelmesen bízván benne, hogy a főpap urak is, a szent 
kánonok és az ország törvényei kivánatai szerint is, jelesül sz. László 
király 1. könyve 8. fejezete, valamint az 1550. évi XIII. törv.-czikkhez 
képest, kötelességükben s tisztökben, soha semmikép hátrálni nem 
fognak.»

Az 1723. évi 71. czikk (III. Károly 2. rendelete): Ő sz. Felsége
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kegyelmesen megengedi, hogy az 1715. évi LX. t.-czikk akkép tar
tassák meg: 1. §. Hogy a mely főpapok, vagy bármely egyházi java
dalmak birtokosai a reájok bízott egyházakkal vagy javadalmakkal 
keveset gondolnának, és az épületeket, beépített telkeket elpusztulni 
hagyják, a romladozókat pedig föl nem építenék: az ily főpapoknak 
s bármely javadálmazottaknak jövedelmök, ő sz. Felsége (mint az 
egyház legfőbb kegyura) által zár alá vétethessenek, és az érintett 
egyházak vagy épületek igazítására és telkek visszaállítására hasz
náltathassanak. (Lásd: 1741: 16.) 2. §. Továbbá arra is figyelni kell: 
hogy a papoknak (hol szükséges) a nép által teljesítendő ellátásáról 
és élelmezéséről a püspökök és az egyházak kegy urai gondoskodjanak.»

A gör. kel. püspök hivatalának elfoglalásakor összes vagyonát 
kimutatni és leltározni köteles, a hivataloskodása alatt örökölt vagyo
nokat is e leltárba foglaltassa; halál esetére csupán a saját vagyona 
fölött rendelkezhetik, egyéb szerzeménye és a püspöki javak fenn
tartott jövedelme a püspökségre száll, — sőt még magán vagyona 
is, ha a most jelzett kimutatást és leltározást elmulasztaná. (Praviia: 
57. fej.) A püspöki javak kezelésére köteles minden püspök 
clerikusai közül jószágkormányzót nevezni ki, mit ha elmulasztana, 
ilyet részére a metropolita rendel. (VII. ockumeni zsinat 11. kánon.) 
Végrendelkezni minden püspök köteles, és pedig egyházi átok terhe 
alatt tartozik hagyatékának felét egyházi (és iskolai) czélokra fordítni. 
(Kán. 89. Garth.) Az eparchia javait a püspök az egyházkerületi 
tanács, az egyházközségieket az egyházi tanács, a zárdaiakat a szer
zet-zsinat által kezelteti; közvetlen vagyonkezelés tilos.

A görög, keleti szerb püspöki kar javadalmazását illetőleg 
következők határoztatnak az 1868. október 8-án kelt legfelsőbb 
rendeletben: a) A karloviczi patriarcha érsek-metropolitai minden 
javai teljes élvezetében marad, b) Minden püspök egyenlő java
dalmazást nyer; mely végre valamennyi püspökség jövedelmeinek 
összesítése következő módon lép életbe, c) Az eddigi «conventio 
és sydoxia» helyett a temesvári, verseczi és bácsi egyházmegyék
ben 4 krral, a karloviczi érsekmegyékben 3 krajczárral, a budai 
és pakraczi megyében 2 krral, végre a károlyvárosiban 1 krajczárral 
fejenkint beszedendő «vallási járulékának az elidegeníthetlen alapba 
kell befolyni, d) Az említett alapba ugyan-e módon lesz beszállítandó 
a bácsi püspökséghez tartozó sziregi majorság jövedelme is, a melyet 
jövőben a nemzeti alapok igazgatósága árverés útján haszonbérbe
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fog adni. e) A fekvősógek, u. m. szántóföldek, rétek, lakbért hozó 
házak, továbbá kisebb királyi haszonvételek, — a melyek a temes
vári, verseczi, budai, pakráczi és károlyvárosi püspökök birtokában 
vannak — kezelésök alatt hagyatnak azon föltétel alatt, hogy azok
nak tíz évi átlagos számítás alapján hatósági úton megállapítandó 
jövedelme, az illető püspök javadalmazásának egy részét képezze.
f) Minden püspöknek igénye van a püspöki lak és netán meglévő 
házi és szőlő-kertek haszonvételére, g) A karloviczi patriarcha-érsek 
a c) alatt említett vallási járulékból a megszüntetett conventióért és 
sydoxiáért kárpótlást nyer olyan összegben, a melyben jelenleg 
azokat élvezi h) Addig is, míg a püspökök javadalmazásának szám
szerinti megállapítása lehetővé válnék, az, az egyenlő javadalmazás 
b) alatt kimondott elvével összhangzólag rendeltetik, hogy a c) alatt 
említett vallási járulék azon jövedelme, mely a patriarcha-érsek szá
mára g) alatt elrendelt kárpótlás födözése után fenmaradt, — továbbá 
a sziregi majorságnak d) alatt kitett jövedelme a hat püspök közt 
egyenlő részekben, de a püspökök birtokában hagyott fekvőségek és 
kisebb királyi haszonvételek c) alatt említett jövedelmének beszámí
tásával osztassák el. i) A püspöki javadalmazás eme szabályozásá
val meg fog szűnni a segélyezés, melyet néhány püspök a bácsi 
püspöktől, valamint ama bármi nevet viselő kárpótlások és segélyezé
sek is, a melyeket e püspökök az elidegeníthetlen alapból nyernek. 
k) A segélyezés, melyet bácsi püspök az immár a román metropoliá- 
hoz tartozó aradi püspöknek, és a várad-velenczei consistoriumnak 
nyújt, a románok által a nemzeti alapokkal szemben tett igények 
iránti eldöntésig, az elidegeníthetlen alapra fog hárulni. I) Egyébiránt 
a püspökök javadalmazásának végleges és számszerinti megállapítása 
czéljáböl a nemzeti alapok igazgatósága valamennyi püspökség 
jövedelmének, valamint a valóban meglévő fedezési forrásoknak is 
hiteles kimutatása mellett okadatolt javaslatot terjesztend a legköze
lebbi nemzeti congressus elé.»

Időközi jövedelmek.

A ' megüresedett püspökségek, világi apátságok és prépostságok 
időközi jövedelme (proventus intercalaris) a hármaskönyv I. r. 10. ez., 
az 1548: XII., 1850: XII., 1715; XVI. t.-cz. és a törvényes gyakorlat 
szerint hazánkban a kir. kincstárt illeti; ugyanezt határozta, hivat
kozva a Kolonich-féle egyezményre és kánonokra, 1793-ban Ferencz
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király is. A vagyonkezelést pedig időközben a káptalan által válasz
tott oeconomus s a külön kirendelendő állambiztos viszi.

A legfelsőbb helyen megerősített káptalani helynökök hivatala 
csak az újonnan kinevezett püspök fölszentelése és kánoni beiktatása 
után szűnik meg, miért is legfelsőbb engedély nélkül hivataluktól 
vissza nem léphetnek. (1824. aug. 3. 19026. sz. a. kir. rend.) A káp
talani helynököt a püspöki szék üresedése alkalmával a gyakorlat 
szerint tiszteletdíj illeti.

A javadalmas halála napjától fogva egész a javadalom újra 
adományozásáig folyó időköz (tempus intercalare) alatt a javadalmak 
a káptalan által választott egyházi és esetleg a vallás s közoktatási 
ministerium által nevezett világi gondnokok kezelik a ministerium 
utasítása értelmében, a javadalom jogi képviselete pedig a közalapít
ványi királyi ügyigazgatóságot illeti, mint a mely a vallásalapnak 
törvényes jogképviselője. (Ügyigazgatósági szolgálati utasítás és 1877. 
október 11-kén 1.4236. sz. semmitőszéki határozat.) Ez utóbbi így 
hangzik: «Tekintve, hogy jelenleg az üresedésbe jött piispökségi javak 
utáni élvezet ő cs. és ap. kir. Felségének a róm. kath. egyház fölött 
folyton gyakorolt legfelsőbb kegyúri jogából kifolyó intézkedése folytán 
a vallásalapot illeti, melynek törvényszerinti jogi képviselője a köz- 
alapítványi ügyek igazgatósága — az üresedésbe jött püspökségek jogi 
képviseletével ez bizatik meg.»

Mindennemű egyházi javadalmak időközi jövedelmei a vallás- 
alapba utaltatnak az 1783. november 18-kán kelt kir. rendelettel.
11. József császárnak 1786. évi márczius 7-kén kelt legf. elhatározása 
az összes papi javadalmak' intercalaris jövedelmeire nézve (2365/250. 
udv. kancz. sz.) «So verordnen wir hiemit allergnädigst, dass künftighin 
und zwar von dem Tage dieser unserer Verordnung die Intercalar 
Einkünfte aller geistlichen Beneficien, es mögen solche genossen werden 
von wem sie wollen, zu den Religionsfond eingezogen werden sollen.»

Az 1795. évi november 28-kán 2324. sz. a kelt 16452/1795. 
kam. sz. a. jelzett udvari rendelet szerint az üresedésben levő püspöki 
javak az időköz alatt 3 évre bérbeadbatók, s az ebbeli szerződéseket 
az újonan kinevezett javadalmas érvényben tartani köteles. Ellenben 
az 1796. évi 9491. sz. kam. rend. szerint a volt javadalmas által eleiében 
kötött szerződéseket az intercalaris birtokot elfogadni nem tartozik.

A püspökségek időközi jövedelmei az 1856. évi 18948. sz. a. 
kelt pénzügyministeri rendeletnél fogva, még pedig az 1859. évi 
1880a sz. orsz. pénzügyi g. számmal jelzett rendelet szerint 1855. 
márczius 17-től kezdve — a vallásalapba folynak be.
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Hasonlóan áll az intercalaris jövedelmek ügye az erdélyi kath. 
status kebelében, mely iránt legjobban tájékoztat az 1882. nov. 
20-kán tartott statusgyülés következő határozata: «Boldog emlékezetű 
Fogarasy Mihály főpásztorunk elhalálozásával az erdélyi püspöki 
javadalom megürülvén, annak átvevését, időközi kezelését s legkegyel
mesebben kinevezett uj főpásztorunknak való átadását, valamint az 
időközi jövedelmeknek, melyek egy hóra 5043 forintot és 99 krt tettek^ 
beszállítását a vallás-alapba, kiküldött biztosaink által eszközöltettük.

A gör. kath. káptalanbeliek megürült állomásainak intercalaris 
jövedelme az 1,786. évi június 20-án 6519., 1802. évi 4460, 1803. 
évi 833. és 1808. évi aug. 5-kén 8148. sz. a. kelt udvari rendeletek 
szerint (28478/1786, 13154/1802, 4418/1803, 18765/1808 helyt. t. sz.) 
6/7 részben az egyházmegyei papözvegyek és árvák alapját, 1/7 részben 
pedig a káptalan azon tagjait illeti, kik az elhunytat helyettesítették.

A megüresedett kanonokság jövedelmének egy harmada a püs
pökmegyei alapot, kétharmada a káptalanbelieket illetve (1820. junius 
1.3-kán 14393. sz. a. kelt. kir. rend).

HARMADIK RÉSZ.

A k e g y  u r a s á g .

A kegyúri jog forrása hazánkban a király legfőbb kegyurasága. 
A HK. I. B. 2. ez. szerint: Magyarország királyai ez országban minden 
egyházak, püspökségek, apátságok és prépostságok «alapítói magok 
lévén, ezen alapítás által minden pártfogói, kinevezési, választási és 
javadalom adományozási hatalmat magok szereztek és magoknak 
tulajdonítottak, mely okból ugyanis a kegyúri jogot tekintve, az egy
házi javak adományozása ez országban mindenkor királyunkat illeti.» 
— A mint hogy e jogon az 1518: XV. t.-cz. szerint «ő Felsége a 
király lévén minden egyházak és egyházi javak fő kegyura, és ezen 
jogok gyakorlása egyedül őt illetvén: mindazon kegyuraságokat, melyeket 
akár II. Ulászló, akár II. Lajos király bárkinek adományozott, vissza- 
vetteknek jelentett ki.» — Királyi adomány leyén a birtok-szerzés 
legfőbb jogezíme az ősiség idején: az adományozott birtokkal «a 
szent korona tagja» egyszersmind a király kegyúri jogának ama 
területen gyakorlását is megnyerte. Minthogy pedig e jog kötelezett
ségeket is rótt a tulajdonosokra; a birtokváltozásoknál a patronatus



joga s terhe a birtokkal együtt átszállt s illetőleg átszáll az űj tulaj
donosra. így minősül a királyi legfőbb kegyuraságból származott magán 
patronatus reálteherré.

A patronatus rendszerint a földesurat illeti. (1717. okt. 12-én 
kelt kir. kancz. rend.) És pedig megilleti akkor is, ha a lelkészt 
semmi javadalommal, el nem látja. (1792. junius 1-én 11967. sz. a. 
kelt kir. rend.) De az építkezés elvállalása elengedhetlen föltétel. 
(1799. márcz. 26-án kelt kir. rend.) Egyébiránt lehet a patronatus 
személyhez kötött is, melyet birtok nem szabályoz; de ha birtokhoz 
kötött, akkor dologi jog, a mely az 1864. aug. 24-én 15104. sz. a. 
kelt és 72546/1864. helyt. tan. számmal jelzett udvari kanczelláriai 
rendelet értelmében a birtokkal elválhatlanul s elannyira kapcso
latos, hogy annak hatálya minden új tulajdonosra a birtokkal együtt 
átszármazik.

A kegyúri jogok átszármazás utján megnyerhetők: 1. A kegvúr 
halála esetén (Jure successionis), és pedig, ha a kegyuraság örökö
södési volt: a kegyúri jog átszáll az elhunytnak örökösére, ha ez 
különben a patronatus viselésére képesítve van. A családi kegyuraság 
azonban csak az elhalálozott kegyúrnak családjából származó egyé
nekre származhatik át, s azért ha az illető család kihal: a patronatus 
elenyészik, s a javadalom visszaesik a püspök szabad adományozása 
alá. Sőt még a dologbeli patronatusnál is, ha ama vagyon, melyhez 
a kegyuraság tartozik, uratlanná válik, s mint ilyen a királyi kincstár 
birtokába jut, — a patronatusi jog megszűnik. Ha csupán egy egyén 
örökli a patronatust: egyedül ő lesz a kegyúr; ha pedig többen vannak 
az örökösök: mindannyian, kegyúrtársakká lesznek; de a bemutatási 
jogot nem egyenlő mérvben gyakorolhatják, mert az alapítónak első 
izbeni rokonai fejenkinti, a távolabbiak törzsenkinti szavazás útján vesz
nek részt a bemutatandó személy megválasztásában. Azonban a kegvúr- 
társak megegyezhetnek abban is, hogy a javadalom betöltésénél (per tur- 
num) egy-egy kegyúrtárs teljesítse a többi nevében a bemutatás tényét . 
2. Ajándékozás által (donatio). Az egyházi patronatust csak püspöki 
engedély mellett, s az egyházi javak elidegenítésére vonatkozó szabá
lyok megtartása mellett lehet másnak ajándékozni. A világi patrona
tus is csak a püspök beleegyeztével ajándékozhatja a kegyúri jogokat 
egy másik világi egyénnek; azonban püspöki engedélyre nincs szüksége, 
ha az ajándékozást valamely egyház, egyházi hivatal vagy testület, 
vagy végre kegyúrtársa javára teszi. Ha a világi patronus a püspök
nek ajándékozza a kegyuraságot, az illető egyház vagy javadalom 
szabad adományozásúvá válik*. 3. Adásvevés (emtio et venditio)
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alkalmával; a minek azonban csak a dologbeli patronatusnál lehet helye. 
Ugyanis ha a birtok, melyhez a patronatus csatolva van. örök áron ela- 
datik, az új birtokos a megvett vagyonnal együtt a patronatusi jognak is 
birtokába jut. De megjegyzendő, hogy a patronatusi jog magában véve adás 
és vevés tárgya nem lehet, mert ez simoniaféle bűn lenne ; s ép ezért a 
patronatusi jog miatt valamely birtokra nagyobb árt szabni nem 
szabad. Ha a birtok nem örök áron árusíttatik el, hanem csak haszon
bérbe adatik: a patronusi jog csupán azon esetben ruházható át a 
bérlőre, ha a bérlet hosszabb időre, p. o 100 évre terjed, hogy ha 
birtokos birtokát mint hűbéri jószágát engedi át másnak ; de a birtokos 
még ezen esetben is fentarthatja magának a kegyuraságot: s akkor 
is ha a kegyúri jogok gyakorlata a bérlőnek átengedtetik, a bérlő 
csak a bérlet tartamáig gyakorolja a kegyúri jogokat. Ellenben ha a 
birtok kibérlése csak rövid időre történik, vagy ha a vagyon elzálo- 
gosíttatik: a patronatus megmarad a birtokosnál. 4. Csere által (per
mutatio), ha t. i. akár a személyhez kötött, akár pedig a dologbeli patro
natus, egy másik patronatussal avagy valamely lelkiekhez tartozó dologgal 
(res spiritualis), p. o. tizedjoggal cseréltetik el. De a patronatus valamely 
pusztán anyagi dologgal soha sem cserélhető föl, mert az simonia 
volna. A csere mindenkor csak püspöki engedélylyel mehet végbe. 
5. A javadalomnak megnagvobbítása, vagy a templomnak újból 
való fölépítése által. Ugyanis ha valamely kegyuraság alá tartozó 
templomnak vagy javadalomnak jövedelme teljesen elvész vagy fölötte 
megcsökken, vagy pedig maga a templom romba dől és azután valaki 
találkozik, ki új jövedelmet biztosít, vagy a megcsökkent jövedelmet 
kiegészíti s a templomot újra fölépíti: az ily jótevőnek jogában áll 
az illető egyházi hatósághoz kegyúrtársi jogért folyamodni, mit azon
ban csak eme két föltétel alatt nyerhet m eg: a) ha a régi patronus 
a javadalmazás megújítására vagy megnagyobbítására, vagy a templom
nak újbóli fölépítésére fölszólíttatván, kötelességének eleget tenni vagy 
nem akar vagy nem képes, s a bajon, ha csak a jótevő ajánlata el 
nem fogadtatik, segítni nem lehet; b) ha a jótevő által létesített újabb 
javadalmazás a régi jövedelmének legalább is felével fölér.

Kegyúri jogot csak az szerezhet, ki vagy az egyházi építkezés 
terhét vagy a lelkész javadalmazását vállalja magára, de nem az, ki 
az épület számára csak telket ad, vagy a kézi és igás munkákat 
teljesíti. (1799. márcz. 26. 6986. sz. a. kir. rend.)

A kegyúri jog oszthatlan (jus individuum) s azért csak in solidum 
bírható; megoszthatás csak annak gyakorlatára nézve, jelesen a kijelö
lési jogot illetőleg képzelhető. A jog az örökösök által in solidum
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szereztetik meg. a praesentatio pedig több örökösnél pro rata lehet
séges. Oly jog, mely az egyház által különös jogalapnál fogva oly 
személyeknek adatik, kik állásuknál és az egyház hierarchiai szerke
zeténél fogva annak gyakorlatára nincsenek hivatva. Néha a kegyúri 
jog megmarad ugyan a tulajdonosnál, hanem annak gyakorlata ruház- 
tatik át másra. így átszáll ezen jog gyakorlata: a) A hosszabb időre 
szóló kibérléseknél (locatio et conditio) a bérlőre, hacsak a bérbeadó 
azt magának fönn nem tartotta volna, b) Oly jószág haszonélvezeté
nek (usus fructus) átruházásánál, melylyel kegyúri jog van össze
kötve. Ennélfogva a férj jogosítva van a kegyúri jog gyakorlatára 
azon javakon, melyek a nő részéről hozománykép adattak, ha 
ezekkel ily jog volna összekötve; továbbá az özvegyet is illeti a 
kegyúri jog azon javakra, melyeknek haszonélvezetét a férjtől nyerte, 
c) Az önkéntes vagy bírói zárlatnál (sequestratio) a közönséges 
jog szerint a zárgondnok, csődnél a tömeggondnok gyakorolja a 
kijelölési jogot; a tiszteleti jogok azonban őket nem illetik. Végre meg
jegyzendő, hogy a kegvuraság elzálogosítás tárgya nem lehet.

Megszereztetik a kegvuraság az által is, ha valaki egy össze
omlott, vagy már roskadozó egyházat a püspök beleegyezésével saját 
költségén azon esetben fölépíttet, ha azt a kegyúr a püspök által 
meghatározott idő alatt föllépíteni nem akarná. Ha a fölépítés az 
összeomlott egyház anyagából történik, az előbbi kegyúr és a fölépítő 
kegyúri társsá válnak. Ha több kegyúr közül az egyik által történik 
a fölépítés, a többieket illető kegyúri jogot is ő szerzi meg; megma
radván a többi kegyúri társnak az adott telek és adományozás alapján 
szerzett jogai. A javadalipazás elégséges, vagyis akkora legyen, hogy 
annak jövedelmeiből a javadalmas rangszerű eltartása és az isteni
tisztelet körül szükséges költségek teljesenfödöztessenek. Egyszerű javada
lomnál a kegyuraság megszerzésére maga a javadalmazás kirendelése is 
elegendő. A javadalmazás történhetik készpénzben, vagy ingatlanokban. 
Megszerzi a kegyúri jogot az is, a ki az elveszett javadalmazást 
a püspöki és az előbbi kegyúr beleegyezésével egészen helyreállítja; 
vagy a ki csak a részben elenyészett jövedelmet legalább feléig 
kiegészíti.

Ha valamely plébániai javadalomból egy rész kihasíttatik, és 
az ujonan keletkezett plébánia az anyaegyház jövedelmeiből javadal- 
maztatik, akkor az anyaegybáz (illetőleg ennek plébánosa) nyer kegy
úri, jelesen kijelölési jogot az uj plébániára; ha pedig a javadalma
zás nem az anyaegyház jövedelmeiből történnék, csak tiszteletjogai 
vannak az uj plébániát illetőleg. Oly fiókegyház kegyurasága pedig,
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mely bizonyos anyaegyházból a pratronus terhére szakíttattott ki és 
önálló plébániává alakíttatott, mindig azt illeti, ki az egyház kegyurasá- 
gával fölruházva van (1870. évi 16933. sz. cult. m. r.)

A javadalom alapításához csupán egy cselekmény kívántatik, 
t. i. a javadalmas ellátására szükségelt elegendő jövedelmi forrásnak 
biztosítása. A ki templomot vagy javadalmat alapít, habár egyenesen nem 
kérné vagy fönn nem tartaná magának a patronusi jogot: abban 
mégis részesül. Azonban kivételt képeznek a székes- és társasegy
házak és szerzetesi templomok alapítói, kik ugyan minden fóntartás 
nélkül nyerhetnek kegyúri jogokat — de bemutatási jog csak különös 
pápai kiváltság folytán illetheti meg őket — mindazáltal arra föl 
vannak hatalmazva, hogy az alapítás alkalmával kiköthessék maguknak, 
miszerint a javadalom betöltésénél a praelatus megválasztásához ők, 
valamint örököseik is beleegyezésüket adhassák (jus assensum praebendi). 
Az alapítókra nézve még azon általános szabály is szem előtt tar
tandó, hogy mindaddig nem gyakorolhatják ‘ a kegyúri jogokat, mig a 
püspök ítéletet nem hozott arról, váljon az alapítás föltételeinek kellőleg 
elég lett-e téve: s váljon az alapítási föltételek a kegyúri jogok fogal
mával s az egyházi törvények szellemével megegyeznek-e vagy sem ?

Magyarországban a magán kegyuraság csak az apostoli király
nak, mint fökegyúrnak helybenhagyásával szerezhető meg. Erre 
vonatkozólag az 1638-dik évi (III. Ferdinánd I. decr.) törvény XXX-dik 
czikke a következőkép szól: <A karok és rendek nagy visszaélések 
behozatalát, tapasztalják a sok kegyúri levelek szerzése által: annál- 
fogva jónak látták, hogy ezután a kegyúri levelek szűkebben és 
csupán az ország törvényeivel megegyezőleg adassanak ki.» Az 1553. 
évi IX. t.-cz. pedig a következőket tartalmazza: «Azegyházi javadal
mak adományoztassanak és a kegyúri jogot mutassák meg, kik az 
egyházakra nézve azt igénylik.» Rendkívüli módon megszerezhető az ere
detileges patronatus: emberemlékezetet meghaladó hosszas gyakorlat által, 
a nélkül, hogy bizonyos jogezimre kellene hivatkozni. De ha valamely 
világi testület vagy főúr hivatkoznék az emberemlékezetet meghaladó 
gyakorlatra: hiteles okmányokkal köteles bizonyítni, hogy a bemuta
tási jogot legalább 50 év óta háborítlanul és sikerrel gyakorolta. 
A tridenti zsinat előtt 40 évi elévülés és bizonyos meghatározott s 
igazságos jogczimen is lehetett kegyuraságot szerezni; de . miután a 
tridenti zsinat a patronusnak rendkívüli úton való megszerzésére nézve 
csak az emberemlékezetet meghaladó elévülés czimét ismerte el, 
a legjelesebb kanonisták véleménye szerint a 40 évi elévülés czimé- 
nek érvénye megszűnt.

ΚΟΥΙΙΛΖΙ K Ö Z IO A Z dA T Á S. I. 2fi
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A kegyuraság megszűnik: a) A kegyúr lemondása folytán, b) Ha 
azon templom vagy javadalom, melyhez a patronatus kapcsolva van, 
elenyészik, c) A kegyuraság alanyának megszűntével. A kegyuraknak 
nem áll hatalmukban önként lemondani a kegyuraságról, sőt a kegyúri 
terhek teljesítésére bírói úton is kényszeríthetők. (1876. okt. 1.27941. 
sz. a. kir. rend.) A pátronus kötelezettségét a kegyuralt község'irányában 
nem szünteti meg, ha ott vagyonát vagy jövedelmeit veszti, csak az, hogy 
ha egészen tönkre ment. Erre vonatkozólag érdekes a zilahi eset, melynél a 
kincstár azon okból, mivel ott jövedelmeit elvesztette, meg akarta tagadni 
a kegyuraságot, de a közalapítványi ügyigazgatóság 1868. október 15-én 
8713. sz. a. ezeket jelentette: «A törvény meg nem kívánja azt. 
hogy a kegyúr a kegyuralt egyház határában birtokos legyen, mivel 
a földesuraság és kegyuraság nem azonos jogi fogalom, és inert az 
1823. okt. 17-diki 43259. sz. udvari rendelet a kegyuraságot nem föl
tételezte a kérdéses fiscalis dézsmák létezésétől; végre mert a kincs
tár nem mint fiscalis dézsma haszonélvezője, vagy annak tulajdonosa, 
hanem mint kincstár vállalta el a kegyuraságot, a kincstár pedig 
mint ilyen nincs azon helyzetben, hogy a végkép tönkrejutott egyházi 
kegyurak sorába helyeztessék, s mint szegény a kegyúri terhek alól 
mentesíttessék.» (18238/1868. cult m. r.)

A patronust kötelességeinek teljesítésére az 1723. LXXI. törvény- 
czikk, s több alkalommal, jelesen 1799. máj. 26., 1809. nov. 29., 
1816. okt. 1-én kelt helytartományi rendelet érteményében is reá 
lehet szorítani. A kegyúri kérdések elbírálására egyetlen forum a 
korona, illetőleg a cultusministerium. (1874. évi 6890., 1875. évi 
10130. és 31114. sz. cűlt. min. intézvények.) Ez elv folyománya a 
Verbőczy Hk. I. R. ll.czím , az 1569. XXXVI. t.-cz., 1715. XVI . t.-cz.
3. §. és az 1791. Xltl. t.-cz. rendelkezéseinek. Kivételt képeznek a 
volt határőrvidéki plébániák, melyeknek kegyúri ügyeit a pénzügy- 
minister tárgyalja. (13040/1873. sz. cult. min. rend.)

Azon kánonjogi szabálylyal szemben «quod semel placuit, amplius 
displicere non potest», a tévesen gyakorolt patronatusra vonatkozó
lag a cultusminister 1874. évi 25504. sz. rendeletében kimondotta, 
hogy «valamely téves eljárásból jogi következtetést levezetni nem lehet.» 
A kegyúr nem kötelezhető a kegyúri terhek tágítására, hanem csupán 
az eredetileg elvállalt kötelezettségeknek elégtételre. (17890/1868. sz. 
cultusministeri rend.)

Miként már említettük más helyütt, legkiválóbb patronusi jog 
a praesentet. A praesentet kifejezés a patronusi jogok legkitünőbbikét, 
a  bemutatási jogot jelenti, mely szerint t. i. a javadalom megüresedése
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esetén a patronus alkalmas egyént jelölhet ki, kit a püspök, ha 
ellene jogos kifogást nem tehet, a hivatalban megerősíteni tartozik. 
A bemutatás jogára vonatkozólag a következőket kell megjegyez
nünk : a) A bemutatási jog1 rendszerint minden kegyurat meg
illet, kivételt e tekintetben, mint már fonnebb említők, a székes- és 
társasegyházak és szerzetesi javadalmak kegyurai képeznek, b) A 
bemutatási jog csak a javadalom megüresedése esetén gyakorolható. 
Azonban az alapítónak meg van engedve, hogy alapítás alkalmával 
egyszerre több egyént is kijelölhessen, kik a javadalom megüresedése 
esetén egymásután következnek a javadalom birtoklásában, c) A be
mutatott személynek alkalmasnak, azaz minden kánoni kellékkel fel
ruházottnak kell lennie. A világi kegyúr az alkalmas személyek közül 
bármelyikét kijelölheti, de az egyházi patronus mindig a méltóbbat 
köteles kiválasztani. A kegyúr, ha egyházi személy lenne, önmagát 
nem mutathatja b e ; de a világi patronus saját fiát is bemutathatja. 
Ha pedig a kegyúrtársak közül a többség egyik társnak bemutatását 
óhajtja, az illető saját kijelöltetésébe beleegyezhetik, d) A bemutatás
nak a törvényben előirt határidő alatt kell megtörténni; vagyis a 
praelaturákra 3 hó, a kisebb javadalmakra, ha egyházi kegyuraság 
alá tartoznak 6, ha világi alá, 4 hó lefolyása alatt. A vegyes patro- 
natusnál pedig, ha az egyházi és világi kegyúr egyszerre praesental 
6 hónap; ha pedig fölváltva, azon esetben, midőn az egyházi 
patronus él a kijelölés jogával 5, ha pedig a világi 4 havi határidő 
tűzetik ki. Ha a bemutatás a törvényes idő alatt nem történnék meg, 
az átháramlás joga lép érvénybe; de azért a püspök megengedheti, 
hogy a kegyúr a törvényes idő eltelte után is gyakorolhassa a bemu
tatási jogot, csakhogy ha a törvényes idő másodízben is letelt, a 
kegyúrnak több halogatás! idő nem adatik. Nálunk Magyarországban 
közönségesen nem élnek a püspökök az átháramlás jogával, hanem 
a késedelmes patronust felszólítják a kijelölés megtételére, e) A mi 
pedig a bemutatás tényét illeti, ez történhetik akár élőszóval, akár 
pedig Írásban; de tanácsosabb az utóbbi mód, mely napjainkban 
közönségesen mindenütt szokásban van. A bemutatásról szóló irat 
vagy a püspöknek, vagy pedig a kijelöltnek tétetik át; s ez utóbbi 
esetben a kijetölt tartozik a bemutatási okmányt a püspökhöz fölter
jeszteni. Ha többen vannak a kegyúrtársak, mint már említettük, 
vagy egyetemlegesen teszik meg a kijelölést, vagy pedig felváltva, 
egy-egy kegyürtárs praesentál a többi nevében. Ha egyetemlegesen 
történik a kijelölés, azon kegyúrtársak, kik a bemutatáskor egy egész 
szavazattal bírnak, külön s egyenkint is jelölhetnek ki s mutathatnak
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be valamely alkalmas egyént a püspöknek. Azok pedig, kik nem bír
nak egy egész szavazattal, előbb testületileg összegyűlnek s szótöbb
ség utján döntik el, hogy kit mutassanak be. Ha pedig a kegyurak a 
szavazás módjára nézve nem tudnának megegyezni, az ügyet a püs
pök intézi el. Ha a kegyúrtársak egyszerre több egyént mutatnak be 
a püspöknek, a javadalom annak adományoztatik, a kit legtöbb 
kegyúrtárs mutatott b e ; ha egyenlők a szavazatok, a püspöknek sza
badságában áll azt megerősítni, a kit méltóbbnak tart. f) Ha a be
mutatás megtörtént, azt megváltoztatni nem lehet, azonban a világi 
kegyúr, a bemutatás után is, de a megerősítés megtörténte előtt, 
ismételheti a bemutatást (potest variare praesentam) nem ugyan oly 
módon, hogy az első bemutatást visszavonja, hanem a már meg
történt praesentához egy újabbat csatolhat (variatio cumulativa); a 
püspöknek azután szabadságában áll az első ízben és utólagosan 
praesentáltak közt választást tenni. Az ismételt bemutatásnak helye 
van a patronatusnál is, ha az egyházi és világi kegyúrtárs egyszerre 
praesentálnak, vagy ha sorrend utján (per turnum) a világi kegyúr 
gyakorolja a kijelölés jogát; de ha a sorrend szerint az egyházi 
patronus praesental: neki nincs megengedve a variatio, g ) Ha a 
bemutatás idején a kegyúri jogokra nézve pier folynék: különbséget 
kell tennünk, hogy kik között folyik a per. Ha a püspök és egy más 
személy között létezik versengés, s a püspök a szabadadományozás 
jogát vitatja, a másik személy pedig kegyurasági jogot tulajdonít, 
magának: ezen esetben a püspök a per eldöntéséig csak helyettest 
nevezhet ki, nehogy azon gyanúba essék, mintha csupán azért per
lekedett volna, hogy szabadon tölthesse be a javadalmat. Ha pedig 
két magán személy vitatkozik a patronatusi jog felől, s hat hó lefo
lyása után sem végzik be a pörlekedést és senkit sem jelölnek ki a 
javadalomra: a püspök szabadon betöltheti a hivatalt; ha pedig 
mindketten jelölnek ki valakit, a püspök vagy annak adományozza a 
javadalmat, kit a kegyuraságnak tényleges és jóhiszemű birtokosa 
kijelölt, vagy pedig csak administratort nevez ki a hivatalra. Végre 
ha azon jószág birtoklására nézve, melyhez a patronatus kötve van, 
folyik a per és tényleg ki sem bírja a patronátust: a törvényes idő 
elteltével a püspök szabadon betöltheti a javadalmat, h) Ha a kegy
úr alkalmas és méltó személyt jelöl k i : a püspök köteles azt a java
dalomban legföljebb két hónap alatt megerősíteni, különben a patro
nus az érsekhez vagy pápához panaszt intézhet. Ha püspök nem a 
kegyúr kijelöltjének adományozza a megürült javadalmat: az ado
mányozás ugyan magában véve érvénytelennek nem mondható, de
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a kegyúr fölebbezés utján annak megsemmisíttetését kérvényezheti. 
Ha azonban a kegyúr méltatlan vagy alkalmatlan egyént mutat be: 
a püspök a bemutatást visszavetheti, de a visszavetés okát mindig 
részletesen meg kell jelölnie — s ily esetben a világi patronusnak 
még megengedtetik, hogy újabb kijelölést tehessen, a melyre nézve 
újabb hat hónapi határidő tűzetik ki.

Míg egyrészt a patronatus tetemes terheket ró a kegyurra, 
ezekkel szemben a praesentet joga mellett a Számonkérés jogát bizto
sítja számára, t. i. hogy a kegyuralt egyház vagyonáról számadás 
előtte s illetőleg gazdasági megbízottja közbejöttével eszközöltessék 
évről évre. S van még egy — bár gyakorlatból kiment — kiváltsága 
a patronusnak, s ez a jus utilitatis, mely abban áll, hogy a kegyűr 
szűkölködő állapotra jutván, az egyháztól ellátást követelhet Erre a 
kegyúr akkor is számíthat, ha ez az alapítás alkalmával ki nem 
köttetett volna; de a közönséges egyházjog szabályai szerint csak 
a, következő föltételek mellett: a) Ha a kegyúr nagy szegénységre 
jutott, de a kegyuraságot még mindig bírja. Az épen nem szükséges, 
hogy a kegyúr végszükségre jusson, szóval: koldussá legyen; elégséges 
ha sem javaiból, sem máshonnan, pl. hivatalából magát és családját 
állásához illően eltartani nem képes. 6) Ha nincsen senki, a ki őt 
eltartaná, pl. nincsenek jó vagyoni állapotban levő gyermekei vagy 
unokái stb. c) Ha önvétke nélkül jut szegénységi állapotba, d) Ha az 
egyháznak a javadalmas eltartása és egyéb szükségletek födözésére 
megkivántató összegen felül van jövedelme, e) Ezen fölösleget és ön- 
vétkök nélküli szegénységüket a püspök és hazánkban a ministerium 
előtt is kötelesek bebizonyítani. A javadalmas illő ellátása azonban a 
kegyurat mindig megelőzi, de nem a javadalom jövedelmeiből netán 
nyugdíjat húzó egyéb személyek is. Nyugdíjat a kegyúr csak akkor és 
oly mértékben nyerhet, ha és amennyiben az az alapítás alkalmával 
határozottan kiköttetett. Egyébiránt az egyház jövedelmeiből való segé
lyezés csak a kegyúr személyét illeti, neje s gyermekeire az ki nem 
terjeszthető.

A kegyúr az 1875. évi 1691. és 18465. sz. cult. min. rendelet
szerint sem párbért fizetni, sem egyáltalán egyéb lelkészi, kántori vagy 
más személyi kiadáshoz járulni nem tartozik.
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A kegyúri kötelezettségek tüzetesebben.

Egyházalapítás, egyházi épületek fentartása, lelkészi javadalmak 
biztosítása tehát a patronus legfőbb teendője. Az 1647: V., X., XII., 
XVIII. és XIX., 1681: XXVI., 1715: LX., 1723 : LV. t.-czikkek a 
régebbi törvények s· kir. rendeletek megújításával és kibővítésével a 
kegyúri jogokat és kötelességeket körülírták. Még tüzetesebben rendel
keznek a későbbi kir. udv. rendeletek. I. Lipót 1701. ápr. 9-kén 
kelt rendeletében kimondotta «ut omnes et singuli terrestres domini 
qua parochiarum patroni» az egyházakat jó karban tartani, valamint 
a lelkészeket illően ellátni tartoznak; III. Károly király pedig 1733. 
márczius 7-ről kibocsátott királyi resolutiójában, egy a megelőző évben 
okt. 12-ről kiadott rendeletére hivatkozva, elrendelte a plébániák, 
ezek fiókegyházainak és a templomoknak összeírását, a plébánosok 
jövedelmének kinyomozását s a hiányzó jövedelmeknek az említett 
kincstári javadalmazásból pótlását — egyszersmind kijelentette: «veiül i 
vero respectu parochiarum ex modo fato subsidio et aerario nostro 
pendi debito, vel neoerigendarum, vel restaurandarum jus patronatus 
nobis et successoribus nostris Hungáriáé regibus clementer reservas- 
semus: ita etiam fidelibus regnicolis: (mert az 1495: XXXI. t.-cz. 
szerint külföldiek nem lehettek kegyurak) admissuri sumus, ut siquis 
illorum parochiale beneficium sive in toto, sive in parte novit er fun
daverit, vel vero antehac quidem habitum, successive tamen col
lapsum restauraverit — hoc titulo Patronatus et respective conpatro- 
natus jure gaudere possit.» — Midőn pedig az 1790/1: LXVII t.-cz. 
által az országos sérelmek megvizsgálására és javaslattételekre kiküldött 
egyik bizottság feladatává tétetett többek közt az is, hogy a mindkét 
szertartásu kath. egyházak szabályozása és a plébániák javadalmazása 
tárgyában javaslatokat tegyen, — az ország prímásának elnöklete 
alatt összeült országos bizottság a kegyúri jog tekintetében is oly 
törvényjavaslatot készített, hogy a kik a kegyuraságot ekkorig tör
vényesen bírják, azok abban továbbra is meghagyassanak; és a mikép 
azon földesurak, a kik vagy kir. adomány, vagy alapítás által, vagy 
egyéb törvényes módon gyakorolják a kegyuraságot — minden tiszteleti 
jogokat és a terheket is viselni tartoznak: akként azok, a kik kincstári 
javakat a terhek általános viselésének kötelezettségével kapnak, a 
kegyúri terheket is viselni vagy ezek egyenértékét a vallásalapba be
szolgáltatni tartoznak; végre azoknak, kik jövőre kegyurasági jogot 
szerezni óhajtanak, ez nem máskép, mint azon kötelezettséggel legyen 
adományozható, hogy templomot és paplakot építeni, ezek fentartásáról
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gondoskodni s úgy a lelkészt, mint a káplánt javadalmazni tartoznak. 
Ezen munkálat a háborús viszonyok miatt nem tárgyaltathatván ország- 
gyülésileg, az 1827: Vili. t.-cz. ezen munkálatoknak újbóli átnézését 
és kidolgozását rendelte el; ezt megelőzőleg azonban már 1802. jan. 
15-ről kelt királyi resolutióban ezen bizottsági javaslat akkép bővít
tetett ki, hogy jövőre a kegyúri jogot elnyerők tartozzanak a lelkésznek 
egy jobbágyi telket adni, a templom és lelkészlak tekintetében pedig, 
a mennyiben a templom pénztára födözetet nem nyújtana, ezt a kegyúr 
tartozzék emelni s illetőleg fentartani, de a. kézi és szekeres napszámok 
a plébániai hívek erejéhez képest ezek által járultatandók ki. Minek 
következtében az egyházi ügyekre kinevezett albizottság azon kérdést 
illetőleg, hogy kik tekintendők tulajdonkép kegyuraknak, mik ezek 
jogai és kötelezettségei ? a korábbi bizottság és a kir. rendelet intéz
kedéseit akkép vélte módosítandóknak, hogy a templompénzeknek csak 
kamatai fordíttathassanak építkezésre, nem pedig a tőke is, mely mint 
alapítvány, mindenkorra fentartandó; továbbá ne csak az anya-, hanem 
fi ókegy házbeliek is tartozzanak a kézi és szekeres munkákkal járulni 
és pedig a kéziekhez a családtagok száma, a szekeresekhez pedig a 
fogatok és a jobbágytelkek számaránya szerint. Továbbá úgy véle
kedett az országos albizottság, hogy ha valamely kegyúr a plé
bániát oly bőkezüleg javadalmazta, hogy a lelkész a jövedelmek
ből illő fentartásán kívül a plébániai épületek helyrehozását is 
megbirja, ily esetekben a kegyúr a további fentartásra ne kötelez- 
tetbessék. A nemeseket is a közigazgatási hatóság által megálla
pítandó arányban a kézi és szekeres munkák kiállítására kötelezendők
nek javasolta.

Az 1728: LXXI. t.-cz. abbeli intézkedése, hogy a papoknak a 
nép által teljesítendő ellátásáról és élelmezéséről a püspökök és az 
egyházak kegyurai gondoskodjanak — eredményezte azt, hogy a 
XVlII-dik századból több oly intézkedés nyomára akadunk, melyek sze
rint a megyés püspök nemcsak az egyes hívek, hanem a községek köte
lezettségeit is megállapította, és pedig részint külön e czélra készített 
okmányban, részint pedig az egyházi látogatások alkalmával. Ezen 
egyházi látogatások különösen intézkedéseket foglalnak magukban a 
kegyuralt egyház körül előforduló építkezések költségeinek kik által 
viselése irán t; habár ezek tekintetében felsőbb rendeletek is léteznek. 
Ezek szerint általános elv, hogy a plébániai templomnak, valamint a 
papiaknak fölépítése és fentartása egészen a kegyúr kötelessége, a 
kézi és igás munkát azonban a plébániai hívek teljesítik. Ha a plébániai 
pénztár fölös készletekkel rendelkezik, ezek szintén az építésre for-
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díthatók. — Különös intézkedések bocsáttattak ki az 1873. junius
6-káról kelt vallásügyministeri rendelettel a közalapítványi birtokokon 
fennálló épületek javításának kik által eszközlése tárgyában. Ugyan 
e tekintetben a m. kir. pénzügyminister is 1881. október 4-ről s ille
tőleg 1882. márcz. 19-ról kibocsátott rendeletéiben intézkedett; kör- 
vonalozván a kincstár mint kegyúr, a hitközségek és a lelkészek 
kötelezettségeit az épületek fentartása tekintetében.

Míg azonban a magán kegvúrnak kötelezettsége az egyház- 
fentartás iránt a földesúri jogok megszűntével tetemesen kevesbűlt, 
az egyházi, kincstári és közalapi kegyuraságok természetük és ren
deltetésüknél fogva, a kegyurasági terheknek mindenkor egész mérvbeni 
viselésére hivatvák, s ugyanazért már az 1733. márczius 7-diki királyi 
resolutió kimondotta, «ut illi, qui bona temporalia abbatiarum vel 
praepositurarum aut aliorum etiam beneficiorum ecclesiasticorum 
tenent, sive ecclesiastici, sive regulares existant, in bonis ad ejusmodi 
beneficia spectantibus cumprimis ecclesias et domos parochiales con- 
decenter restaurent et tam iisdem, quam parocho de congrua dote 
provideant.» Az 1785. deez. 20-diki udvari rendelet pedig azt hatá
rozta, hogy a kamarai birtokokon levő plébániák illetményei nem 
a cassa parochorumból, hanem az uradalmi jövedelmekből szolgál
tassanak ki; tovább ment az 1787. márczius 26-diki rendelet, mert 
ebben már a kamarai, alapítványi és az egyházi javakon levő plé
bániák és káplánságok ellátása egyenesen az illető uradalmak pénz
táraira utaltatott. Úgyszintén nem szabadulhatnak meg a teljes ellátás 
kizárólagos kötelezettsége alól azon városok sem, melyek egyszersmind 
kegyurak, mert ily városoknak a kegyúri jog az azzal járó összes 
terhek viselésének kötelezettségével adományoztatott; (1681: XLI. t.-cz.) 
és az 1846. márczius 12-ki legfelsőbb királyi elhatározás kimondotta : 
«hogy (Debreczen) város a kebelében levő r. kath. egyház és plébánia 
iránti pártfogói joghoz csatolt kötelezettségektől úgy a hazai törvények, 
különösen az 1681: XLI. t.-cz értelme, valamint a sz. kir. városokat 
illető kegy. kir. kiváltságok természete ellen föl nem menthető, követ
kezőleg ugyanazon kötelezettségeknek, mint más sz. kir. városok, 
eleget tenni tartozik;» — és végre, mert már ezt megelőzőleg az 
1799. szept. 17-ről kibocsátott kanczelláriai rendelet is - kijelentette: 
hogy «in civitatibus illis, in quibus pro Ecclesia, parochia et schola 
catholicorum vigore juris patronatus certae summae ex communibus 
civitatis beneficiis . . . .  dependuntur, solutiones hujusmodi pro iisdem 
integre . . . .  in salvo relinquéndas ac proinde ex communibus 
beneficiis et proventibus nonnisi ibi et in tantum evang confessioni



addictis pro ratione eorundem populationis et virium cassae domes
ticae subveniendum esse, ubi, et in quantum, a summa pro catholi
corum ecclesiis, parochiis et scholis dependi solita et a reliquis 
oneribus cassae domesticae civitatis aliquid rem anet; — atque hoc 
ipsum intelligendum est etiam de XVI. oppidis scepusiensibus.»

A hol város közönsége a patronus, a lelkészválasztásba a 
képviselőtestületnek csupán róm, kath. tagjai folyhatnak be. A soproni 
konvent 1876. évi február 27-én tartott üléséből emelt fölebbezés 
folytán 1876, éyi julius 27-én tartott ministertanácsi teljes ülés 
mondotta ezt ki, minek folytán a cultusminister 1876. évi 19185. sz. 
határozatával a panaszolt lelkészválasztást meg is semmisítette: 
«Tekintettel arra, h o gy ...s tb . . az 1818. évimárcz. 27-én 16859. 
sz. a. kelt kegy. kir. rendelet, mely szerint a különböző hitfelekeze- 
tek által lakott városokban a róm. kath. lelkész választása csak a 
kath. polgárokat illeti, a bevett vallások közötti jogegyenlőségnek és 
viszonosságnak az 1848. XX. t-.cz.-ben kifejezett elveivel nem ellen
kezik, s újabb kir. rendelet által meg nem szüntettetett, -— sth — a 
soproni kath. konvent fölfolyamodásának hely adatik, és a város 
közönsége által f. é. febr. 16-án 603/874. sz. a. hozott s a fentidézett 
fensőbb rendeletekkel és saját törvényhatósági szabványaival, vala
mint a jogegyenlőség és viszonosság elveivel meg nem egyeztethető 
határozata feloldatik — stb.»

A jász városok által gyakorolt pratronatusnál minden kétséget 
kizárólag csupán a róm. katholikusokat illeti meg a kegyuraság, mert 
Mária Terézia 1745. évi márcz. 6-án kelt szabadalomlevele szerint: 
«Locorum communitatibus Romano Catholicis in iisdem districtibus 
sitis jus etiam patronatus benigne concedimus.»
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Δ kincstár vallás- és tanulmányi alap kegyurasága.

A vallás, tanulmányi és egyetemi alap tulajdonához tartozó 
uradalmak és jószágok kegyurasága alatt álló templomok és paplakok 
építésénél vagy helyreállításánál követendő eljárás: Mihelyt a köz- 
alapítványi főtisztség az illető hitközség avagy lelkész fölszólalása 
folytán valamely templom vagy papiak újból építésének vagy helyre- 
állításának szükséges voltáról értesül, s a kérelmet minden tekintetben 
kellőleg indokoltnak találja, az építési tárgy szemle útján fölvétele, és 
az építési terv és költségvetés szerkesztése végett közvetlenül az állam
mérnöki hivatalhoz forduland, mely az illető egyházközségekkel, min
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denesetre a helybeli plébános és elöljárók, valamint a közalapítványi 
főtisztség s az illető egyházmegyei hatóság képviselője hozzájárultával 
az építkezési munkálat szükségességét igazoló körülményeket az épí
tési leírásban egybefoglalván, a tervet és költségvetést elkészíti és 
azokat az összes műszaki iratokkal fölszerelten, betekintés és észre
vételeinek megtételé végett a közalapítványi kér. főtisztséghez fölter- 
jesztendi, mely ezen iratokat áttekintvén, azokat észrevételei kíséretében 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumhoz fölterjesztendi. 
Az igénybe vett költségek engedélyezésé után a műszaki iratok a 
közalapítványi kér. főtisztségnek át fognak küldetni, mely — a meny
nyiben a tárgy csekélyszerűbb voltánál fogva annak házilag leendő 
helyreállítása nem rendeltetnék el, az engedélyezett munkák fogana
tosításának biztosítását eszközlendi ·— mindenekelőtt pedig intézkedendő 
hogy a hívek magukat a megkivántató igás és kézi napszám ingyenes 
teljesítésére jegyzőkönyvileg kötelezzék.

Az építkezés foganatosításának biztosítása, ha más nem rendel
tetett volna, mindenkor eleve kihirdetendő, s egy állammérriöki 
hivatalnok közbejöttével tartandó árlejtés útján szabályszerűen esz- 
közlendő.

Az árlejtés, ha a munkálat 1000 frtnyi költséget meghalad, 
mindenkor a hivatalos vagy olvasottabb vidéki lapban, ha pedig cse
kélyebb összeget vesz igénybe, a helyhatóság által a közelfekvő köz
ségekben közhírré teendő s e tény az illető községeknek, hol a ki
hirdetés történt, bizonyítványai által igazolandó.

Egyúttal a részletes föltételek elkészítendők, és úgy ezek, vala
mint az építkezés alapjául szolgáló és a fennállott m. kir. helytartó- 
tanácsnak 1864. évi október 10-kén 72783. sz. a. kelt intézvényével 
— a vallásalap kegyurasága alatt álló építkezésekre is elfogadott, az 
állammérnöki hivataloknál amúgy is található általános építési föl
tételek — a vállalkozók megtekintésére készen tartandók.

Az árlejtés kihirdetésétől eltérni s alkuegyezményt kötni csak 
kiváló jutányosság vagy sürgős szükség esetében csekélyebb helyre- 
állításoknál, s mindenkor a vallás- és közoktatási ministerium föl
hatalmazása folytán szabad, és az egyezménynek az építési szerződés 
minden kellékeivel kell bírnia.

Az árlejtésnél szó- és írásbeli ajánlatok tétethetnek. Az írásbeli 
ajánlatok csak meghatározott minta szerint nyújthatók be.

Az árlejtésről jegyzőkönyv szerkesztendő. Ezen jegyzőkönyvben 
mulhatlanul megemlítendő, hogy az általános és különleges építési 
föltételek a jelenlevők előtt fölolvastattak és azok által sajátkezűleg
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aláírattak, s a jegyzőkönyv valamennyi résztvevő által sajátkezüleg 
alá is írandó. Ezen jegyzőkönyvbe a betett bánatpénz mennyisége és 
minősége is megemlítendő, mely bánatpénz az árlejtés után azoknak, kik
nek ajánlata el nem fogadtatott, visszaadatik, minek foganatosítása az 
illető felek aláírásával magán az árlejtési jegyzőkönyvben elismerendő· 
Fölveendők ezen kívül az egyes szóbeli ajánlatok. — Az írásbeli 
ajánlatok csak a szóbeliek befejezése után nyitandók föl, még pedig 
a felek jelenlétében, és azok tartalma a jegyzőkönyvben röviden meg
érintendő.

A legjutányosabb vállalkozó a bánatpénzt az egész építési összeg 
10%-ra biztositékképen kiegészíteni tartozik, mely a legközelebbi 
alapítványi vagy azt helyettesítő adópénztárba szállíttatván, ennek meg
történte az illető pénztár vagy hivatal által az árlejtési jegyzőkönyvön 
elismerendő.

Az árlejtésről fölvett jegyzőkönyv alapján — a szerződés három 
példányban kötendő, mely szerződvény a vállalkozó és a közalapít
ványi kér. főtisztség által aláirattatván, az összes műszaki iratok 
kíséretében a vallás- és közoktatási m. kir. ministeriumhoz — jóvá
hagyás végett — fölterjesztendő. A mennyiben a megkötött szerződés 
jóváhagyandőnak találtatik s helybenhagyási záradékkal ellátva, a 
közalapítványi főtisztségnek, a munkálat foganatosítása végett, mely
— ha csekélyebb az építkezés — az illető gazdatiszt vagy a meny
nyiben műszaki fölügyelet szükséges, az állammérnöki hivatal föl- 
iigyelete és vezetése alatt történik, visszaszármaztatik.

Ha az árlejtés eredménye kedvező nem lenne, az erre okul 
szolgáló körülmények földerítése mellett csak az árlejtési jegyzőkönyvi
— véleményes jelentés kíséretében lesz a vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumhoz fölterjesztendő.

A vállalkozó részletes kielégítése mindenkor az állammémöki 
hivatal által, a vállalkozó aláírásával ellátandó érdembér-kimutatások 
alapján történik, mely az országos építő-igazgatóság műszaki szám
vevői osztálya által leendő megvizsgálás végett, mindenkor a vallás- 
és közoktatásügyi ministeriumnak bemutatandó. — Átvállalt, de még 
részben nem teljesített munkákra előlegek sem ki nem köthetők, sem 
nem utalványozhatok.

A munka bevégezte után, ha a költség 3000 irtot meg nem 
halad, az állammérnöki hivatal a közalapítványi főtisztség fölszólítá- 
sára — minden külön fölhatalmazás nélkül — a művizsgálatot teljesíti. 
Nagyobb költségbe került építkezések bevégeztéről pedig az állam
mérnöki hivatal szabályszerű művizsgálati táblázatot készítend, mely
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az országos építészeti igazgatóság utján a vallás- és közoktatási m. 
kir. ministeriumhoz fólterjesztetik, hogy a művizsgálati bizottmány 
esetről esetre onnan kiküldethessék. A művizsgálati jegyzőkönyv a 
közalapítványi kér. főtisztség utján — annak netáni észrevételeivel 
a vallás- és közoktatási m. kir. ministeriumhoz ■— végelhatározás 
végett fölterjesztetik.

A művizsgálat napjától számítandó egy évi jótállási határidő 
elteltével — a vállalkozó vagy a közalapítványi kér. főtisztség kivánata 
folytán az állammérnöki hivatal az építési tárgy állapotának mibenléte 
iránt bizonyítványt állítand ki, mely kedvezően szólván, a közalapítványi 
kér. főtisztség által — a biztosítéki összeg mennyiségéről, annak hol 
és mily adatokkal léteiéről a vallás- és közoktatási ministeriumhoz föl- 
terjesztés fog tétetni; különben pedig a biztosítéki összeg a hiányoknak 
— a vállalkozó általi helyreigazításáig vissza fog tartatni, — vagy a 
hiányoknak helyreállítására fordíttatni, s csak a maradvány kiszolgál
tatni. (1867. aug. 7-kén 9375. sz. a. kelt cult. min. rend.)

A pénzügyminister pedig a kincstári kegyuraság alatt levő egy
házakra vonatkozólag így intézkedett: «Minthogy tapasztalás szerint 
a m. kir. kincstár kegyuraságához tartozó lelkészi lakok s azok mellék- 
épületei javításának kötelezettségét szabályozó és mind ez ideig hatályban 
levő 1845. évi 12464. számú udvari kamarai rendelet a külhivata- 
loknál nem részesül elég figyelemben, a fentidézett udv. kamarai ren
deletből kifolyólag rendeltetik: 1. Korábbi kegyes kir. rendelet, sza
bályrendeletek és főleg az 1822. évi junius 1-jén 16388. sz. a. 
kibocsátott értelmében, jövedelmeire való tekintet nélkül és megtérítés 
terhe alatt kötelezvék a kegyúri hitközségek javadalmazott lelkészei 
arra, hogy az általuk lakott lelkészi lakon, nemkülönben gazdasági 
épületeken, u. m. csűrökön, magtárakon, szénatartókon, istállókon, 
kocsiszíneken, disznóólakon stb. efféléken mindazon javításokat saját
jukból födözzék, a melyek költségét a bérben lakó felek szabály és 
szokás szerint maguk tartoznak viselni. 2. Tartoznak a lakházaikban 
szükségesnek mutatkozó nagyobb javításokat a kegy úrnak vagy kép
viselőjének idejekorán a végett tudomására hozni, hogy a késedelem
mel járó nagyobb kiadásnak eleje vétessék; az ezt elmulasztó vagy 
késedelmes lelkész a mulasztása által szaporodott költségeket megtérí
teni köteles. 3. Az első pontban említett s részben föl is sorolt gaz
dasági melléképületeken szükséges nagyobb javítások terhe a javadal- 
mas lelkészre nehezül. 4. A 2-dik pont alatt említett ama nagyobb 
javítások kifejezése alatt értetik a fal vagy a háztető nagyobb felének 
megújítása, vagy a padiatok javítása stb. effélék. 5. Kisebbszerü tata
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rozásoknál, minők a kapu vagy fedélzet javítása, a meszelés stb. 
effélék különbséget szül a lelkészek jövedelme. Az oly lelkészek 
ugyanis, kiknek jövedelme 500 írtnál többre rúg, ezen javítások költségeit 
sajátjukból tartoznak födözni, és netaláni mulasztásaikért kártérítési 
kötelezettséggel tartoznak s arra egyházmegyei úton szorítandók is; 
ellenben az 500 frtnál csekélyebb javadalmúak, e nemű költségeik 
fódözését a kegyúr-kincstártól várhatják. 6. Arra ügyelni, váljon az 
5-dik pont alatt, érintett tátarozás kit terhel, a gazdasági kezeléssel 
megbízott tisztviselők szoros kötelessége, kijelentetvén: hogy azon hivatal 
vagy közeg, mely 500 frtnál nagyobb javadalmú lelkész lakásán 
kisebb javításokat hoz javaslatba, avagy vitet véghez, a lelkész elleni 
visszkereset fentartásával a kincstárnak innen eredett kárait megtérí
teni tartozik. 7. A két utóbbi pontból kifolyólag kegyúri papi lakok 
jókarba helyezésére irányuló jelentéseknél a gazdasági hivatalok el- 
mulaszthatlanul tartoznak az illető lelkész jövedelmeire mindenkor 
tüzetesen kiterjeszkedni. 8. Az 1. pont kiegészítésekép megjegyeztetik, 
hogy az istállók és kocsiszínek szükséges melléképületeknek jeleztetnek 
oly községekben, hol a lelkész lovakat vagy teheneket kénytelen tar
tani; az ily szükséges melléképületek fölemeléséhez a község területén 
rendelkezésére álló könnyebb nemű anyagoknak természetbeni kiszol
gáltatásával a kegyúr-kincstár is hozzájárul. A lelkészi lakások és 
melléképületeinél fölmerülő javítások, tatarozások jövőre a föntebbiek 
szempontjából lesznek megbirálandók s a költségvetések ezek értel
mében szerkesztendők.» (Pénzügymin. rend. 1881. október 4-dikén 
03,141. sz. a.)

A kincstár kegyurasága alatt álló épületek fentartása iránti intéz
kedések a pénzügyminister ressortjába tartoznak. (21159/1868. sz. cult, 
m. rend). Az egyházépületekre legfelsőbb helyen engendélyezett összegen 
felül a végrehajtással megbízottak felelősség terhe alatt többet nem 
adhatnak ki. Ha tehát az előlegesen megállapított összegen felül több 
kivántatnék, a többlet szükségessége külön kimutatandó. (1798. már. 
27-én 6916. sz. kir. udv. rendelet.)

Az eladott állami javakon gyakorolt kegyuraság minden jogok
kal és kötelezettségekkel a vevőre száll át. fi 788. január 22-én 
567. helyt. tan. szám alatt kiadott kir. kancz. rendelet. Ugyanígy 
utasít az 1801. január 5-én kelt kir. leirat.)
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Az ujonan építendő templom térfogata úgy határozandó meg, 
hogy a hívek számának s/s része 10 % -kai megszaporítva vétetik 
számításba; pl. a hol 3000 lélek van, — 2000, ennek 10%-a 
200: tehát a templom 2200 lélekre számítva építtetik. (11128/1877. sz. 
cult. m. rend.)

A templomok és paplakok helyreállítását illető árlejtésnél az 
1864. október 10-én 72783 sz. a. kiadott helytartótanácsi rendelet
5. §.-a szerint: ha személyesen jelenik meg a vállalkozó, 5 %, ha 
pedig irásbelileg jelentkezik, 10 % bánatpénz fizetendő le. Az árlejtési 
jegyzőkönyv végén az illető adópénztár által bizonyítandó a biztosíték 
fölvétele. Ajánlatoknál a bánatpénz melléklendő. Föl kell az árlejtési 
jegyzőkönyvben említeni, hogy az építési föltételek a jelenlevőknek 
felolvastattak.· Az árlejtésnél állami építészi szakközegnek jelen kell 
lennie.

Az állami vagy alapítványi pratronatushoz tartozó egyházak 
építési eljárását közelebbről szabályozza a cultusministernek 1867. 
aug. 23-án a közm, és közi. ministerhez intézett következő átirata: 
«Miután daczára az általános építési föltételek határozott rendeletéi 
nek és daczára az egyházmegyei hatóságokhoz ismételten kibocsátott 
szabályrendeleteknek, melyek szerint csak oly munkatöbbletek fejében 
igénybe vett pótköltségek vállaltathatnak utólag a vallásalapra át. 
melyek előlegesen engedélyezett, vagy mennyiben a munkatöbblet 
természete halasztást nem engedne, legalább idejekorán följelentett 
túlmunkálatokból erednek, a vállalkozók által csaknem minden épít
kezésnél minden följelentés nélkül ily túlmunkálatok foganatosíttatnak, 
melyeknek utólagos engedélyezése később méltányossági szempontok
ból szorgalmaztatik, a föntebb'! szabályra, minden építés-szerződésben 
hivatkozás történjék, nehogy a vállalkozóknak alkalom nyíljék annak 
nem tudására hivatkozni.»

Az 1867. ápril. 23-án 2297. sz. a. kelt cult. min. körrendelet 
pedig így intézkedik: «Az általános és részletes építési föltételek 

•mindig szorosan az 1864. évi 72783. sz. alatti utasításhoz csatolt 
minták szerint szerkesztessenek, és hogy az ugyancsak ezek szerint 
fogalmazándó szerződés 6. §-ában a f. évi 3770. sz. alatti helytartó- 
tanácsi intézvénv értelmében minden keletkezhető peres ügy eldön
tésére, a legközelebbi vidéki közalapítványi ügyészség székhelyén létező 
bíróság köttessék ki, minthogy ezen szabályok szoros meg nem tar
tása esetén az egész eljárás, az eljáró közegek költségén meg fognak 
semmisíttetni. Mindazon építkezések és helyreállításoknál, a melyeknél 
a hívek által teljesítendő napszám csekély voltánál fogva aziránt.
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hogy annak akadálytalanul kiszolgáltatása körül nehézség fönn nem 
akadand. kétség nem foroghat fönn, és mely körülményt (czimed) az 
építkezést javaslatba hozó előterjesztésében mindenkor különösen ki
emelni méltóztassék, a napszámmunka ingyenes kiállítása mindenkor 
az 1865. évi febr. 3-án 4320. sz. a. kibocsátott helytartótanácsi ren
delvény értelmében biztosítandó.»

A műemléket képező templomok föntartása iránt az 1881. évi 
XXXIX. t.-cz. ezeket rendeli: 1. §. A műemlékek jelen törvény védelme 
s a vallás- és közoktatásügyi minister felügyelete alá helyeztetnek. 
Műemlék minden oly építmény, mely történeti vagy művészeti emlék 
becsével bir. 6 § Ha a fentartandónak nyilvánított műemlék vala
mely törvényesen bevett vallásfelekezet egyházának a tulajdonát 
képezi s isteni tiszteletre használtatik, a fentartást, kiigazítást vagy 
stylszerű helyreállítását a minister követelheti, esetleg az országos 
alapból eszközöltetheti. 7. §. Megszűnik a fentartási kötelezettség: 
ha a templom vagy kápolna isteni tiszteletre többé nem használtatik. 
Ez esetben a minister a műemléket kisajátíthatja. A kisajátítás ez 
esetben bélyeg- és illetékmentes.

Patronatus az erdélyi protestánsoknál.

Az erdélyi ev. ref. és unitárius egyházakban, mint már fönnebb 
említtetett, a patronátusnak egy neme fejlődött közjogi alapon ki. A 
patronusok a) az egyházi főtanács teljes gyűlésének tagjai (A. C. 1. 
R. 1. Cz. 3. ez.); b) papnak s mesternek tartoznak 12 frtj büntetés 
terhe alatt legalább annyit fizetni, mint egy paraszt ember, meg 
azon esetben is, ha jószágtalanok volnának (A. C. 5. R. 46. E.); 
c) kötelesek az ekklézsiai építmények felállításában -s fentartásában 
segedelemmel lenni, ezen segedelmezés mértékének az illető ekklé- 
zsiák elöljárói által elpróbálandó egyezkedés utján kelletvén helysé- 
genkint elhatároztatni, s az igy létesített egyezményeknek az illető 
ekklézsiák jegyzőkönyveibe íratni; az egyezés elpróbálása sikertelen 
eseteinek pedig az egyházmegyei elöljáróság által az egyházi fő
tanácshoz kelletvén följelentetni, mely módját fogja találni annak, 
hogy a nemesek is ezen törvényes kötelességük teljesítésére reá 
birattassanak (1836. 130. sz. E. R.). Az általános egyházi jog
tudomány szerint azok, kik helyet adtak a templom építésre 
vagy templomot építettek, vagy a meglevő templom számára tetemes 
jövedelmet ajándékoztak, bármely állapotú s nemű személyek legye-
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nek is (patronum faciunt fundus aedificatio, dos). Ezeknek akaratja 
ellen pap nem rendeltethetik. (Ulászló i. 3. D. 66. ez ). Egyházi 
régi gyakorlat szerint a birtokos nemesek közül is csak azok hivat
nak patronusoknak, kik a papnak 10, a mesternek pedig 5 kalangya 
búza kepét fizetnek legalább. Ezek a templom s más ekklézsiai épü
letek javítása, ekklézsiai, papi s mesteri földek mivelése körüli munka
tételtől mentesítvék ugyan, de midőn templom, papi s mesteri lak 
újból építtetnek, legalább kétannyi részvéttel tartoznak lenni, mint 
egy közrendű kepefizető.

A patronus örökös tagja az egyházközség presbyteriumának. 
(Erdélyi ref. egyházalkotmány 20. §.)

Az erdélyi ref. egyházkerület 1861. évi szabályzata szerint: 
«A patronátusi jogot illetőleg, hogyha valaki valamely egyháznak 
bizonyos meghatározott czélra vagy határozatlanul akár életében 
valamely ajándékot ád, akár halála utánra véghagyományilag valami 
alapítványt hagyományoz, az ezekből folyó jogokra nézve sem az 
egyházi gyülekezet, sem az egyházi felsőbbség által rövidséget nem 
szenvedhet, a határozatlan jellemű ajándékoknál, rendelkezési s fel
ügyeleti joga mindvégig megmaradván, határozott czélokra tett aján
dékozásai vagy véghagyományilag tett alapítványai csakis rendel- 
tetésök szerint kezeltethetvén. így például, ha valaki egyházat alapít, 
azt fentartja és fennállását halála utánra is egymaga biztosítja, a 
pap- és mesterválasztás joga az alapítót s illetőleg örököseit illeti: 
más esetekben, hol nem egyedül a patronus tartja fenn az egyházat, 
a papválasztási szabályok szerint a népnek is befolyása van a pap 
és mester választásába; vagy továbbá, ha valaki valamely fekvő bir
tokot vagy bizonyos tőkepénzt ajándékoz vagy végrendeletileg hagyo
mányoz bizonyos czélra, az alapító s illetőleg örökösei hire és bele
egyezése nélkül azon adomány, vagy véghagyomány körül semmi 
változtatást tenni nem szabad, a határozatlan ezélú ajándéknál vagy 
hagyománynál azonban csak az alapítónak engedtetik rendelkezési 
jog, az örökösök legföljebb annyira jogosíttatnak, hogy az elpusztu
lástól védelmezzék s elfecsérlését vagy helytelen czélokra fordítását 
az illető egyházi felsőbbség által meggátolják.»

Az 1888. évi «Törvénytár* I. kötet 306. §. szerint pedig a 
főpatronus, és a kisebb patronusok által választott képviselő tagja a 
lelkészválasztási jelölő bizottságnak. A 318. §. a papválasztásra nézve 
ezt mondja: A patronusok az eddigi gyakorlat és mérték szerint 
érvényesítik szevezeti jogukat vagy személyesen, vagy írásos felhatal
mazással ellátott helyettesük által.
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NEGYEDIK RÉSZ.

Kath. alapok és alapítványok.

Az egyházi alapok és alapítványok legfőbb felügyelete az 1791. 
í.l V. t.-czikknél fogva a királynak felségjogát képezi. Ő felsége e fel
ügyeleti jogot jelenleg felelős cultusministere által gyakorolja, részben 
pedig szakbizottságok közreműködését veszi igénybe, — minden eset
ben gondoskodván arról, hogy minden alapítvány az alapítók czélja 
és szándéka (intentiója) szerint kezeltessék.

Már előzőleg az 1890—91. XXIII. t.-czikk kimondotta, hogy «0 
sz. Felsége, mint az egyházak legfőbb védura, Isten egyházait jogai
ban megtartandja, és bármely nevű alapítványokat, az alapítók kivá- 
nata szerint fog kezeltetni.»

A felséget megillető főfelügyeleti jognál fogva bármely néven 
nevezendő alapok és kegyes alapítványok számadásai bármikor beki- 
vánhatők. (1797. decz. 27-én 25,804. sz. a. kelt helyt. tan. rendelet, 
mely a 3226/1874. sz. cultusministeri rendeletnél idéztetett és alkal
maztatott.) Ugyané tárgyban a helytartótanács 1862. január 3-dikán 
75,652/1861. sz. a. és 1863. márcz. 22-én 9555. sz. a. a törvény- 
hatóságokhoz intézett rendeletben kimondotta, hogy hazai törvényeink 
szerint bármi néven nevezendő kegyes alapítványok fölött a főfel
ügyelet ő felsége által legfőbb politikai hatósága útján gyakoroltat
ván : mindenféle kegyes alapítványoktól, ezek ellenőrizhetése végett, a 
számadási kivonatok fölterjesztendők.

Kivételt képeznek az erdélyi püspöki és gör. kath. érseki egy
házmegyék, melyek csak az erdélyi unió tényleg életbeléptetése óta 
tartoznak közigazgatásilag az anyaországhoz ; különben is az erdélyi 
r. kath. püspökség külön vallásalappal és az erdélyi törvények által 
biztosított autonómiával bir. Hasonló okból kivételt képeznek az 
autonom protestáns egyházak alapítványai.

Jegyzet. Az 1691. deczember 4-kén kelt. Leopoldi diploma két első pontja az 
Erdélyben bevett vallások törvényes jogait, azoknak minden — akár szerzett, 
akár adományozott — javaikat, még ha korábban más egyház tulajdonát képez
ték volna is, teljesen biztosította.

Minden egyházi alapítványról szóló levél jóváhagyás végett a 
legfőbb felügyeletet gyakorló Felséghez fölterjesztendő. (1804. junius 
26-án 14,151. sz. a. kelt kir. rendelet.)
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A katli. vallásalap úgy keletkezett, hogy III. Ferdinand király a 
magy. kir. kamara jövedelmeiből évenkint fizetendő 6000 Irtot rendelt, 
mihez később III. Károly 1733-dik évben 16,000 frtnyi javadalma
zása, majd az 1786. feloszlatott .szerzetrendek és eltörölt zárdák 
összes vagyona, a róm. kath. főpapok által a szabályozott püspök
ségek alapjához (1848-ig) fizetett évi adomány, a róm. kath. egyház
nak jutott úrbéri kárpótlásból 2.553.000 frtnyi tőke, végre az államot 
illető megüresedett papi javadalmak időközi (intercalaris) jövedelme 
járult.

A vallásalap inkább templomoknak, mint paplakoknak építését 
van hivatva támogatni. (11,327/1875. sz. cult. min. rend.) A vallás
alap a szerzetes rendek épületeinek fentartására nem fordítható köte
lezettség szerint, csupán kegyelmi segélyt nyújthat., ha a költségek 
ájtatos adományok útján nem fedeztetnének. Ily kegyelmi segély is csak 
azon zárdáknak adatik, melyek lelkészi szolgálatokat látnak el: minél
fogva női zárdáknak egyátalán nem engedélyeztetik. (4764/1876. és 
2390/1877. sz. cult. min. rend.) Egyébként zárdaépületek emelésének 
és fentartásának költségei alól a vallásalap az 1787. évi julius 17-én 
8292. sz. és 1796. márcz. 17-én 2860. sz. a. kelt udvari rendeletek
kel is elvonatott.

Az 1867. évi julius 21-én kelt legfelsőbb elhatározásban kimon
datott, hogy a vallásalap az ezután szervezendő gör. kath. plébániák 
javadalmazásához csak akkor fog járulni, ha a hívek az országban 
dívó lelkészi és kántortanítói járandóságok pontos fizetésére magokat 
kötelezik; névszerint a papi teleknek ingyen mivelését magukra vál
lalják, lelkészüknek párbér fejében évenkint bizonyos mennyiséget 
vagy termesztményekben, vagy készpénzben (pl. minden házaspártól 
50 krt, félpártól 25 krt) fizetnek, a pap ellátásához stola, azaz papi 
bér czíme alatt az egyházmegyében dívó schema szerinti díjak fize
tésével járulnak, s ebbeli jövedelem mellett szüksége mutatkoznék a 
vallásalap igénybevételének.

A kegyes alapítványok gyümölcsöző elhelyezésénél, ha ez egye
seknek kikölcsönzése által történik, elengedhetlen a betáblázás (jelzá
log-bekebelezés). (1823. nov. 1.8-án 28,293. sz. a. kelt. kanezel. rendelet.) 
Kivétel engedtetik, ha a kölcsönvevő a kegyúr, amennyiben rendezett 
vagyoni viszonya ismeretes. (1824. aug. 31.-én 21,353. sz. a. kelt 
udv. rend.)

Az alapítványok kezelésére nézve következő szabályok állanak 
fenn : 1. Minden alapítvány felől külön okmány készítendő; egyik 
párban a püspöknek megerősítés végett, másik párban a vallásügyi
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ministeriumhoz jóváhagyás végett felküldendő. — 2. A kegyes czélra 
történt hagyományoknál a kiváltságos végrendelet is érvényes, vagyis 
a végrendelet megáll, ha a végrendelkező végrendeletét sajátkezűleg 
irta és aláírta, vagy akaratját két tanú előtt szóval kijelentette. — 
8. Hogy oly esetben, midőn végrendeletileg hagyatik valami az egy
háznak, az illető pap azon végrendeletet ne írja, se alá ne írja. —
4 .  Ha az alapítvány tőkepénzben tétetik, az biztos helyre kamatra 
adandó és betáblázandó, s ha az adósok a kamatot nem fizetik, 
a tőke visszafizetésére szorítandók, habár elég vagyonnal bírnának is.

A cultusminister által kezelt fekvőségek bérlete tárgyában 1867. 
szept. 4-én 9852. sz. a. oly rendelkezés tétetett, hogy haszonbér
elengedéseknek csak rendkívüli kivételes esetekben lehet helye. Ily 
esetekül tekintendők oly elemi csapások vagy hadi károk, melyek 
által az illető bérlemény évi termése akár az egész bérleti területen, 
akár annak kétharmadán, még pedig a bérlő önvétke nélkül, végkép 
és teljesen megsemmisül.

Ily esetben a bérlőnek szabadságában van bérelengedésért folya
modni. a következő föltételek a la tt: 1. Ha a bérlet ideje két évet 
meg nem halad s kimutatja, hogy vesztesége még részben sem pótol
ható a múlt. bérleti év kedvező eredményéből, vagy a jövő évben vár
ható nyereményéből. 2. Ha a helyszínén eszközlött szemle és becsű 
útján hitelt érdemlőleg· igazolja azon kár összegét, melyet a mondott 
csapás által szenvedett. 3. Ha igazolja, hogy a csapás olyan volt, 
mely ellen magát valamely bizalmat érdemlő biztosítási társulatnál 
váltott biztosítás által senr védhette: vagy hogy, habár biztosította 
is. mindazáltal tőle nem függő eset folytán, kárpótlásban nem része
sült. 4. Ha bebizonyítja, hogy szenvedett veszteségét az időszak elő- 
haladottsága miatt utóveteményekkel sem pótolhatta, vagy ezek is a 
kedvezőtlen időjárás folytán meghiúsultak. 5. Hogy addig rendes és 
pontos fizető volt, s hogy az elengedtetni kért haszonbéri részleten 
túl fenmaradó részét az illető évi haszonbérnek tettleg lefizette.

Határidőhosszabbításnak csak akkor lehet helye : a) ha ki van 
mutatva, miszerint a haszonbérlő, bérleengedés alapjául nem szolgáló 
csapások következtében, az esedékes haszonbér, vagy annak bizonyos 
hányadának a határidő alkalmával pontosan leendő lerovása folytán, 
gazdászati üzletében oly veszteséget szenvedné, mely által jövőre 
bérleti kötelmeinek pontos teljesítésére képtelenné tétetnék; jelesen : 
ha ott, hol kisebb gazdák bérelnek, az esedékes haszonbér teljes 
behajtása bizonyos időben csakis legszükségesebb igavonó marhájá
nak kényszereladása által volna eszközölhető; 6) ha eddigelé pontos

27*
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fizető volt s a bérelt jószágot, állagának rongálása nélkül kezelte; 
jelesen a trágyázás, takarmány-felhasználás stb. iránti szerződési 
kötelmeit mindenkor akadálytalanul teljesítette; c) ha azon bérhátra- 
léki összeg, melynek lefizetése iránt határidőhosszabbítás volna enge
délyezendő, árvaszerüleg, vagy jelzálog, vagy pedig a javítmányok s 
a bérlő tulajdonát képező fölszerelés lezálogolása által biztosítva van. 
Ezen fedezet szabályszerűen kimutatandó, s a mennyiben a bérlő 
javításaiból s illetőleg gazdászati fölszereléséből áll, ezek összeiran- 
dók. A becslés helyessége, illetőleg a netalán előforduló túlbecslésből 
eredendő kárért az illető gazdatiszt felelős; d) ha a bérletidő a meg
hosszabbított fizetési határidő alatt lejár, úgy a fizetési határidő meg
hosszabbítása csak akkor engedtetik meg, illetőleg hozathatik javas
latba, ha az illető összeg, melyre nézve határidőhosszabbítás engedendő, 
jelzálogilag árvaszerüen biztosítva van ; e) minden határidőhosszabbí- 
tás engedélyezése esetén 6% késedelmi kamat kötendő ki, s eziránt 
a folyamodótól jogérvényesen kötelező írásbeli nyilatkozat veendő k i; 
f)  végre minden netán fölmerülő becslési, összeirási s egyéb költ
ségeket, valamint az esedékes bélyegilletékeket, a határidőhosszabbítást 
kért bérlő tartozik viselni.

Részletfizetések csak akkor bírnak gyakorlati előnynyel, ha az 
illető bérlőről föltehető, hogy a részletfizetéseken felül a rendes bért 
is fennakadás nélkül fogja fizethetni, ennélfogva a következő szabályok 
lesznek megtartandók : a) részletfizetések csak akkor engedélyezhetők, 
midőn a bérletidő még le nem telt, s legalább egy bérletév még hátra 
van: 6) ha a részletfizetések által lerovandó bérhátralék biztosított
nak tekinthető; c) ha a bérlő pontos fizető volt s a bérleményt az 
állag rongálása nélkül használta; d) mindezen körülmények fenfor- 
gása daczára részletfizetések nem engedélyezendők, illetőleg javaslatba 
sem hozandók, valahányszor alapos aggály forog fenn, hogy a bérlő 
a részletfizetések által jövőben lejáró tartozásainak pontos teljesíté
sére előreláthatólag képtelen leend; e) a részletfizetési batáridőnek a 
hátralévő bérletidőn túl terjeszkednie nem szabad.

A cultusminister felügyelete alá tartozó összes egyházi javak 
eladására nézve irányadó azon szabályzat, mely a róm. és gór. kath. 
érsekek és püspökökhöz 1880. jan. 21-én 1643. sz. a. kiadott kör
rendeletben foglaltatik. E rendelet így hangzik : «Azon czélból, hogy 
az egyházi javadalmakhoz tartozó ingatlanságok és kir. kisebb haszon- 
vételi jogok eladására vonatkozó szerződések ügykezelésében a kívá
natos egyszerűség és gyorsaság elérethessék, és az eddig tapasztalt 
gyakori pótló levelezések mellőztethessenek : van szerencsém czimedet
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megkeresni, hogy mielőtt e tekintetben a szerződés megköttetnék 
eziránt előlegesen engedélyért folyamodni s ebbeli becses előterjesz
tését a következő adatokkal fölszerelni méltóztassék.

I. Épületeknél : 1. Az 1868. évi LIV. t.-cz. 363. §-a értelmében 
kiállított szakértői becslevéllel, s ezenkívül bérházaknál még a hite
lesített házbérvallománynyal. házosztályadó alá tartozó épületeknél 
pedig az adókönyvecskével. 2. Az eladásra szánt épület hiányairól 
szóló, a törvényes becslést eszközlő szakértők által fölvett költség- 
vetéssel.

II. Földbirtoknál: 1. Telekkönyvi kivonattal. 2. Az 1868. évi 
LIV. t.-cz. 424. §-a értelmében a százszoros adó alapján megejtett 
becslevéllel s ennek mellékletéül az összes állami adónak részletes 
kimutatásával. 3. Bérbeadott birtoknál az utolsó hat évről szóló bér- 
szerződéssel. 4. Házilag kezelt birtoknál az utolsó hat évi tiszta jöve
delem átlagának és a kataszteri tiszta jövedelemnek kimutatásával.

III. Kisebb kir. haszonvételi jogoknál : Az utolsó hat évről szóló 
bérleti szerződéssel, s ezenkívül az épületekre nézve az I-ső szakasz
ban megjelölt okmányokkal, míg a földekre nézve (ha t. i. a regale- 
joggal együtt ilyenek is eladásra kerülnének) csak a II-dik szakasz 
t-ső és 2-dik pontjai alatt megnevezett mellékletek lesznek csatolandók.»

Az egyházi birtokok cselekvő és szenvedő állapotáról szóló 
kimutatások a naptári év szerint szerkesztve évenkint. beterjeszten- 
dők a kormányhoz. (1707. évi nov. 29-én 25302. sz. a. kelt és ezt 
kiegészítőig 1865. április 3-án 27071. sz. a. kiadott helyt. tan. 
rendeletek.)

A tanulmányi alap kezdet óta mindig a magy. kir. helytartóta
nács, tehát a kormány felügyelete alá volt adva, annak vezérlete 
alatt kezeltetett, az abból fentartott gymnasiumok és jogakadémiák, 
mindig királyi gymnasiumok és királyi akadémiáknak neveztetnek, és 
mindig a helytartótanács, tehát a kormány rendelkezésétől függtek. A 
tanulmányi alap különben az 1782-ben eltörölt jezsuita-rend ingó és 
ingatlan javaiból keletkezett (kivéve a nagyszombati társház vagyo
nát, mely a magy. kir. egyetemnek jutott); az első alaphoz később 
(1784) a Máriáról nevezett testvérületek és az 1791-ben feloszlatott 
szerzetek jószága csatoltatott; újabban végre az úrbéri kárpótlásokkal 
is növeltetett.

Addig is, mig a magyarországi kegyes alapítványok, jelesen a 
vallás és tanulmányi alapok jövő kezelése iránt a törvényhozás útján 
végleges intézkedés fogna tétetni, ő felsége a magyar apostoli király 
1880. május 21-én kelt k. leirattal a mondott két alap kezelésének
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ellenőrzésére egy részben egyházi, részben világi férfiakból, névszerint 
az elnökkel együtt 15 tagból álló felügyelő és ellenőrző bizottságot 
rendelt ki, mely rendesen minden évnegyed első havában, rendkivülileg 
az elnök meghívása folytán bármikor tartandó ülésekben hivatva van 
a reábizott működést teljesíteni, egy legfels. helyen kinevezett külön 
előadó rendes előadása fonalán.

A bizottságnak fő hivatása a két alap tulajdonát képező törzs
vagyon épségben tartására ügyelni és ez irányban tanácsával a val
lás és közokt. ministert támogatni; miért a két alap költségelőirány
zatai és évi zárszámadásai a bizottságban megvitatva, annak észre
vételeivel együtt legfels. helyre terjesztendők, szintúgy, ha szükséges, a 
két alap tulajdonát képező jószágok gazdasági és erdészeti költség- 
vetései és számadásai is tárgyalása alá bocsátandók.

A bizottság előleges véleménye a minister által mindannyiszor 
kikérendő, a hányszor oly ügyekről van szó, melyek a két alap 
törzsálladékának megváltoztatását tárgyazzák, jelesen pénztőkéknek 
átváltoztatása, ingatlanságba fektetése, tőkék felhasználásával járó 
nagyobb építkezések foganatosítása, fekvőségek vásárlása, eladása 
vagy elcserélése és kivételes kölcsönadások esetében. A bizottságban 
továbbá tárgyalandók a törzsvagyon kezelésére vonatkozó rendszer 
megváltoztatását czélzó ügyek is ; jogosítva van a bizottság az egyes 
kezelési ágaknál észlelt bajok orvoslására vonatkozólag javaslatokat 
tenni, és erre, valamint egyéb hozzá utalt ügyekre nézve felvilágo
sítást és az iratok közlését megkívánni.

A minister nincs ugyan kötve a bizottság határozataihoz, de 
ha valamely annak körébe vágó ügyben véleményétől eltérő intéz
kedést tart szükségesnek, a bizottsági véleménynek legfels. helyre való 
előterjesztése mellett ő felségének legmagm. elhatározását kell kiesz
közölnie.

A bizottság minden rendes üléséről szóló jegyzőkönyvét 8 nap 
alatt, rendkívüli ülésről 48 óra alatt a vallás és közokt. minister- 
nek tartozik bemutatni; de ügyrendét maga állapítja meg s terjeszti 
jóváhagyás végett ő felsége elé.

Egyik kiváló feladata a bizottságnak, hogy minden év első 
havában a lefolyt évben kifejtett ténykedéséről, s az év folyama alatt 
tett tapasztalatairól rendszeres évi jelentést tartozik szerkeszteni, mely 
az összes gyűlési jegyzőkönyvekkel együtt, a minister utján, késede
lem nélkül ő felsége elé terjesztendő.
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Az erdélyi r. kath. tanulmányi alap több fekvőkből, államköte
lezvényekből és kiadott kölcsöntőkékből áll, de a melynek legneve
zetesebb részét teszi a kolozsmonostori uradalom. 2. Az ösztöndíj- 
alap a Bátboriak alapítványából veszi kezdetét, később Lipót és Mária 
Terézia királyok által gazdagíttatott, valamint több magán alapít
ványokkal is idő folytán gyarapodott; — ezen alap az erdélyi püspök 
és a katholikus bizottmány, most a Status és ig. tanácsa közvetlen 
rendelkezése és kezelése alatt állott és áll 3. A nagy-szebeni római 
katholikus Theréz-árvaházi alap. 4. A vallási alap. 5. A normalis 
iskolatanítói alap. 6. A normalis iskolatanítói nyugdíjalap.

Az erdélyi vallásalap terhére a cultusministerium nem utalvá
nyozhat. hanem csak az igazgató tanács ; ha utalványozás szüksége 
forog fenn. akkor az erdélyi r. kath status igazgató tanácsa a minis
terium által megkerestetik, hogy a kolozsvári kir. adóhivatalnál a 
megfelelő utalványozást tegye meg, s az esetben, ha pl. pótlólagos 
leszámolás folytán valamely összeg megtérítéséül van szó, mint ez a 
bécsi felsőbb papnöveldénél történik: az igazgató tanács a ministe
rium felhívása folytán utasítja a kolozsvári kir. adóhivatalt, miszerint 
a pénzügyministerium központi számvevősége forgalmi osztályától 
veendő bécsi értesítvényt (aviso) fogadja el és annak alapján az 
erdélyi röm. kath. valásalap naplójában tegye kiadásba. (1881. évi 
3857. szv. szám.)

A vallás- és közoktatásügyi minister 1874. decz. 23-án 30789. 
szám alatt kelt és az igazgató tanácshoz intézett leirata szerint, bele
egyezik az igazgató tanács azon határozatába, hogy az erdélyi kath. 
alapítványok vagyonához tartozó 907,800 forintnyi államadóssági 
kötelezvények hazai földtehermentesítési kötelezvényekkel kicseréltes
senek. Tehát az erdélyi kath. alapok elidegenítése is csak cultus- 
ministeri engedélylyel történhetik.

A gör. kel. egyházalapok.

Miután az 1868. aug. 10-én kelt legk. k. rendelet 1. B. 24. §-a 
által a lelkészségek kevesbítése után feleslegesen fenmaradó papi 
telkek a gyengén javadalmazott vagy testileg és lelkileg elgyengült 
világi papok gyámolítása végett egy «hierarchiai alap» létesítésére 
rendeltettek s a legk. kir. rendelet ez intézkedése semmi későbbi, leg
felsőbb jóváhagyást nyert szabályrendelet által meg nem másíttatván, 
jelenleg is teljes érvényben fennáll; másfelől pedig ez alap létesítésére
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mindeddig csaknem semmi sem történt, az azt megillető jövedelmek 
rendeltetésüktől legtöbb helyen elvonattak, az eddig összegyűlt csekély 
alaptőkének kezelése nem teljesen megfelelő, sőt az 1868. decz. 13-án 
22391. sz. a. kelt utasítás által az üresedésbe jött papi telkek világ
latban tartása végett fölterjesztetni rendelt kimutatások sem .folytak 
be pontosan: elhalaszthatlanná vált ezek következtében oly intézke
déseket hozni be, melyek addig is, mig a papság ez alapból leendő 
segélyezésének módja az egyház-nemzeti congressus közbenjöttéve! 
részletesen szabályozható lenne, a fönnemlített alap megalakulását, 
rendeltetése szerinti gyarapodását, helyes kezelését és világlatban 
tartását biztosítják. E rendelkezések a következők:

1. Hogy a közlött mintázat szerint minden egyházmegyei admi
nistrativ bizottmány a hatáskörébe eső megürült papi telkek felől
1869. évtől elkezdve minden évről külön kimutatásokat készítsen: 
abban a község megnevezésén, a telek catastrális holdakbani terüle
tén, a megürülés időpontján kívül a kezelési módot, évi tiszta jövedel
met s azon egyént, községet vagy hivatalt, mely azt fölvette, ponto
san jelölje meg; e kimutatások pedig kettős példányban legfölebb 
folyó évi október végéig az illető püspökségek által az egyház-nem
zeti alapok igazgatóságához beküldessenek, mely azokat összesítve 
egy-egy példányban legfölebb f. évi november végéig a cultusminister- 
hez fölterjeszteni el ne mulaszsza.

2. Hogy a «hiearchiai alap»-ba szabályellenesen be nem folyt 
jövedelmek az egyház-nemzeti alapok igazgatóságának kezelése aki. 
s ha szükséges, ez igazgatóság felperessége alatt törvényes úton is 
azonnal beszedessenek s a nevezett alapba beszolgáltassanak, ennek 
megtörténtéről pedig a cultusministerhez az év utolsó napjáig jelen
tés tétessék.

3. Hogy az 1874-dik évi január 1-ső napjától kezdve minden 
a «hierarchiai a la p ira  háramlóit megürült papi telek az illető egy
házmegyei administrativ bizottmányok által előlegesen szabályszerű- 
leg kihirdetendő nyilvános árverés utján 3 évi haszonbérbe adassék. 
az árverés eredménye és a szerződés megkötése az egyház-nemzel i 
alapok igazgatóságának jóváhagyásától föltételeztessék, a folyó haszon
bér az egyház-nemzeti alapok igazgatósága által kezelt «hierarchiai 
alap»-ba közvetlenül beszolgáltassék, mely az esedékes haszonbérnek 
fölvétele iránt a fizetési határnap letelte után legföljebb egy hó alatt 
törvény utján is intézkedni szorosan kötelezve leend.

4. Hogy az egyház-nemzeti alapok igazgatósága a befolyt ősz- 
szegeket. 2/;. értékükben is teljes biztosságot nyújtó ingatlanokra, épü
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letek kizárásával, vagy államkötvényekben helyezze el; csak 1000 
frtot meg nem haladó kisebb összegeket lévén jogosítva ideiglenesen 
biztos takarékpénztáraknál kamatoztatni, az ezen összegen felül ekkép 
elhelyezetteket pedig vegye vissza.

5. Hogy az egyház-nemzeti alapok igazgatósága a «hierarchiai 
alap» kezeléséről elkülönített naplót és főkönyvet vezessen és száma
dásait minden év végével elkészítvén, a cultusministerhez mindaddig 
terjeszsze föl, mig az egyháznemzeti alapok számvizsgálatáról a gör. 
kel. szerb egyház-nemzeti congressus befolyásával más intézkedés 
nem jön létre.

Az 1808. aug. 10-én kelt legfelsőbb rendelet szerint minden 
egyház-nemzeti javak é s  alapok a nemzeti congressus ótalma alatt 
állanak, mely azok f'entartása, szaporítása és helyes s szabályszerű 
hoválordítása felől meggyőződést szerezvén, czélszerű rendszabályokat 
fog előírni é s  az egyház, iskola, népművelés és közérdekű czélok 
előmozdítására szolgáló forrásokról gondoskodni.

Határozatok, melyeknél fogva az egyház-nemzeti javak és ala
pok eüdegeníttetnek, tőkéjükben kevesbbíttetnek, megterheltetnek vagy 
elzálogosíttatnak, legfelsőbb helyről jóváhagyás nélkül végre nem hajt
hatók.

Az egyház-nemzeti alapok igazgatóságát képezi a patriarcha é s  
metropolita, vagy a metropolitai administrator és három assistens. 
Ezek közül egy a lelkészi, egy a katonai s a harmadik a polgári 
osztályból való, végül az érseki nemzeti titkár. Ezekhez hozzá 
adatik: a) egy jószágfelügyelő, kinek a gazdálkodásban szakavatott
nak é s  megvizsgáltnak, valamint a számadási szakmában ügyesség
gel bírónak kel! lennie. Ez az alapok igazsgatósága által választatik 
1.200 frt évi fizetéssel é s  napidíjjal, s úti költség czimén évi 400 
frtnvi átalánynyal; b) az ügyész, ki egyszersmind consistoriumi ügyvéd 
is lehet; c) a számvevő, irodai személyzettel, a melynek fölállítását 
az igazgatóság szükségesnek tartja.

A clericalis alap jövedelmei, az alapítvány eredeti rendeltetése 
értelmében, szükséghez képest a hittudományi és más iskolákra, 
melyek közé a gymnasiumok és felső tanintézetek tartoznak, vala
mint iskolai szükségletekre is fordítandók.

Az elidegeníthetlen nemzeti alap jövedelme, természeténél s 
alaphelyzeténél fogva a püspöki javadalmazások és püspöki lakok, a 
mennyiben az egyetemleges püspökségi jövedelmek elegendők nem 
lennének, valamint az egyházmegyei consistoriumok, továbbá az 
egyházmegyei templomok és lelkészség segélyezésére fordítandó.
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A szerb egyház-nemzeti javak vagy a metropolia. vagy a püspök
ségek, egyes egyházak és egyházközségek, az iskolák és zárdák tulaj
donához tartoznak; vagy pedig alapokból és alapítványokból álla
nak, a mint ezt a szerb nemzetnek adott kiváltságok tanúsítják. A 
szerb patriarcha és karloviczi metropolita az összes nemzeti egyház
javak és alapítványok természetes főgondnoka és képviselője. Minden 
egyházmegyében az egyház-nemzeti javak gondnoka és felügyelője 
az illető megyés püspök.

Az összes vagyont illetőleg, mely a szerb metropoliai és püspök
ségek, egyes egyházak és egyházközségek, vagy a zárdák és iskolák 
tulajdonához tartozik, tüzetes inventarium ok és pedig annyi példány
ban szerkesztendők, a mennyi szükségeltetik azok minden egyes 
fajának kellő biztosítására.

A zárdajavak igazgatása a szerb érsek alatt álló nemzeti alap 
központi igazgatóságára bizatik, a mely a kezelés módját ideiglenesen 
megszabja. A zárdajavak és azok jövedelmei az egyház-nemzeti javak 
és alapok igazgatósága által kezeltetnek. A fölöslegnek fele, mely 
az évi kiadások fedezése után megtakaríttatik, zárda-alapba log 
tétetni, a melybe az eddigi letétemények is átteendők: fele része pedig 
népművelési ezélokra, az iskolai vagy clerikalis alapba folyand be.

A karloviczi patriarcha és metropolita közvetlen gondnoksága 
alatt álló, külön ájtatos és közhasznú ezélokra határozott két szerb 
alap a következő: a) A clerikalis vagy karloviczi iskolai alap, 
Nenadovits Pál karloviczi érsek és metropolita által 1749-dik évi 
augusztus 10-én alapítva,, b) Az 1769-dik évben .keletkezeit és elide- 
geníthetlen nemzeti alap. E két alap elkülönítve kezeltetik. Mindkét 
alapra nézve a legfőbb felügyelet az államkormányt illeti.

Minden számadás alapját a számadói napló — úgynevezett 
«.journal» — képezi, melybe a bevételek és kiadások azon rendben 
vezettetnek be, a melyben előfordulnak.

A számadói napló áll: kézi naplóból (Handjournal), melyet a 
számadó mindig magával hordoz, s abba minden egyes bevételt és 
kiadást haladéktalanul bejegyez: és áll: pénztári naplóból (kassa- 
journal), mely a pénztárban hármas zár alatt őriztetik, s melybe 
minden hét végén az annak folytán történt bevételek és kiadások, a 
pénztárban létező pénz összegének és nemének megjelölésével, beve
zettetnek. A tőkékről és készpénzről külön, s a természetbeliekről 
ismét külön számadások vezetendők; a miért is a kérdéses naplók 
is mindenik számadás számára külön lesznek készítendők. Minden 
napló kell, hogy magában foglalja a bevételek és kiadások folyó
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számát, mely az év kezdetén 1-gyel kezdődik s f'oly az év végéig; 
azután a bevétel és kiadás hónapját és nap já t; továbbá az átszol
gáltató vagy átvevő vezeték és keresztnevét, s végre a bevétel vagy 
kiadás minémüségét és összegét.

Minden harmadik hónap végén lezáratnak a számadások, s a 
számadó által aláírva az egyházi bizottmány elébe adatnak megvizs
gálás végett, mely alkalommal a főjegyzőkönyvbe sommásan bevitet
nek, a napló azon folyó tételszámúnak megjelölésével, a melylyel a 
háromhavi számadás végződik.

Ha a bizottmány a megvizsgált számadást helyesnek találja, 
azt azonnal a bizottmányi tagok sajátkezű aláírásával meg is erősíti. 
Ellenkező esetben a megerősítés elhalasztatik, mig a számadó a 
hiányt kipótolja, vagy számadásának helyes voltát bebizonyítja, a mi 
24 órán túl nem terjedhet. Ez időhaladék eredménytelen lefolyása 
esetében arról a bizottmány az illető bíróságnak és consistoriumnak 
jelentést tartozik tenni.

A három havi számadás fölöslege a következő háromhavi száma
dás első tételét képezi.

Minden bevétel és kiadás szabályszerű leg okmányolandó; és 
minden ily okmány (nyugta, ellennyugta) hátlapjára följegyzendő az 
illető tételszám. A számadásokban és mellékleteikben semmi törlés
nek lenni nem szabad. Ha valami hiba csúszott be, azt tollal kell 
keresztül huzni s az igazítást fölibe írni. De igen vastagon sem 
szabad a hibát keresztül huzni; csak annyira, hogy az eredetileg tett 
beírás mindig könnyen olvasható legyen.

Az eladott terményekért befolyt pénzösszeg a pénztári naplóba 
beviendő s e mellett a természetbeliekről vezetett illető napló lap
száma és folyó tételszámai, a melyek alatt az eladott termények 
kiadásba tétettek, bejegyzendők.

M; |den év végével az egész évi számadások bezáratnak, s a 
főkönyvbe bevezettetnek oly módon, mint az 5. §-ban a háromhavi 
számadásra nézve rendeltetett. A kiadások fedezése után a fölösleg 
a következő évi számadásba mint a bevétel első tétele vitetik át.

Az esperesnek, egyházlátogatás alkalmával, kivánatára a száma
dások a naplókkal és okmányokkal együtt, betekintés végett elébe 
terjesztendők.

A szerb nemzeti alapok kezelése tárgyában 1779. évi július 
16-án kelt legfelsőbb kir. felvilágosító leirat (Rescriptum declaratorium 
nationis illyricae) mellett az assistensek számára kiadott utasításnak az 
alapok fölös jövedelmei mikénti gyümölcsöztetését szabályozó, s jelen-
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leg is érvényben levő 14. pontjában az rendeltetik, bogy mihelyt 
valamely alapnak pénzkészlete 1 0 0 0  forintra felszaporodott, ha ez 
valamely meghatározott kiadás fedezésére nem fordíttatik. nyilvános 
alapba (in fundo publico), vagy pedig magánosoknál teljes biztosíték 
mellett, elhelyezendő.

A gör. kel. szerb egyházi alapokból kölesönnverés iránt beter
jesztett kérvények a congressusi választmány által a cultusministerium- 
hoz fölterjesztendők. (1866. január 16-án kelt legfelsőbb elhatározás, 
mely közöltetett azon hó 25-én 916. sz. a. a kanezellária által.)

E kölcsönök a közalapítványiak normája szerint helvezeudők 
el, tehát 33 V* évi 7% törlesztéssel (1866. decz. 6 -án 17170. s^, a. 
kelt 98892/1866. helyt. tan. számmal jelzett kancz. rend.) A kölcsö
nösség — beszámítva az ' ingatlant már terhelő adósságokat — a 
jelzáloggal terhelendő földbirtok valódi értékének 1/2 részét, bérházai
val pedig 1/3 részét túl nem haladhatja. A kérvényhez csatolandók: 
a szabad tulajdon kimutatása (csőd, zár, végrehajtás, lezálogosítás 
nem léte), a birtokon fekvő terhek kimutatása, a birtok valódi érté
kének kimutatása, legújabb telekkönyvi kivonat. A jelzálog közös 
birtokosai egvetemleg jótálljanak. Hitbizományi javakra kölcsön nőm 
adható.

Az 1875. évi május 14-én kelt legfelsőbb kir. rendelet 10. §-a
1 0 . pontjában foglalt intézkedéshez képest a congregatiói választmány 
kezelése alatt levő alapokról szóló számadások ·— kivéve a zárdái 
és tanintézeti számadásokat — a véghatározat kiadása előtt annak 
felügyelése végett, hogy a congressus előirányzatával megegyeznek-e. 
és hogy azok megvizsgálása alaki tekintetben helyesen vitetett-e 
végbe ? — a m . kir. ministerium elnökéhez fölterjesztendők.

Protestáns egyházi közalapok.

Az evangélikusok egyházegyeteme gyámintézetének czélja. 
az ág. hitv. evang. egyházak fölsegélése, s a hol kívántatik, újaknak 
felállítása; s e ezélt a hívek kényszerítése nélkül, egyedül a keresz
tyén szeretet önkéntes áldozatai által kívánja létesíteni. E kettős elvet 
következő módon kívánja életbe léptetni: a) A gyámintézet csak 
egyházakat és tanintézeteket gyámolít; de személyre szóló adományokat 
nem osztogat, b) Az egyházakat is tűzkár esetében csak akkor gyá- 
molítja, ha épületeik biztosítva voltak, c) Azon egyházak szükségein



pedig, melyeket, gyámolításra méltónak ítél, alaposan kíván segíteni, 
azaz a segélyt mindaddig folytatja, míg oly állapotba nem helyezi, 
hogy a további segélyt nélkülözhessék.

A gyámintézet szorosan egyházi intézet. Mint ilyen, az egyház
zal szervi viszonyban áll, s az egyházkormány fokozatai szerint., 
helyi, esperességi, kerületi és egyetemes, s habár minden fokozaton 
az alapszabályok értelmében önállólag kezeli ügyeit, fokozata szerint 
a helyi, esperességi, kerületi és egyetemes egyházhatóságnak fölügye·· 
lete alatt áll, s az illető egyházgyülésnek egész működése ered
ményéről, jegyzőkönyvének fölterjesztése által, évenként beszámol.

Minden ág. hitv. evang. gyülekezet kebelében, mely a jelen 
alapszabályokat elfogadja, helyi gyámintézet alakul, mely magát ügy
kezelésére nézve, a helyi körülményekhez képest, önállóan szervezi. 
Minden esperességben alakul az alapszabályok értelmében esperességi 
gyámintézet, mely belszervezetére nézve szinte a helyi viszonyokhoz 
képest önállólag intézkedik. Kerületi gyámintézetté alakulnak az 
egyházkerület kebelében létező esperességi gyámintézetek. A kerületi 
gyámintézet bizottmánya á ll: egyházi és világi elnökből, jegyzőből, 
pénz tárnokból és bizottmányi tagokból. A kerületi gyámintézet köz
gyűléseit a bizottmányi tagokon kívül a körébe tartozó esperességi 
gyámintézetek küldöttei képezik. Egyetemes gyámintézetté alakul a 
magyarországi ág. hitv. evang. egyház egyeteme. Ügyeit egyházi és 
világi elnökből, jegyzőből, pénztárnokból és külön bizottmányi tagok
ból álló központi bizottmány kezeli. Az egyetemes gyámintézeti köz
gyűlésnek tagjai a nevezett tiszviselőkön kívül a kerületi gyámintéze
tek elnökei és küldöttei. A kerületi és központi bizottmányok elnökeit 
és tagjait az esperességek, a többi tisztviselőket pedig magok e 
bizottmányok akár saját körükből, akár azon kívül választják. A 
hivatali személyzet minden fokon, — kivéve az egyetemes gyám- 
intézet i közgyűlés jegyzőjét, ki esetről esetre külön neveztetik ki, — 
három évre választatik meg, de ezen idő elteltével újra megválaszt
ható. A tagok kétfélék, u. m. alapítók és adakozók. Alapító tag az, 
ki legalább 1 0 0  forintnyi alapítványt tesz, mely az egyetemnél foly
tonosan az ő neve alatt elkülönítve kezeltetik; adakozó tag pedig, 
ki bármi összeggel járul a gyámintézet gyarapításához.

A helyi gyámintézet teendői: a) Föladata léyén minél több 
alapító és adakozó tagot szerezni, e czélra nemcsak általános fölhívást 
intéz az egyház tagjaihoz, hanem az esketési, keresztelési, confirmatiói 
sth. alkalmakat is fölhasználja, b) Évenkint legalább egyszer házankint 
gyűjtést rendez, a híveket a körülményekhez képest akár készpénzbeli.
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akár készpénzzé könnyen fordítható termesztménybeli adakozásra 
szólítván föl. c) Évenkint a helyi körülményekhez képest alkalmas 
napon offertoriummal egybekötött gyámintézeti istentiszteletet tart. d) 
A pénztárt évenkint megvizsgálván, a jövedelem ' / 4 részéről szűköl
ködő egyházak javára rendelkezik, s azoknak a fölajánlott összeget, 
ha 1 0  forintnál nem kevesebb, közvetlenül is elküldheti, vagy az 
esperességhez utasítja. Ha pedig e jogával élni nem akar, az egész 
jövedelmet a felsőbb gyámintézetek szabad rendelkezésére bocsátja, 
minden esetben tartozván intézkedéséről az esperességi gyáminté
zetnek jelentést tenni.

Az esperességi gydmintéset teendői: a) Az egyházakat helyi 
(s ezekkel rokon női és iskolai) gyámintézetek alakítására buzdítja 
b) A számadást évenkint megvizsgálja, ej A mennyire lehet, offer- 
toriummal egybekötött gyámintézeti istentisztelettel nyitja meg gyű
lését, s ezen a jövedelem azon részéről, melyről intézkedni föl van 
offertoriummal összekötött isteni tisztelettel nyittatik meg. A szónok 
kinevezéséről, alkalmazkodva mindenkor a gyűlés helyének nyelvéhez, 
melyet ott a többség beszél, intézkedik, f) A külföldi hasonló ezélú egy
letek közgyűléseire követeket nevez, és az oda küldendő adományok 
mennyiségét meghatározza, g) Évi működéséről kimerítő kimutatást és 
számadást bocsát közre, melyet a kerületi gyámintézet útján köröztet. 
h) Az egyetemes gyűlésnek egész évi működéséről sommás jelen
tést tesz.

A kerületi gydmintéset leendői : a) Körlevelei által felszólítja az 
egyházmegyéket gyámintézetek alapítására, s gyámintézeti egyéb intéz
kedésekre. b) Bizottmánya által a számadást és pénztárt évenkint 
megvizsgáltatja, s az eredményről jelentést tétet a közgyűlésnek. 
Ugyanazáltal véleményt készíttet a beérkezett folyamodásokról, s indo
kolt segélyezési tervet nyujtat be a közgyűlésnek, c) Rendesen offer- 
toriummal egybekötött istentisztelettel nyitja meg a közgyűlést, melyben 
a bizottmány által beadott segélyezési tervet tárgyalja, a segélyezendő 
egyházak sorrendét, valamint a segély mennyiségét is véglegesen 
megállapítja; azon egyházak folyamodványait pedig, melyeket kiváló 
segedelemre méltóknak ítél, kellő ajánlással az egyetemes gyáminté
zethez teszi át. Jegyzőkönyve az esperességi gyámintézetek utján 
köröztetik, d) A befolyt jövedelem feléről szűkölködő egyházak javára 
szabadon intézkedik, s azoknak a megszavazott összeget, ha 30 forint
nál nem kevesebb, közvetlenül is elküldheti, különben az egyetemes 
gyámintézethez utasítja. Ha pedig e jogával élni nem akar, az egész 
jövedelmet az egyetemes gyámintézet szabad rendelkezésére bocsátja,
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minden esetben köteles lévén az egyetemes gyámintézethez jelentését 
beküldeni, valamint évi működéséről a kerületi gyűlésnek jelentést tenni.

Az egyetemes gyámintézet teendői: a) A központi bizottmány 
által folytonos összeköttetésben áll a kerületi gyámintézetekkel s 
ezekkel a gyámintézet ügyének felvirágozására közreműködik, b) A 
befolyó összegeket, valamint a tőkéket biztos helyen kamatoztatja.
c) Működésének mozzanatait hírlapok és külön nyomtatványok útján 
számadásának nyilvántartása és buzdítás végett közli, d) Bizottmánya 
által az egyetemes gyámintézet pénztárát s számadását évenkint 
megvizsgáltatván, az eredményről a közgyűlésnek jelentést tétet, vala
mint a kerületi gyámintézetek ajánlásainak lelkiismereres tekintetbe 
vételével indokolt segélyezési tervet készíttet, melyet a közgyűlés 
alapít meg véglegesen, e) Minden évben egyszer az ország más-más 
vidékén gyámintézeti közgyűlést rendez, mely adakozásra buzdító s 

jogosítva, rendelkezik; a kerülettől és egyetemtől segélyt kérő egy
háznak folyamodványait véleményező hátirattal ellátja. .Jegyzőkönyvét 
a helyi gyámintézetek közt körözteti, d) A befolyt jövedelem 7s-dáról 
szűkölködő egyházak javára önállólag rendelkezik, s azoknak a föl
ajánlott összeget, ha 2 0  forintnál nem kevesebb, közvetlenül is 
elküldheti, különben a kerületi gyámintézethez utasítja. Ha pedig e 
jogával élni nem akar, az egész jövedelmet a felsőbb gyámintézetek 
szabad rendelkezésére bocsátja, mindén esetben tartozván intézkedé
séről a kerületi gyámintézetnek jelentést tenni.

A segélyosztás módja. A segélypénzek kétfélék, u. m. sza
bad rendelkezésre és meghatározott czélokra adottak. Az egyetemesen 
kívül minden gyámintézet a pénztárba befolyt segélypénzek bizonyos 
része fölött rendelkezési joggal bír. a többit a legközelebbi felsőbb 
gyámintézethez utasítja. A helyi gyámintézetek jövedelmük ’ /41 az 
esperességiek 1/ 3 részéről, a kerületek feléről, az egyetemes a hozzá 
szabad rendelkezésre beküldött egész összegről és a tőke kamatairól 
rendelkezik. A helybeli gyámintézetek csak 10 frtot, az esperességiek 
20 frtot, a kerületiek 30 frtot megütő vagy meghaladó összegeket 
küldhetnek el közvetlenül a segélyezni kívánt egyházakhoz, ellen
kező esetben tartoznak azokat a legközelebbi felsőbb gyámintézethez 
küldeni. De a segélyzett egyházak nevei s a küldött összegek első 
esetben is . bejelentendők, hogy az évi kimutatásba fölvétethessenek. 
Hogy a szükséggel küzdő egyházakat minél nagyobb mérvben lehes
sen gyámolítani, a gyámintézet nemcsak közvetlenül, hanem köz
vetve is igyekszik segíteni az által, hogy az egyetemes gyám
intézeti közgyűlés a ministerium utján személyes segélygyűjtésre



engedélyt nyerő folyamodó egyházak közül egyet minden kerületből 
kiszemelvén, azt a helyi, esperességi és kerületi gyámintézeteknek 
hathatósan ajánlja. A segélyben részesített egyházak a gyámintézetek 
által nyert, adományok hováfordításáról az egyetemes gyámintézethez 
pontos számadást nyújtani, valamint az egyetemes gyámintézeti gyűlés 
által ajánlottak gyűjtésök eredményét bemutatni tartoznak.'

lökésités. Rendesen csak az egyetemes gyámintézet tőkésít: 
de mivel a hagyományokat vagy külön föltételhez kötött alapít
ványokat gátolni nem lehet, megengedtetik, hogy az e föltételhez 
kötött hagyományok és alapítványok a kerületi gyámintézeteknél is 
tőkésíttethessenek. Mely esetben a kamatokból az ezen alapszabályok 
szerint a kerület szabad rendelkezésére eső résznek fele tőkésítés 
végett az egyetemes gyámintézethez beszolgáltatandó. Az egyetemes 
gyámintézet, kamatjövedelméből minél több, legalább 400 frtos szere- 
tetadományok alkotandők.

A gvámintézettöl segélyért folyamodó egyháznak ki kell mutatnia, 
a) hány lelket számlál, mennyivel járul az egyház fen tartásához egyen
ként, átlag és összesen; b) mily czélra kér, mennyit ad maga, egyé
nenként, átlag e czélra; c) az építkezés tervét és költségvetését, 
utóbbiban a fedezetet és' hiánylatot; d) részletesen kiírva az eddig 
nyert segélyt s annak részletes kimutatását, mire fordította azt.? e) 
mely társulatnál hány évre szóló szerződés mellett biztosítá összes 
égbetőségeit ? mennyivel járult az utóbbi 5 év alatt a gyámintézet 
czéljaihoz ? /) juniusl5-én túl beadott kérvények nem vétetnek figye
lembe; g) építkező egyházak az építéshez kellő alap nélkül hozzá ne 
fogjanak. Építkezni csak 'azon terv és költségvetés szerint szabad, 
melyeket az esperességi gyűlés elfogadott és a gyámintézet láttamozott..

Női gyámintésetek. Az egyetemes ev. egyházi gyámintézetek, 
czélja szegény vagy szerencsétlen egyházak és iskolák nagyobb mérv
ben való anyagi gyámolítása lévén, a női gyámintézetek, mint az 
egyetemes gyámintézet fiókegyletei, ugyanazon czélnak kisebb mérv
ben való előmozdítására egyesülnek. Nevezetesen: a női gyámintézet 
feladatának ismeri, szegény egyházak templomát, urvacsorai kehely, 
tányér és ostyatartóval vagy más oltári ékszerekkel, szegény iskolákat 
taneszközökkel s végre szegény, de szorgalmas és jómagaviseletü 
iskolás gyermekeket szent könyvekkel azon arányban ellátni, a milyen
ben azt pénzereje tenni évenkint megengedi. Szem előtt kelletvén 
tartania különösen az Isten országának helyben való felvirágoztatását 
is, évenként) megajándékoz a confirmánsok közül nehány szegény, de 
jó erkölcsű és igyekezetü gyermeket bibliával vagy énekeskönyvvel.
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s fölszereli lassankint a helybeli elemi iskolákat a szükséges és 
hiányzó taneszközökkel.

Rendes tagja lehet minden ev. nő vagy hajadon, a ki 30, 20 
vagy 10 kr. évi fizetésre kötelezi magát, tetszésre hagyatván egyéb
iránt mindenkinek, — ki a czél előmozdítására többet áldozni kíván — 
az önkéntes ajánlat. A befizetés ideje minden évben január hava 
leend, minél fogva minden tag becsületbeli kötelességének tartandja 
évi ajánlatát az újév kezdetén a pénztámoknőnek bevinni vagy a 
női gyámintézet nevében kiküldött gyűjtő hajadonoknak átszolgáltatni. 
Minden tag kötelességének ismerendi a gyámintézetet, valamint 
az anya, úgy a leányegyházakban, mások pártfogásába ajánlani s 
részére a szeretet utján uj tagokat szerezni. A gyámintézet egyedül 
keresztyéni szeretet és vallásos buzgóság műve lévén s minden 
kényszert kizárván, rendes tagságra mindenki csak egy évre kötelezi 
magát, ennek leteltével szabadságában áll az egyletből kilépni.

A rendes tagok választanak magok közül egy fő és alelnököt, 
pénztárnoknőt, jegyzőt, egy bizottmányt, és évenkint az évi ajánlat 
beszedésére 2 vagy több hajadont. Az elnöknők a gyámintézeti 
gyűlésben elnökölnek, a gyűlést vezetik, annak határozatait foganato
sítják, évenkint kétszer, vagy ha a körülmények úgy kívánják, több
ször közgyűlést tartanak, melyre az intézet minden rendes tagjai 
meghívandók. A pénztárnoknő a befizetett évi illetékeket és ajánlato
kat kezeli, azokat kamatoztatja és évenkint a közgyűlésnek rendes 
számadást ad. A jegyző — - mely hivatalra közbizalmat bíró alkalmas 
férfi kéretik föl, ki egyszersmind a számadásokat is vizsgálja — a 
gyámintézeti-, köz- és bizottmányi gyűlés határozatait följegyzi, azokat 
a jegyzőkönyvbe pontosan beírja s a megbízásokat az illetőkkel 
írásban közli.

A bizottmány, mely a körülmények szerint 6 nő és 3 hajadon, 
sőt több tagból is állhat — a két elnöknő és jegyzővel egyetemben 
ii szükséges teendőkről gondoskodik, a folyamodványokat előlegesen 
megvizsgálja, a reá bízott ügyekben a közgyűlésnek véleményt ter
jeszt elő, sőt kisebb dolgokban intézkedik is, azonban tetteiről a 
közgyűlésnek felelős s határozatait csak a közgyűlés jóváhagyása 
mellett érvényesítheti.

A hajadonok kötelességében áll minden év.kezdetén részint a 
rendes tagok évi illetékeit beszedni, részint aláírási ívvel azokat meg
keresni, kiknek uj tagokul való beállását remélik.

A hivatalnokok három évre választatnak s annak elteltével uj 
választás eszközöltetik, — az előbbeniek újra választhatók lévén.

28KOYHÁZt KÖZIGAZGATAS. T.
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A közgyűlés határoz érvényesen a gvámintézet minden ügyei 
és teendői fölött. Nevezetesen az őrködik és határozza meg: a) Hogy 
a begyűjtött évi jövedelem feléből hány biblia vagy énekeskönyv 
osztassák ki a helybeli confirmánsok vagy iskolás tanulók között s 
mily taneszközök szereztessenek meg a helybeli iskola vagy más 
szegény iskolák számára, b) Hogy az évi jövedelem másik feléből 
mily ajándék adassék valamely szegény vagy szerencsétlen egyház
nak. c) Hogy az évi számadások rendesen megtörténjenek és pénzei 
lelkiismeretesen kezeltessenek, d) Hogy a gyámintézet minden ügyei 
az alapszabályok értelmében rendesen intéztetvén, a gyámintézet 
felvirágozzék s évről évre nagyobb előmenetelnek örvendjen. A női 
gyámintézetek összeköttetésbe teszik magokat az esperességi gyám
intézetek elnökségével, egyrészről azon czélből, hogy a kerületi és 
egyetemes gyámintézet utasítása nyomán megtudják, mely egyház és 
iskolának mire van szüksége; más részről pedig a végett, hogy az 
esperességi elnökségnek értésére adják, mire szándékoznak évi jöve
delműket kitünőleg fordítani, nehogy ugyanazon egyház vagy iskolá
nak ugyanazon tárgy több oldalról is ajándékoztassék.

Azon esetre, ha valamely tárgygyal idegen szegény egyházat a 
női gyámintézet föl nem segél, kötelessége jövedelmének felét kész
pénzben az esperességi gyámintézetnek beküldeni.

Minden női gyámintézet, évi működéséről szóló tudósítását junius 
végéig az esperességi gyámintézeti elnökségnek okvetlen beadja, 
hogy az a kerületi és egyetemes gyámintézet tudósításában fölvétet
hessék.

Az egyetemes gyámintézet a magyar prot. egyházra nézve örökké 
nevezetes, 1790—91-diki országgyűlési törvény szentesítésének (1791. 
márcz. 12,) emlékére az evangeliomszerü jótékonyságnak egy új 
oltárt emelvén: Leopoldianum  nevezet alatt egy alapítványt létesí
tett, s azt az alábbi módon növeli, kezeli és értékesíti. Nevezetesen:

1. Ezen alapítvány a gyámintézet központi pénztáránál a tőkék 
sorában takarékpénztárilag kezeltetik. Minden e czélu adomány 
kamatjaival együtt 1890. november 7-ikéig tőkésíttetik; addig is a 
gyámintézeti jelentés tőkepénztári kimutatásában évről-évre nyilván- 
tartatik. 2. Ezen alapítvány 1890. nov. 7-ikén megállapíttatik; az 
ekkor kitűnt tőkeösszeg kamatainak két tized része a tőkéhez csatol- 
tatik, négy tizede a négy kerület egy-egy szegény egyházának kiada- 
tik, — négy tizede pedig az akkor működő lelkész és tanítókat képző 
intézetek közt kiosztatik. Ugyanily arányban fog ezen alapítvány évi 
jövedelme évről évre tőkésítésre és segélyezésre fordíttatni.
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3. Ezen alapítvány forrásai lesznek: a) az egyes egyházközsé
gek (helyi gyámintézetek), melyek a szabad rendelkezésre jutott összeg
ből, még pedig a tehetősebb városi egyházak évenkint 5 forintot, a 
városi kisebb egyházak és a főgymnasiumok évenkint 2 frtot, a 
falusi nagyobb egyházak és algymnasiumok évenkint 1 frtot, a falusi 
kisebb egyházak évenkint 50 krt, (az egyházaknak ezen osztályok 
egyike avagy másikába beosztása az esperességi, illetőleg kerületi 
gyámintézeti gyűlésekre bízatván; b) az esperességi gyámintézetek, 
melyek a szabad rendelkezésre esett összegből évenkint 10 forintot;
c) a kerületi gyámintézetek, melyek a szabad rendelkezésre esett ösz- 
szegből évenkint 50 forintot; d) az egyetemes gyámintézet, mely 
évenkint 100 forintot fog e czélra adni; e) minden más adomány, 
hagyomány és alapítvány. 4. Az ekként kötelezőleg elvállalt összegek 
a  gyámintézet számadása és pénzküldeményeivel együtt és a «hatá
rozott czél»-nak rovatában külön fóltüntetve lesznek a központi 
pénztárba évről évre felküldendők. 5. Már most kimondatik, hogy 
csak azon egyház számíthat ezen alapítványból nyerendő segélyre, 
mely az évenkinti járulékokat évről évre pontosan befizette; csak 
oly egyház nyerhet ebből segélyt, mely anyaegyházzá kíván alakulni; 
vagy a mely torony, templom, pap, tanítólakot vagy iskolát újból 
ép ít; — vagy a mely oly vidéken él és működik, hol az prot. missiót 
tölt be.

Az ev. reform, egyház Egyetemes Konventjének 1885. novem
ber hónapjában tartott gyűlése az egyházi közalapra vonatkozó 
zsinati törvényeket, eddig alkotott konventi rendszabályokat és 
döntvényeket «utasítások* alakjában egy összefüggő és rend
szeres egészszé szerkesztette, ez utóbbiak némelyikét módosította, 
hiányaikat kipótolta, magyarázatokkal kibővítette, s ezen egész uta
sítást a konventi rendszabályok erejére emelte, oly módon, hogy 
ennek megjelenése után ezzel szemben az Egyetemes Konventnek a 
a közalapra vonatkozó régibb határozataira hivatkozni nem lehet; 
ellenben a zsinati törvények, bár ezen utasításokba is feldolgoz
tattak, teljes érvényökben természetesen fenmaradtak.

A közalapot létesítette a magyarországi református egyháznak 
1881-ben Debreczenben tartott «országos zsinatja», azon czélból, 
hogy ez: az oly szegény egyházközségeket, melyek a magok erején 
fenn nem állhatnak, segélyezze; hogy a más felekezetek és nemzeti
ségek közt élő magyar hitsorsosainkat beolvadni és elveszni ne engedje;

28*
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hogy a csekély díjazású s elaggott lelkészeknek, lelkész özvegyeknek 
és árváknak segélyt nyújtson; és hogy előmozdítsa az egyetemes 
egyház azon kiváló érdekeit, melyek csak egyesített erővel érhetők el. 
(Zsinati törvény 216. és 217. §.)

Az egyházi közalap a maga jövedelmeit az egyház híveitől 
veszi, s azért ehhez minden családfő köteles, vagyoni és kereseti viszo
nyához képest, bizonyos évi járulékot fizetni, mely legalább is meg
felelő legyen azon érték egy ezred részének, melyet a család évi 
fentartása igényel. (Zsinati törv. 219. §.) E szerint pl. a kinek ház
tartása évenkint 1000 frtba kerül, az fizet a közalapba évenkint 
1 forintot; és a kinek háztartása évenkint 300 frtba kerül, az fizet 
a közalapba évenkint 30 krt, stb. Az évi tartozás megállapítása 
osztályba sorozás által történik. Az egyetemes konvent, a zsinattól 
nyert' felhatalmazás alapján, 14 fizetési osztályt állapított meg a követ
kező táblázat szerint: 1-ső osztályba soroztainak azok, a kik éven
kint 40 frtnál többet fizetnek; 2-ik osztályba azok, a kik évenkint 
40 frtot fizetnek; 3-ik osztályba azok, a kik évenkint 20 futót fizet
nek; 4-ik osztályba azok, a kik évenkint 10 frtot fizetnek; 5-ik 
osztályba azok, a kik évenkint 8 frtot fizetnek; 6-ik osztályba azok, 
a kik évenkint 6 frtot fizetnek; 7-ik osztályba azok, a kik évenkint 
4 frtot fizetnek; 8-ik osztályba azok, a kik évenkint 2 frtot fizetnek; 
9-ik osztályba azok, a kik évenkint 1 frtot fizetnek; 10-ik osztályba 
azok, a kik évenkint 70 krt fizetnek; 11-ik osztályba azok, a kik 
évenkint 50 krt fizetnek; 12-ik osztályba azok, ak ik  évenkint 30 krt 
fizetnek; 13-ik osztályba azok, a kik évenkint 20 krt fizetnek ; 
14-ik osztályba a vagyontalan cselédek és napszámosok, a kik éven
kint 10 krt fizetnek. (1883. januári konvent j. k. 77. sz. 2. 3. §.; 
és 1883. szept. konv. j. k. 15. sz.).

Azon egyháztagok és családfők, kik egészen vagyontalnok s e 
mellett keresetre képtelenek, és igy köz- vagy magánadakozásból 
élnek: az évi járulék fizetése alól fölmenthetők. (1883. jan. konv. j. k. 
77. sz. 4. §.). Valamely egész egyházközség teljességgel nem ment
hető föl a közalaphoz való járulás kötelezettsége alól: még az sem, 
mely a közalap pénztárából állandó segélyt húz ; mert a közalapi 
tartozás nem az egyes egyházközségekre, mint testületekre, hanem az 
egyes családfőkre van kivetve, s közvetlenül azok által is fizetendő 
(1883. szept. konv. j. k. 19. sz.).

A családfőnek jogában áll évi járulékát egyszer s mindenkorra 
megváltani, a mi akkép történik, hogy az osztály szerinti évi járulé
kának húszszorosát készpénzben a közalapba befizeti. (Zsin. törvény
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223. §.) Azok, a kik magokat ekkép megváltották, az esperes és a 
helybeli lelkész által aláirt elismervényt kapnak.

Segélyt nyerhetnek a közalapból a szegény gyülekezetek egy
házi czélokra, s kivételes esetekben népiskolai czélokra is ; és a 
csekély díjazású lelkipásztorok. De a segélynyerésnek, szegénységen 
kívül, még a következő főttét elei vannak: a) Az olyan csekély népes
ségű egyházközségek, a melyekben a hívek kis száma mellett a külön 
lelkészi és tanítói állomás fentartása nem szükséges, ha a két állo
más valamelyikének megürülése után azt ismét betöltik, s nem elé
gesznek meg egy egyházi hivatalnokkal: többé nem fognak segélyez- 
tetni; ellenben ha egy egyházi hivatalnok tartása mellett is segélyre 
szorulnak, akkor segélyeztetnek. (1883. jan. konv. j. k. 77. sz. 15. §.) 
b) Csak a buzgó és igyekező gyülekezetek segélyeztetnek, a melyek 
előbb a magok részéről minden lehetőt megtettek azon czél elérésére, 
a melyre a segélyt kérik, de önerejökből valóban nem képesek azt 
elérni. Ellenben nem segélyeztetnek az oly,gyülekezetek, a melyeknek 
tagjai semmi, vagy igen csekély rendes egyházi terhet viselnek; a 
melyek önmagok fölsegítésére az utolsó tiz év alatt, különösen pedig 
azon czélra, melyre a segélyt kérik, semmit se, vagy nem elegendőt 
tettek; a melyek közalapi tartozásaiknak bármely kis részével hátra
lékban vannak. (Zsinati törv. 218. §.) c) A zsinati törvény a segé
lyezés föltételéül tűzi ki, hogy az egyházmegyék és egyházkerületek 
is a magok részéről megtegyenek előbb minden lehetőt azon czél 
elérésére, a melyre a segély kéretik. Addig is, mig a viszonyok meg
engedik e törvénynek teljes szigorral való végrehajtását: az a 
körülmény, ha a kérelmezőt az egyházmegye és egyházkerület is 
segélyezte, s ez által tettleg elismerte, hogy segélyre érdemes, a 
kérelmezőnek előnyére fog számíttatni. (Zsin. törv. 218. §.) d) A 
segélyezésnél különös figyelemben fognak részesíttetni általában az 
oly egyházmegyékből beadott kérvények, a melyekben a közalap 
tartozásai pontosan fizettetnek, e) Uj egyházközségek alakulásához a 
konvent a közalapból azon esetben járul segélylyel, ha az ily egyház- 
községek alakítását magasabb és általános érdekek igénylik, s ha 
előbb a zsinati törvény 218. §-a rendelkezésének elég tétetett. (1883. 
jan. konv. j. k. 77. sz. 15. §.) f ) A missio gyámolításához s uj 
missio állomások szervezéséhez a konvent a, közalapból azon eset
ben ád segélyt, ha előbb azon egyházkerület, melynek hatósága alá 
a missio tartozik, azt erejéhez képest segélyezte. (1883. jan. konv. 
j. k. 77. sz. d)

A segélykérők számára az egyetemes konvent kérvényíveket
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bocsátott ki, s a kérvényeket azon íveken kell kiállítni. A kérvény
ívek hátlapjára a kérvény kiállítására vonatkozó utasítások reá vannak 
nyomtatva. A kérvényező azon utasítások szerint töltse ki a kérvényív 
minden rovatát, pontosan és szabatos rövidséggel. Ily kérvényíveket 
a folyamodni akaró mindig díjtalanul kap az esperesi hivatalnál. 
(1884. nov. konv. j. k. 18. sz.) »

A bevallások minden év január hónapjában kiigazíttatnak, az 
egyháztagok változott anyagi viszonyaihoz képest. A pénztári évek 
mindig az illető évnek január 1-jén veszik kezdetöket, s deczember 
31-én végződnek. A számadásokat mindig a pénztári év utolsó 
napján kell lezárni; azonban a pénzkezelés könnyebbsége szükségessé 
teszi, hogy az évi járulékok befizetésére határidőül deczember 1-sője 
tűzessék ki. Az egyháztagok, ha a múlt évi járulékaik mennyiségével 
szemben valami észrevételük van, január első 15 napja alatt felszó
lamlással élhetnek. A presbyterium gondoskodjék a helyi viszonyok 
szerint, hogy ezen 15 nap alatt a múlt évi bevallási ív bárki által 
megtekinthető legyen. Felszólamlással élhet ezen idő alatt minden 
közalapi terhet viselő egyháztag, mind a maga, mind a mások 
járulékával szemben. A felszólamlás akár írásban beadható, akár 
élő szóval elmondható a lelkésznek, vagy az erre megbízott egyházi 
előljárósági tagnak, ki azt jegyzékbe, veszi. (1883. jan. konv. j. k. 
77. sz. 6. §.)

A felszólamlások idejének letelése után, minden január 16-ikától 
25-dikéig eső napok valamelyikén, a presbyterium a közalap ügyében 
gyűlést tart, melyen a következő három ügyet intézi e l : a) meg
állapítja az egyes egyháztagok uj, évi járulékait; b) számba veszi a 
hátralékokat ; c) megvizsgálja a közalap múlt évi számadásait.

Az évi járulékok megállapítása érdekéből: a) A presbyterium 
valamelyik tagja, január első felében személyesen megkeresi azon 
egyháztagokat, kik a megelőző évi bevallási ívre fizetőkül bejegyezve 
még nincsenek, s felszólítja őket, hogy a zsinati törvény értelmében 
vagyoni és kereseti viszonyukhoz képest önként válaszszanak egy 
osztályt a 14 közül, melybe besoroltatni kívánnak, s a mely szerint 
fogják fizetni évi járulékait. Ezen alkalommal az eljáró presbyter 
atyafiságos rábeszélést használhat, de nem áll jogában senkit más 
osztályba írni, mint a melybe az illető magát soroztatni kívánja. 
(Zsin. törv. 222. §.) b) A presbyterium, a járulékok kiigazításával 
foglalkozó januári gyűlésére hivassa maga elé 1. azon újonnan fel
írandó egyháztagokat, kikről az eljáró presbyterek azt jelentették, 
hogy vagy egyáltalában egyik osztályba sem akartak besoroltatni,
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vagy feltünőleg csekély terhet vállaltak magokra; 2. azon, már felírva 
lévő egyháztagokat, a kik vagy felszólamlással éltek, vagy ellenük 
felszólamlás adatott be; 3. felszólamlás hiányában is azon egyház
tagokat, kiknek járulékát emeltetni akarja, s szólítsa fel őket, hogy 
a bevallást magok önként helyesbítsék. Azokat, a kik még ezen 
felhívásnak sem engednek, jelentse be az egyházmegyének, s egy
úttal minden egyes ily vonakodó egyháztagra nézve indokolt javas
latot terjeszszen fel az iránt, hogy melyik osztályba volna sorolandó 
Hasonlóképen terjeszsze föl, indokolás kíséretében, azok névjegyzé
két is, kiknek a fizetés alól való fölmentését javasolja, c) Az olyan 
egyháztagokat, kiknek múlt évi járuléka megváltoztatására semmi 
oldalról sem tétetett indítvány, és azokat, kik bevallásukat kielégítő 
mértékig önként helyesbítették: az alábbi pontban előadott módon 
jegyezze föl a bevallási ívre. Ezeknek bevallását az egyházmegyei 
hatóság nem változtatja m eg; ellenben a fölebbezett bevallások és 
a fizetés alól való fölmentések ügyében, , a presbyterium indokolt 
javaslatának figyelembe vételével, az egyházmegyei hatóságot illeti a 
végérvényes határozás joga. (Zsin. törv. 222. §. és 1833. jan. konv. 
j. k. 77. sz. 4., 5., 6. §.)

A bevallási ívnek négy fő rovata v a n : az I-ső az egyháztagok 
neve számára, melybe az egyházközség jegyzője a januári gyűlés 
napja előtt írja fél minden adózó egyháztag nevét, kivétel nélkül, 
betűrendben ; a II-dik főrovat a hátralékok kezelésére ; a IV-dik a tőke 
természetű adományok bejegyzésére szolgál; ezeknek kitöltéséről 
alább lesz szó; a Jll-dik pedig a folyó évi járulékok rovata, melyet a 
következőleg kell kitölteni: Miután a presbyterium januári gyű
lése a. kiigazítási tárgyalást a fönnebbiek értelmében bevégezte: a 
jegyző az olyan egyháztagok neve után, kiknek múlt évi járuléka 
megváltoztatására semmi oldalról sem tétetett indítvány, és az 
olyanoké után, kik bevallásukat önként, a presbyterium által kielégí
tőnek talált mértékig helyesbítették: a «Folyó évi járulékok» rovata 
1-ső hasábjába jegyezze be az egyháztagnak fizetési osztályszámát, 
a 2-dik hasábjába pedig az ez után eső évi járulék összegét. 
Ellenben az olyan egyháztagok neve után, kiknek bevallása meg
változtatását, vagy a fizetés alól való fölmentését indítványozza az 
egyházmegyének, a «Folyó évi járulékok» rovatának minden hasábja 
üresen hagyandó, mert ezek neve után a megfelelő számokat az espe
res jegyzi be. Az ilyen egyháztagokról még egy külön jegyzéket is 
kell készíteni s mindenkire nézve indokolt javaslatot terjeszteni az 
egyházmegyéhez az iránt, hogy melyik osztályba volnának sorolandók
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Végül, ha az egyháztagok valamelyike a megelőző években az uj 
évre is befizette járulékát, annak neve után most kell bejegyezni 
a * Folyó évi járulékok rovata» 3-dik hasábjába a befizetett összeget. 
Az ekként elkészített ívre, a nevek rovatába, az utolsó név után a 
lelkész e szókat írja: «Reformatio innepi perselypénz»; s az e czímen 
befolyó összeget annak idejében jegyezze be a «Tőke természetű 
adományok» rovatába.

A hátralékok számbavétetvén, a presbyterium januári gyűlése 
bírálatot tart felettök, s a melyeket közülők bevehetetlennek ítél, 
azoknak törlésére indokolt javaslatot terjeszt az esperesi hivatalhoz; 
a behajthatok ellen pedig törvényes végrehajtást kér az esperestől. Tör
lést indítványozni csak azon egyháztagok tartozására nézve, lehet: 
a) a kik az év folytán minden vagyon hátrahagyása nélkül meg
haltak ; b) a kik az év folytán teljesen vagyontalanok és kereset
képtelenek lettek, annyira, hogy ezen kezelési szabályok 7-dik §-a 
alkalmazható rájok; c) A kik a községből elköltöztek, s tartózkodási 
helyök ki nem puhatolható; mert a kiknek uj tartózkodási helye 
ismeretes, azokat a presbyterium a saját ívéről töröltetni, s uj tartóz
kodási helyének ívére feljegyeztetni kérje. A, presbyterium megvizs
gálván a számadást, a vizsgálat eredményéről jegyzőkönyvet vészén 
föl, s úgy ezt, mint a számadás alapjául szolgáló fizetési "ívet jóvá
hagyás végett az espereshez fölterjeszti.

Az anyaegyház lelkésze és presbyteriuma anyagi felelősség 
terhe alatt köteles őrködni a felett, hogy a közalap terheinek hordo
zása alól senki magát ki ne vonhassa. Azért a bevallást és osztályba 
sorozást, s annak évenkinti kiigazítását a leány- és fiók-egyházköz
ségekben, s az anyagyülekezethez beosztott szórványokban és pusz
tákon is eszközölniök kell, az ezen kezelési szabályokban irt módo
zatok szerint. Hogy ezeknek tartozása és befizetése az egyházmegyén 
és a végrehajtó bizottságban is nyilvántartható legyen: nem az anya
egyház ívén, hanem minden polgári község lakóit külön íven kell 
összeírni. Ha valamely leány-egyháznak külön presbyteriuma van : a 
bevallást, kiigazítást és pénzbeszedést a maga hatáskörében az esz
közli, ezen kezelési szabályok szerint.

A közalap ügyeinek kezelése gyorsabb eljárást igényelvén, 
minthogy a ritkán tartott egyházmegyei közgyűlésekig lehetne velők 
várni: minden egyházmegye háromtagú «Egyházmegyei közalap
bizottságot» alakít, a pénzügyekben és számvitelben jártas férfiakból. E 
bizottságnak egyik tagja és elnöke az esperes. E bizottságnak a közalap 
körüli teendői kezelési szabályokban szorosan körvonaloztatnak, s
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hatásköre az ott jelzetteken túl semmire se terjed; mert a közalap 
ügyeinek egyházmegyei vezetése minden egyebekben az esperes jog
köréül tartatott fenn.

E bizottság egész hatásköre a minden évi február hónapban 
tartandó gyűlésén és a koronkint eszközlendő pénztár-vizsgálatban 
nyilvánul. Februári gyűlésén elintézi a presbyteriumok januári gyű
léseiből tett fölterjesztéseket s megvizsgálja az esperes múlt 
évi közalapi számadásait. Egyenkint tárgyalás alá veszi az egyes 
egyházközségek újévi bevallási íveit, a hozzájok mellékelt felszólam
lásokkal, s a presbyteriumnak a kiigazításra és a fizetés alól való 
fölmentésre nézve tett indokolt javaslataival együtt. Tárgyalás alá 
veszi az egyes egyházközségek által kimutatott hátralékokat, a presby
teriumnak ezekhez mellékelt törlési javaslataival együtt. Felülvizs
gálja az egyházközségek közalapi számadásait. Megvizsgálja az espe
resnek a közalap pénzeiről vezetett számadásait. A bizottság két 
tagjának joga van, a gyűlésen kívül is, bármikor megvizsgálni az 
esperesnél a közalap-pénztár helyzetét. A közalap-bizottságnak az 
évi járulékok és hátralékok ügyében hozott határozataival szemben, 
azon év folytában, se felszólamlásnak, se fölebbezésnek hely nem 
adatik ; hanem a gyülekezeti hatóságok által végrehajtandók. A köz
alap-bizottság minden ténye az egyházmegyei közgyűlés és a felsőbb 
egyházi hatóságok bírálatának tárgyát képezheti.

Az esperes az általa vezetett bevételi és kiadási naplóból min
den év január havában, minden esetre az egyházmegyei közalap
bizottság februári gyűléséig, elkészíti a megelőző évi számadást.

Az esperes a közalap pénzeit maga kezeli. E kötelesség alól 
az esperest sehol fölmenteni nem lehet.

Az esperes a közalap ügyében a végrehajtó bizottság elnökével 
és irodájával közvetlenül levelez. Minden évben, február hó végén, 
megküldi a végrehajtó bizottság .irodájának a megelőző évi Főtabella 
másolatát, s ide teszen jelentést mindig, mikor a Földhitelintézethez 
pénzt küld; viszont a végrehajtó bizottság jegyzőjétől kap minden
féle rovatos ívet és nyomtatványt a gyülekezetek számára. A köz
alapnak minden egyéb fölmerülhető ügyében az esperesnek közvet
len felsőbb hatósága a püspök.

Az erdélyi egyházkerületben a püspöki egyházak nem állván
egyházmegyei kötelékben, a közalap központi ügyeihez való viszo
nyukban egyenkint egy külön egyházmegye helyzetét foglalják el, s 
mindazok, a mik ezen kezelési szabályokban az esperesről mondat
tak, ezen egyházakban a helybeli első papra értendők Ezen egy
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házak a pénzt közvetlenül a Földhitel-intézethez küldik, s első pap- 
jok azon viszonyban lesz a végrehajtó bizottsággal, mely az esperesek 
számára kijelölve lön. Közvetlen főhatóságuk a közalap ügyeiben is 
a püspök marad.

Az unitárius egyház közpénztárának alapját Augustinovics Fái 
vetette meg 1837. okt. 1-jén kelt végrendeletbeli hagyományával, mely 
a ladamosi (mintegy 60,000 frt értéket képviselő) birtokot oly módon 
bocsátotta az egyház rendelkezésére, hogy annak jövedelme ne köl
tessék évenkint el, hanem abból 10,000—10,000 f'rtos tőkék állítan- 
dók elő. Azután mindenik 10,000 írtnak 5/tí jövedelme az egyház 
közköltségeire, 1/β jövedelme pedig újabb 10,000 frtos alapítvány 
gyűjtésére fordítandó. Az első 10,000 frtos alapítvány 1846-ig szapo
rodott a jövedelemből fel. Azóta több kisebb-nagyobb alapítvány 
gyarapította a közalapot. Legjelentékenyebb gyűjtés 1855-ben folyt, 
mikor közadakozásból mintegy 100,000 frt folyt az egyház közalap
jára  be. Az unitárius egyház Zsuky-alapítványa, mely kezdetben 
50,000 Irtot képviselt, elhasználások, befektetések folytán tetemesen 
megapadt ugyan, de több kisebb alapra feloszt ottan mégis jelentékeny 
segélyére van az egyháznak. Legfőbb része a 10,000 forintos alap
tőke, mellyet 1794-ben a papi gyámintézet létesített.

A protestáns egyházaknak számos közalapítványa kezeltetik a 
legkülönfélébb módokon, az adományozók rendelkezéséhez, vagy az 
egyházak autonom határozataihoz képest. Az egyetemes magyar prot. 
egyháznak közös nagy alapvagyona a Baldácsy-alapítvány , mely
nek kezelési szabályai a következők:

A Baldácsi-alapítvány által a prot. egyházaknak közös alap
vagyona keletkezett a püspöki hivatalok és az egyházkerületek nagyobb 
javadalmazására. A Baldácsi-alapítványi ügyeket intézik: a) a superin- 
tendentiák meghatalmazottainak közgyűlése: b) az ez által választott 
alapítványi igazgatóság.

A superintendentiák meghatalmazottal, a naptári évek szerint 
számítandó 3 évre választatnak s újra választhatók. Minden superin
tendentia két rendes meghatalmazottat és egy póttagot választ. A 
póttag szavazati jogát csak a rendes ’ meghatalmazottak valamelyiké
nek akadályoztatása esetén gyakorolhatja, ügy a rendes meghatal
mazottak, mint a póttagok nevei az igazgatóság elnökével közlendők. 
A közgyűlés összehívása az igazgatóság elnökét illeti. A közgyűlés
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évenkint legalább egyszer összehívandó, üléseinek helye Budapest. 
Minden közgyűlés ülésezésének tartamára maga választ elnököt és 
jegyzőt. A közgyűlésen a határozatok fejenkénti szavazással és általá
nos szótöbbséggel hozatnak.

A meghatalmazottak közgyűlésének hatásköréhez tartozik: a) az 
alapítványi szabályzat megállapítása, valamint később annak, a kerü
letek meghallgatása melletti módosítása; b) az igazgatóság számadá
sainak megvizsgálása s a fólmentvény megadása; c) az igazgatóság 
által előterjesztett költség-előirányzat megállapítása ; d) határozni az 
igazgatóság javaslatai s indítványai tárgyában; e) az igazgatóság 
évi jelentésére keletkezett kerületi észrevételek vagy határozatok 
tárgyában nyilatkozni; és f) az igazgatóság megválasztása és szükség 
esetében kiegészítése.

Az alapítványi igazgatóság kilencz tagból áll, úgymint elnök,
jegyző és még 7 tagból.

Az igazgatóság hatáskörébe tartozik : a) az alapítványnak, mint 
jogi .személynek képviselése; b) a vagyon-kezeléssel járó összes 
teendő; nevezetesen azon tisztviselőnek s esetleg tisztviselőknek meg
választása is, ki, vagy kik. hivatva vannak, a birtokok feletti közvetlen 
felügyeletre, ügyvédi teendők végzésére s az igazgatóság határoza
tainak végrehajtására; c) a föntebb b) pontban említett tisztviselő, 
esetleg tisztviselők rendes fizetésének és részükre, a hivatali utasítás
nak megállapítása; d) általában mindazon ügyek intézése, melyek a 
meghatalmazottak közgyűlésének fentartva nincsenek. Ezenkívül ugyan
ezen közgyűlés még többrendbeli határozatot is hozott, nevezetesen;

A pénztár kezelésére nézve megállapíttatott, 1. hogy a jöve
delmek ezután is a magyar földhitelintézethez fizettessenek be s 
a bejött pénzeket, mint eddig, ezutánra is a magyar földhitelinté
zet kezelje. 2. Hogy a jövedelmek feleslege mindenek előtt áz ala
pítványi javakra bekeblezett terhek törlesztésére fordíttassék. 3. A 
jövendőbeli gyarapodás módjára nézve elvileg elfogadtatott azon meg
állapodás, hogy a jövedelem egy része évenkint tőkésíttessék és az 
erre fordítandó hányad határoztassék meg, melynek mikép leendő 
keresztülvitelére nézve azonban a határozás azon időre tartatik fel, 
mikor a bekebelezett terhek törlesztve lesznek. 4. A közgyűlés elfo
gadta az alapítványi bizottság azon ajánlatát, hogy a superintenden- 
tiák átvévén az alapító levél VIII. pontjában megjelölt, mind a 3 czélra 
szolgáló összeget, vagyis a rajok eső összes jövedelmi részt: magok 
határozzák meg saját szükségletökhöz mérve külön-külön azon arányt, 
mely szerint a javadalmazás a három ezél között megosztatik.
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ELSŐ RÉSZ.

Hagyatéki eljárás.

A királyi adományozásból egyházi javadalmat élvezett főpap
nak (érsek, püspök, apát, prépost) hagyatékát azon vagyon képezi, 
a mely az általa élvezett javadalom ingó s ingatlan törzsvagyoná
nak elkülönítése, a javadalmi értékeknek az átadáskor volt állapot, 
szerinti kiegészítése és a Kollonich-féle egyezmény értelmében a 
javadalomnak ingyen visszamaradó fölszerelvény és egyéb értékek 
elkülönzése és kiválasztása után fenmarad.

Törzsvagy ónnak és az ingyen visszamaradó fölszerelvény és 
egyéb értékek elkülönítéséig; valamint a javadalmi értékeknek 
kiegészítéséig: 1. A főpapi hagyatékra nézve az örökösök örök
lési jogaikat nem érvényesíthetik és a főpapnak vagy a főpap örökö
seinek magánhitelezői kielégítési végrehajtást arra nem intézhetnek. 
2. A bíróságok vagy más hatóságok pedig az elhunyt főpap utáni 
hagyatéki ügybe — a jelen rendeletben reájuk ruházott cselekményeken 
kívül — be nem avatkozhatnak.

A hatóságok a javadalom átvételére kiküldött minister! biztos 
megkeresésére segédkezni tartoznak, hogy az elhunyt főpap által 
élvezett javadalom törzsvagyona, úgy nemkülönben a javadalomnak 
ingyen visszamaradandó fölszerelvény és egyéb értékek elkülönítésére 
és a javadalmi értékeknek az örökösök s netaláni magán hitelezők 
igényeit megelőzőleg leendő kigészítésére nézve (1881. LlX.t,.-cz. 109.4?.) 
a következő §§-ban meghatározott eljárás akadály nélkül foganato
síttathassák.

Ha a főpap az általa élvezett javadalomnak székhelyén hal 
meg. az illető káptalan, mihelyt az elhalálozásról értesül, erről
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1. a vallás- és közoktatásügyi ministemek jelentést tesz, a melyben 
— ha az előtte tudva van — az elhunyt netaláni végrendeletének 
végrehajtóját is megnevezi; 2. azon kir. járásbírósághoz, a melynek 
területén a javadalomhoz tartozó és az elhunyt által használt lak
helyiség fekszik, a végből folyamodik, hogy azon lakhelyiségnek, illetve 
az abban található ingóságoknak a ministeri biztos megérkeztéig, 
ideiglenes zár alá vételét eszközölje; és 3. kebeléből két tagot választ, 
a kiknek közbenjöttével lesz a helyiség zár alá veendő, valamint a 
további eljárás a kirendelendő ministeri biztos vezetése alatt foly
tatandó.

A kir. járásbíróság a folyamodvány vétele után — tekintet 
nélkül a hivatalos órákra — a kir. közjegyzőt, ha pedig az a kése
delem nélküli eljárásban akadályozva lenne, vagy annak székhelye a 
zár alá veendő főpap lakhelyiségétől távolabb esnék, a bíróságnak egy 
bírói tagját vagy a bírósági jegyzőt (aljegyzőt) azonnal kiküldi.

A bírósági küldött az elhunyt főpapnak székhelyén a káp
talan két küldöttének közbenjöttével, az ezek által kijelölt lak- és 
mellékhelyiségeket, ha a javadalom átvételére kiküldött ministeri 
biztos még a helyszínére meg nem érkezett volna, zár alá veszi és 
lepecsételi. A zár alá vétel egyébként azon szabály szerint teljesítendő, a 
mely a hagyatéknak zár alá vételére rendszerint alkalmaztatik, és a 
zár alá vett helyiség már az eljárás alatt a káptalan küldötteinek, fel
ügyeletére bízandó.

Az elhunyt főpap által a székhelyén kívül használt lakhelyiség
nek zár alá vételére kirendelt bírósági kiküldött a lakhelyiség- 
hen talált ingóságoknak leltározását — illetve zár alá vételét — és 
a helyiségnek lepecsételését, ha a káptalani bízottak megjelennek, ezek 
közreműködésével, különben pedig hivatalból, az e részben fennálló 
szabályok szerint foganatosítja, a talált végrendeletet magához veszi, 
a zár alá vett ingóságokat, valamint lepecsételt helyiségeket a káp
talan küldötteinek felügyelete alá helyezi, a talált pénz- és érték
tárgyakat pedig ugyancsak a káptalani kiküldötteknek átvételi elismer
vény mellett kézbesíti; ha pedig a káptalani kiküldöttek jelen nem 
lennének, a zár alá vett lakhelyiséget megbízható egyének felügyele
tére bízza, és a kézhez vett értékeket a netaláni végrendelettel a 
kiküldő kir. járásbíróságnak jelentése kapcsán azonnal bemutatja.

A bírósági kiküldött eljárásáról jegyzőkönyvet vesz fel, a melyet 
a káptalan kiküldöttei is aláírnak.

A kir. járásbíróság a kiküldöttnek jelentését akként intézi el, 
hogy ha végrendelet létezik, ezt azonnal szabálvszerüleg kihirdeti
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s ezt, valamint a jegyzőkönyvet és leltárt hiteles másolatban a nela- 
láni értékekkel együtt, az illető káptalannak lehetőleg még a bemu
tatás napján, és a ministeri biztosnak is megküldi.

Ha a főpap az általa élvezett javadalomnak székhelyén kívül 
hal meg, a községi elöljáróság a községre nézve illetékes kir, járás
bíróságnak az elhalálozást távirat vagy küldöncz útján jelenti és addig 
is. míg annak kiküldötte megérkezik, felügyel, hogy a lakhelyiségekből 
semmi el ne távolíttassék.

Az említett jelentésnek vétele után, a járásbíróság — tekintet 
nélkül a hivatalos órákra — előírás szerint jár e l; a káptalant pedig 
az elhalálozásról szintén távirat vagy küldöncz útján értesíti, a 
mely a meghatározott intézkedéseket késedelem nélkül megteszi.

Ha az elhunyt főpap végrendelete nem a halálozás terü
letére nézve illetékes, valamelyik kir. közjegyzőnél őriztetik (1874. 
XXXV. t.-cz. 85. §.), ez köteles a végrendeletet az ő székhelyére 
nézve illetékes járásbíróságnál benyújtani, a kir. járásbíróság pedig, a 
kihirdetés' után azon végrendeletnek hiteles másolatát úgy az elhunyt 
főpap hagyatéki bíróságának, mint szintén a vallás- és közoktatás- 
ügyi kir. ministernek késedelem nélkül fölterjeszti. Ha pedig a minis
teri biztos eljárása közben találtatnék meg a végrendelet, ezt a 
ministeri biztos az illetékes hagyatéki bíróságnak kihirdetés végett 
azonnal kézbesíti.

, A vallás- és közoktatásügyi kir. minister a káptalan jelen
tésének vétele után, a javadalom átvételére, ennek érdekei képvi
seletére és a jelen rendeletben szabályozott további eljárás foganato
sítására ministeri biztost küld ki, a ki mellé egy közalapítványi kir. 
ügyész és a szám feji ősi munkálatokra egy számvevőségi tag is 
kirendelhető.

A ministeri biztos kiküldetéséről : 1. a kincstári jogügyek 
igazgatóságát, az illető káptalant, az elhunyt végrendeletének végre
hajtóját, és az elhunyt főpapnak ismeretes tartózkodásü vérroko- 
nait, vagy végrendeleti örököseit értesíti, egyúttal 2. azon napot, 
a melyen a javadalom átvételét a főpapi székhelyen megkezdi, meg
határozza; és 3. a kir. kincstári jogügyek igazgatóságát, valamint az 
elhunytnak ismert vérrokonait vagy végrendeleti örököseit felszólítja, 
hogy az eljárásnál megjelenjenek, vagy magokat képviseltessék, mert 
különben az közbenjárásuk nélkül is eszközöltetni fog.

Azon körülmény, hogy a ministeri biztos az elhunyt főpap 
ismert tartózkodásü vérrokonainak vagy végrendeleti örököseinek 
mindegyikét a kiküldetésről nem értesítette, illetve az eljárásnál való
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megjelenésre fel nem szólította, avagy, hogy a kir. kincstári jog- 
ügvek igazgatósága vagy a felszólított vérrokonok, vagy végrendeleti 
örökösök, vagy a káptalani kiküldöttek a kitűzött határidőben meg 
nem jelentek,'vagy annál állandóan jelen nem voltak, avagy a minis- 
téri biztos eljárása ellen bármi észrevételt vagy kifogást tettek, sem 
az eljárásnak megkezdését, sem szakadatlan folytatását nem akadá
lyozhatja.

A minister! biztos eljárása megkezdésével azonnal intézkedik : 
1. hogy az elhunyt által élvezett javadalomnak összes pénztárainál, 
valamint egyéb számadó hivatalainál a számadási könyvek, a főpap 
elhunyténak napjával lezárassanak és a követelési, valamint szenvedő 
állapotról a kimutatások beadassanak; és 2. a székhelyre illetékes 
kir. járásbíróság vezetőjét megkeresi, hogy a kiküldetésében végzendő 
tények bizonyítására az eljárás színhelyére a kir. közjegyzőt kiküldje 
vagy annak akadályoztatása esetében (1874. XXX. t.-cz. 25., 214. §§.) 
a helyszínén megjelen. Ha a főpapi javadalom több közjegyző terü
letére terjed ki, a ministeri biztos föntebb irt őzéiből mindig a 
terület szerint illetékes kir. járásbíróságot keresi meg. Ezen eljárásnál 
a közjegyzőt — habár eljárásának tárgyát csak a tanúsítás és nem 
leltározás képezi, — az 1880. LI. t.-cz. 22. §-ban meghatározott díj 
illeti, melyet az időközi jövedelmek és az örökösök közösen viselnek.

Eljárásáról a ministeri biztos jegyzőkönyvet vezet. Az eljárás 
megkezdésekor a ministeri biztos a káptalan küldötteinek meg
hallgatásával, a maga részéről egy vagy két szakértőt választ 
(1868. évi L1V. t.-cz. 213. §.) és hasonlóan egy vagy két szakértő
nek (1868. LTV. t.-cz. 213. §.) választására a megjelent vérroko
nokat vagy végrendeleti örökösöket összeségben fölszólítja. A 3-dik 
illetőleg az 5-dik szakértőt, és ha valamelyik fél nem akarna nevezni, 
vagy ha az örökösök egymás közt megegyezni nem tudnának, ezek- 
részére is szakértőket a kir. járásbíróság nevez ki. A szakértőket a 
kir. járásbíróság a polg. törv. rendtartás intézkedései szerint meg- 
hítélteti, és az ezen bírói cselekmény alkalmából fölvett jegyzőkönyv
nek hiteles másolatát az eljárási iratokhoz leendő csatolás végett a 
ministeri biztosnak kiadja. A szakértők az elhunyt főpap által élvezett 
javadalomhoz tartozó összes ingó és ingatlan vagyonnak összeírásá
nál, illetőleg leltározásánál és esetleg megbecslésénél alkalmazandók. 
A javadalomhoz tartozó erdőségek megbecsléséhez, valamint ha oly 
tárgy leltároztatik. a melyhez különös szakismeret szükséges, e 
tárgyra is a föntebb megírt, módon külön szakértők választandók. 
A külön alkalmazott szakértőket azon kir. járásbíróság is meghiteltet-
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heti, a melynek területén a külön szakértőknek alkalmazását igényelt 
tárgy fekszik. A szakértőknek díjait szükség esetén a kir. járásbíróság 
állapítja meg, s ezen díjakat felében az időközi jövedelmek, felében 
pedig az örökösök viselik.

A javadalmi törzsvagyon elkülönzését s annak· kiegészítését, - 
a rongálmányok kinyomozását, fölvételét s azok megállapítását, 
a javadalom részére ingyen, visszamaradt fölszerelés elkülönzését, a 
jelenlevő örökösök és a szakértők meghallgatása mellett, a ministeri 
biztos eszközli az alábbi intézkedések szemmeltartása mellett.

Az összeírás, illetőleg leltározás tárgyát az elhunyt főpap által 
élvezett javadalomhoz tartozó összes ingatlanok és azokon találtató 
ingóságok képezik. Kiváló figyelem fordítandó a ministeri biztos 
részéről: 1. a földbirtokra— művelési ágak szerint— jelesen, hogy a 
korábbi műveleti ágak a jövedelmezőség hátrányára nem változtat
tak-e á t?  — A minek kinyomozása tekintetében a birtokot 
bejárja és megszemléli; az erdőknél arra, hogy azok művelése nem 
hanyagoltatott-e el, — továbbá az erdészeti rendszabályok pontosan 
megtartattak-e és tulvágások nem tétettek-e; —- 2. az épületek 
állapotára, a melyekről pontos és részletes leírást készít, össze
egyezteti a talált állapotot az átadáskor volt állapottal; 3. a marha- 
állományra; 4. egyéb állandó fölszerelvényre. Ugyanazon alkalommal 
tüzetesen megvizsgálja a ministeri biztos, hogy a javadalomhoz tar
tozó ingó és ingatlan vagyonból, különösen az állandó fölszerel
vényből valami felsőbb engedély mellett vagy a nélkül nem ada
tott-e el, és hogy az engedély mellett vagy a nélkül tett eladás 
következtében befolyt érték a javadalom törzsvagyonához csatolta- 
tott-e? Valamint a meglevő, úgy a netán hiányzó tárgyakról jegyzék 
készítendő, a mely utóbbiban kiteendő, hogy az azokért befolyt érték 
a törzsvagyonhoz csatoltatott-e ? Az összeírás s illetőleg a leltározás 
mindig a helyszínén teljesítendő. Az összeírás s illetőleg leltározás
nál azon sorrend követendő, a melyet a ministeri biztos meghatároz; 
lehetőleg megtartandó azonban a sorrendje azon összeírás és leltárnak, 
a melylyel a javadalom az elhunytnak átadatott.

Az összeírás, illetőleg leltárakban pontosan leírandó : 1. a 
leltározott tárgy és annak állapota, továbbá kiteendő : 2. hogy a 
leltározott tárgy a javadalomnak az elhunyt főpap részére átadá
sakor már megvolt-e, vagy az az elhunyt által kötelezettségszerüleg a 
javadalomba lépésekor vagy később nyert általányösszeg vagy egyéb 
kedvezmény fejében, illetve a nyert engedély alapján az utódot is 
terhelő kölcsönpénzen, avagy kötelezettség nélkül saját jövedelméből
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szerezletett-e meg. és hogy megfelel-e a kötelezettség föltételeinek, 
illetve, ha a nélkül szereztetett, szükséges volt-e annak megszerzése 
és nyert-e az által a javadalom értékben ? és 3. a leltározott tárgyon 
tapasztalt mngálmánv vagy egyéb hiány, és az annak jó állapotban 
leendő hozására szükséges költség.

A szakértők eljárásukban mindenben a polg. törv. rendtartás 
intézkedéseit alkalmazzák, véleményeiket azonban részletes költség- 
vetés kiséretébén, melynek alapjául azon vidékbeli anyagáruk, fuvar
os munkabérek szolgálatidnak, — minden tárgyra nézve írásban ter
jesztik elő.— a nevezett jegyzőkönyvhöz fűzendő. Hogy a szakértők 
feladatuknak pontosan megfelelhessenek, a minister! biztos rendel
kezésökre bocsátja úgy azon leltárt, a melylyel a javadalom az 
elhunytnak átadatott, mint a leltározás tárgyainak az átadáskor volt 
állapotára vonatkozó netaláni egyéb iratokat. — Ugyancsak a ministeri 
biztos a vonatkozó ministeri rendeletekre hivatkozással mutassa ki 
mindazon kedvezményeket, a melyekben az elhunyt javadalmas része
sült, és azon kötelezettségeket, a melyeket a kedvezményekért vagy 
önként el vállalt., avagy a melyek reá rovattak, hogy a szakértők ala
posan megvizsgálhassák, miszerint az elhunyt főpap mindezeknek 
mennyire felelt meg, és a mulasztás pótlása az elhunyt főpap vagyo
nából minő megtérítéseket igényel ?

A jelenlevő érdekeltek úgy az összeírás s illetőleg leltározásra, 
mini a szakértőknek véleményezésére nézve, de ideértve a ministeri 
biztost is, netaláni észrevételeiket megtehetik, a mely észrevételek a 
minisleli biztos által vezetett jegyzőkönyvbe iktattatnak.

Ha az elhunyt főpap által élvezett javadalomhoz tartozó összes 
ingáilanok, és az azokon levő ingó vagyon, valamint a javadalom 
kegynraságához tartozó plébániák, iskolák és netaláni egyéb épületek 
összeirattak, és illetőleg leltároztatok, és az azok jókarba helye
zésére szükséges költségekről a kimutatások elkészíttettek, a 
ministeri biztos ezen okiratok alapján külön-külön kimutatást 
készít : :l . a javadalom készpénz- és értékpapírból álló törzsvagyoná- 
ról, valamint a törzsvagyonhoz tartozó lejárt, de még be nem hajtott 
tőkékről, milyenek : a maradék föld, irtvány, szőlőváltsági tőkék, 
eladott ingatlanok vagy egyéb tárgyak vételárai s a többi; 2. az 
értékpapíroknak lejárt, de be nem váltott szelvényeiről, továbbá az 
esedékes, de be nem hajtott kamat-követelésekről és haszonbérekről;
3. a fennálló bérleti és haszonbéri, úgy nemkülönben a még nem 
véglegesített adásvevési szerződésekről és az azok alapján letett óva
dék- vagy biztosíték-pénzekről; 4. a házi fölszerelvényekről; 5. a
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könyvekről: 6. az ékszerekről, papi öltönyökről, egyházi czélokra 
szolgáló szerek, eszközök és készülékekről; 7. az állandó fölszerelvé
nyekről, a melyekhez tartozik mindazon gazdasági vagy egyéb l'öl- 
szerelvény, a mely, mint ingó törzsvagyon van az e részben fennálló 
szabályrendelet által a javadalomhoz megállapítva, s a mely, mini 
ilyen, az elhunyt főpapnak a javadalommal együtt vagy átadatott, 
vagy későbbi engedély mellett beszereztetett, avagy a melynek beszer
zésére később köteleztetett. Ezen állandó fölszerelvényekhez tartoznak 
még azon tárgyak is, a melyeket a javadalmat, élvezett előd az utódra 
hagyni tartozik, m in t: diszhintók, diszfogat, bizonyos meghatározót! 
mennyiségű gabona, bor, hordó, konyhakészlet stb.: 8. azon minden
nemű fölszerelvényről, a melyeknek értéke külön-külön 21. frton alul 
van, a mely felszerelvények a fennálló szabályrendeletek értelmében 
a javadalomnak, illetve utódnak ingyen visszamaradnak; 9. a java
dalombeli összes épületekről, ideértve a kegyúri épületeket is, ezen 
épületekről a kimutatások jószágtestek, illetőleg községenkint készí
tendők; — az épületleirás egyik rovatát képezi a hiányok és rongál- 
mányok helyreállításainak költségrovata, melybe minden egyes épü
letnél a szakértők által részletesen megállapított költségek egyetemes 
összege bevezettetik, és pedig megkülönböztetve a kisebb, vagyis ;i 
63 frton aluli, és a nagyobb költségeket, vagyis a 63 frton felül 
levőket, az előbbiek a folyó jövedelmek, az utóbbiak a hagyatéki 
tömeg részére esnek; 10. a javadalombeli összes és művelési ágak 
szerint felsorolandó földbirtokról; 1.1. a marhaállományról; 12. az 
állandó fölszerelvényeken (7. pont) felül levő mindennemű gazda
sági szerelvényről, a melyek egyenkint 21 forinton felüli értékűek.— 
Külön-külön kimutatást készít továbbá a ministeri biztos : 13. a 
pénztári állapotról; 14. azon költségekről, a melyek az elhunyt által 
nyert kedvezményekkel szemben elvállalt, vagy az elhunytra rótt 
kötelességeknek épen nem, vagy nem pontosan lett teljesítéséből eredő 
hiányok pótlására szükségeltetnek; 15. az elhunyt javadalmas élvezeti 
időszakára eső, de hátralékban levő mindennemű állami, törvény- 
hatósági, községi, vizszabályozási terhekről stb. és adókról, a javadalmat 
terhelő kölcsöntőkék és kamatok lejárt, de íizetetlen részleteiről és a 
javadalom egyéb tartozásairól, a melyek külön-külön rovatokban 
sorolandók fel: 16. az állandó fölszerelvényeken felül talált gabonáról, 
takarmányról, borról, fáról és épületanyagról; 17. azon tárgyakról, a 
melyek az elhunytnak a javadalom elnyerésekor leltárilag átadattak, 
de a melyek az elhalálozáskor teljesített leltározásnál meg nem talál
tattak, a mely tárgyaknak megtérítési értékéül az átadási leltáfban
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kitett érték veendő; 18. az elhunyt javadalmas által az épületekben 
engedély vagy jóváhagyás nélkül újonnan emelés vagy hozzáépítés 
által tett javítmányokröl, valamint a kötelezettségeken fölül beszerzett 
kisebb, egyenkint 21 frton aluli értékű szerelvényekről; 19. a java
dalom activ és passiv pereiről; 20. részint a helyi viszonyok; 
részint a javadalomban vezetett számadások tekintetbe vételével, a 
minister! biztos elkészítteti az utolsó évi termésre fordított minden
nemű kiadásokat, milyenek a szántás, vetőmag, napszámok stb. 
kimutatását: 21. az illető vidéki hatóságoktól beszerzi mindennemű 
termények és gazdasági leltári czikkek utolsó évi középárainak piaczi 
árjegyzékeit, részint a hiányolt tárgyak értékének megállapíthatása, 
részint pedig a függő jövedelmek föloszthatása tekintetéből, és végre 
22. a minister! biztos elkészítteti azon kiadásoknak jegyzékét, a 
melyek az elhunytnak temetésére, az érette tartott halotti isteni tisz
teletre és az ünnepélyességekre, továbbá a széküresedés következté
ben elbocsátandó szolgaszemélyzet végkielégítésére fordíttattak.

Az elhunyt által élvezett javadalomnak eladására vonatkozó 
összeírások, illetőleg leltár és egyéb iratok, valamint az elhalálozás 
következtében készített összeírás, leltár és netaláni becslés, továbbá 
a készített kimutatások alapján a ministeri biztos mindenek előtt tüze
tesen vizsgálja meg: váljon a javadalmi törzsvagyonban netalán 
tapasztalt hiányok és rongálmányok, és a javadalombeli netalán hiányzó 
értékek, a leltározott összes tárgyakban — illetve azok értékében — 
teljes fedezetet találnak-e ? Ha a teljes fedezet hiányzik, a vallás
os közoktatásügyi kir. ministemek a fedezetlen összeg megközelítő 
megjelölése mellett azonnal tegyen jelentést, hogy a kárnak az 
elhunyt főpap által netalán az élvezett, javadalom területén kívül is 
hirt magánvagyonböl leendő megtérítésére nézve a szükséges törvé
nyes intézkedések késedelem nélkül megtétethessenek. Ezen intéz
kedéseket - - a mennyiben szükségesnek tartja — a ministeri biztos 
a. javadalom képviseletében szintén megteheti, és ezen esetben jelen- 
lésében a tett intézkedéseket is előterjeszti.

Azon összeírás, illetőleg leltár, a rnelylyel a javadalom törzs
vagyona és a javadalmi értékek, valamint fölszerelvények az elhunyt 
főpapnak, a javadalomba lépésekor átadtak, valamint az utasítási 
értelmében elkészített és netaláni egyéb kimutatások, végre a java
dalom élvezetének ideje alatt, a javadalomra vonatkozólag kibocsátott 
királyi vagy ministeri rendeletek ; képezik azon okiratokat, a melyek 
alapján a törzsvagyon és a javadalmi utód részére ingyen vissza

29*
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maradó tárgyak és fölszerelvények tettleg elkülöníttetnek, és az előleges, 
valamint a végleges leszámolási okiratok elkészíttetnek.

Az elhunyt által élvezett javadalom törzsvagyonának és illetve 
állandó főiszerelvényének elkülönítésére, továbbá a javadalmi érté
keknek kiegészítésére nézve mindenben a Kollonich-féle egyezmény és 
az annak alapján kiadott szabályrendeletek az irányadók. Ennélfogva: 
1. azon tárgyak, a melyek a javadalomnak törzsvagyonát, illetve 
állandó fölszerelvényét képezik, ugyanazon mennyiségben és érték
ben különítendők el a tömegből, a milyenben azok az elhunyt főpap
nak a javadalomba lépésekor átadattak, vagy a javadalomban léte 
alatt megszereztettek; és 2. elkülönítendők a tömegből azon tárgyak, 
a melyek az említett egyezmény és szabályrendeletek értelmében az 
utódnak, illetve a javadalomnak ingyen maradnak.

Ha az előzőkben említett elkülönzés alkalmával az tűnik ki. 
hogy a törzsvagyonből vagy állandó fölszerelvényből egynémelyek 
részben vagy egészben hiányzanak : akkor a ministeri biztos az 
elkészített összeírások, leltárak és kimutatások alapján számba veszi 
és az elhunyt hagyatékának terhére írja : 1. Mindazon összegeket, a 
melyek a törzsvagyonből, illetve az állandó fölszerelvényből hiányzó 
tárgyaknak megszerzésére szükségeltetnek. Ezen összegek, vagy az 
egyszer s mindenkorra meghatározva levő, vagy ilyenek nem létében 
a javadalom környékén fennálló árak szerint állapíttatnak meg. 2. Mind
azon összegeket, a melyek a tapasztalt rongáhnány helyrehozására 
szükségesek. A számbaveendő költségeknek megállapítására a szakértői 
becsű az irányadó. Számbaveszi továbbá 3. az elhunyt által a .javadalom
ban léte alatt tett túlélvezménvt, vagy egyes tárgyaknak jogtalan 
elidegenítése által fölmerült k á rt: 4. azon kiadást, a mely az elhunyt
nak temetésénél, a halotti isteni tiszteleteknél, és az ünnepélyessé
geknél felmerült, továbbá a széküresedés következtében elbocsátandó 
szolgaszemélyzet végkielégítésére fordíttatik. és 5. azon költséget, a 
melyet a leltározás, esetleges becslés és a javadalomnak elkülönítése, 
illetve átvétele okozott.

Ezek megtörténte után a ministeri biztos összeállítja az előleges 
leszámolási okiratot, a mely két részből áll, az elsőbe írandó az 
elhunyt tömegének a javadalom irányában a fönnebbiek szerint kinyo
mozott tartozása, és a másodikba az elhunyt tömegének a javadalom 
mal szemben levő követelése. 1, A tömegnek tartozását, illetve ;t 
javadalomnak a tömeg ellenében követelését képezik a felsorolt terhek, 
ellenben 2. a tömegnek követelését képezi mindazon vagyon, a mely 
a meghatározott elkülönítés és a felsorolt térítménvek és ingyen
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visszamaradó tárgyak után fenmarad. A leszámolási okiratba úgy a 
tartozás mini a követelés czímek szerint elkülönítve, számszerinti 
összegekben irassék be, a mely öszszegekre nézve a szakértői becsű, 
illetőleg a megfelelő okiratok az irányadók. A leszámolási okirat két 
részében részletezett összegek főöszszegei és az azok egybevetéséből 
szármázott eredmény, az eljárásról vezetett jegyzőkönyvbe is beírandó.

Az előleges leszámolási okiratot a ministen biztos a jelen
levő örökösökkel közli, a kiknek szabadságukban áll úgy a leszá
molási okiratra, mint az annak alapját képezett összeírásokra, ille
tőleg leltárrá, valamint a szakértői véleményekre nézve észrevételei
ket akár a közlés alkalmával azonnal, akár a ministen biztostól e 
i-zélb(íl rövid úton kért és meg nem hosszabbítható 30 napi határidő 
alatt szóval vagy írásban megtenni. A szóval tett észrevételek az 
eljárásnál vezetett jegyzőkönyvbe veendők föl, az észrevételeket tar
talmazó s külön beadandó irat pedig a jegyzőkönyvhez fűzendő. A 
kitűzött haláridő' elteltével előterjesztett, észrevételek sem a minis- 
leri biztos által, sem a későbbi tárgyalásoknál figyelembe nem vehetők.

Ha az örökösöknek a leszámolás eredményeire nézve észre
vételeik vannak: a ministeri biztos a tömeg tartozása illetve a java
dalom követelése tekintetében, az örökösökkel, a felsőbb jóváhagyás 
lentartásával, egy átlagos összegre nézve kiegyezést kísérel meg. 
Λ kiegyezési eljárásnál a fősulyt a ministeri biztos a létező viszo
nyokra és a tenforgó méltányossági szempontokra helyezze, tekintettel 
lévén azon javítmányokra, a melyeket az elhunyt főpap a javadalom 
előnyére saját költségén, a hozzáépítés vagy föléépítés által tett, 
valamint azon kisebb szelvényekre, a melyek jövedelmezőbb (intensiv) 
gazdálkodás tekintetéből, kötelezettségén felül megszerzett és a melyek 
áltál a tömeg követelése a javadalommal szemben a fennálló rendele- 
lek értelmében nem emelkedhetik. miután ily javítmány- vagy szerel
vényért az örökösök megtérítést egvátalán nem igényelhetnek.

A létrejött egyezséget a ministeri biztos az eljárásról vezetett 
jegyzőkönyvbe vezeti be, és ezen esetben, mint akkor is. ha az egyez
ség létre nem jön, az összes iratokat a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez jelentéssel beterjeszti.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek, illetve ennek 
megbízásából a ministeri biztosnak, a meghatározott eljárás alatt is 
jogában áll az elkülönítés után l'enmaradt és a tömeg követelését 
képező vagyonból, a szakértői becsű vagy az örökösökkel megállapí
tott árak szerint, a javadalom részére szükségesnek tartott tárgyakat 
készfizetés mellett, megtartani.
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A vallás- és közoktatásügyi magy. kir minister, .-:a ministeri 
biztos jelentése következtében: 1. a fennebbiek szerint Jseresztűlvitt 
elkülönítés után fenmaradt vagyonból azon tárgyakat, a melye
ket a javadalom érdekeinek veszélyeztetése nélkül kiadhatni véli 
valamint az esetleg megtartott tárgyakért járó készpénzt, mint a 
főpapi hagyatéknak egy részét, az örökösök illetőleg a hitelezők 
részére az elhunyt főpap székhelyére nézve illetékes kir. járásbíró
ságnak további törvényszerű eljárás végett kiadatja; 2. az esetben, 
ha az örökösök az előleges leszámolási okiratra észrevételt nem tet
tek, vagy tettek ugyan, de közöttük és a ministeri biztos között a 
javadalom követelésére nézve egyezség jött létre, és a ministernek 
a leszámolási okiratra észrevétele nincs. — illetve a létrejött egyez
séget elfogadja, az előleges leszámolást, illetve a tömeg tartozási és 
követelési állapotát a létrejött egyezséghez képest végérvényesen meg
határozza, és a netalán még kijáró tárgyakat vagy készpénzt az ille
tékes kir. járásbíróságnak kiadatja és erről a megerősített leszámo
lási okirat vagy egyezség hiteles másolatának megküldése mellett az 
illetékes járásbíróságot értesíti; ti. az esetben pedig, ha a leszámolási 
okiratot vagy az egyezséget el nem fogadja, a  vallás- és közoktatás
ügyi minister az ügyet végérvényes eldöntés végett, egy e czélból 
alakított bizottsághoz utasítja, miről az örökösöket illetékes hatósá
gaik utján értesíti. Ugyanezen bizottsághoz utasítandó az ügy az 
esetben is, ha az örökösök a leszámolási okiratot el nem fogadják, 
és velők egyezség sem jött létre.

A kir. adományozásból egyházi javadalmat élvezett főpap
nak elhalálozása alkalmából a javadalmi törzsvagyonnak és az 
ingyen visszamaradó tárgyaknak a tömegből való elkülönítése és a 
hiányzó javadalmi értékeknek ugyancsak a tömegből való kiegészítése 
ezéljából tett intézkedések következtében a vallás- és közoktatásügyi 
minister, mint az egyházi javadalom érdekeinek képviselője, és az 
elhunyt főpap örökösei között fölmerülő vitás kérdéseknek végérvé
nyes. eldöntésére évről évre, és pedig mindenik év január havában 
vegyes bizottság alakíttatik. Ezen bizottságnak elnöke a vallás- és 
közoktatásügyi minister, kit akadályoztatása esetén, az ajánlatára 
0  Felsége által kinevezett egyén helyettesít, tagjai pedig: a kir. 
igazságügyministeriumnak, a kir. pénzügyministeriumnak s a vallás
os közoktatásügyi kir. ministeriumnak egy-egy tanácsosa, vagy esetleg 
a kir. kincstári jogügyek vagy a közalapítványi ügyek igazgatói, a 
kiket az illető ministerek neveznek ki, továbbá a kir. curiának kél 
bírája, a kiket a kir. igazságügyminister nevez ki, és egy, az elhunyt
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főpapnak vérrokonai vagy örökösei által esetről esetre kijelölt egyén. 
Λ menyiben ezek, a vallás- és közoktatásügyi kir. minister fel
szólításának vételétől számított í  hét alatt, a bizottsági tagot egyér- 
lelmííleg ki nem jelölik, vagy a kijelölt egyén a megbízást el nem 
fogadja, a bizottság ezen hatodik tagját, a kir. igazságügyminister a 
kir. curia Ikráinak sorából rendeli ki. A bizottság akadályozott tagjai
nak helyettesét-az illető minister rendeli ki. Előadó ezen bizottságban 
a vallás- és közoktatásügyi minister által a fonnebbiek szerint kine
vezel,!. tag, — jegyzőt pedig a vallás- és közoktatásügyi kir. minister, 
ministeriuma kebeléből rendel, és ő intézkedik bizottságnak mielőbbi 
összehívására, valamint a bizottság határozatainak kiadására nézve is.

A bizottság — a mennyiben azt szükségesnek tartja — pótlá
sokat rendelhet el, és az érdekelt felektől illetve képviselőktől a 1 
eljárásra. , valamint a leszámolási okiratra nézve megfelelő záros 
halár-idő alatt kiegészítő nyilatkozatot kívánhat. A bizottság szótöbb
séggel határoz : a szavazatoknak megoszlása esetében pedig az elnök 
szavazata dönt. A határozatot a bizottság elnöke és a bizottságnak 
az elnök által kijelölt kél tagja írják alá és az az örökösöknek, 
illetve megbízottjaiknak, valamint foganatosítás végett, a vallás- és 
közoktatásügyi kir. ministernek írásban adatik- ki.» Egyéb tekintetben 
ügyrendjét a bizottság önmaga állapítja meg. Azon vagyonon felül, a 
mely a fonnebbiek szerint véghezvitt elkülönítés után fenmarad, — 
a tömegnek további követelését képezi még az elhunyt főpap által 
elvezett javadalom jövedelmének a volt javadalmas halála napjáig 
esedékes része. Ezen jövedelmi követeléssel szemben a tömegnek 
tartozását képezi. 1. mindazon kiadásnak aránylagos része, a mely 
az elhunyt által élvezett javadalomnak jövedelmeztetéséhez szükséges 
voll: 2. a javadalmi épületeken tapasztalt azon rongálmánvok helyre
állítására fordítandó kiadások, a melyek egyenkint 63 forinton aluliak és 

azon költség, a melyet a javadalomnak leltározása, esetleges becslése és 
elkülönítése azelőleges leszámolási okiratnak összeállítása után okozott.

A jövedelmi követelés kiszámíttatván, a tömegnek még fenn
álló tartozása és követelése alapján a végszámolási okirat állít- 
lalik ki a vallás- és közoktatási m. kir. minister által, a mely okirat 
az örökösökkel, illetve megbizottaikkal — netaláni észrevételeiknek 
í hét alatti előterjesztése végett azzal közöltetik, hogy a mennyiben 
a kitűzött, záros határidő alatt észrevételeiket be nem adják, az okirat 
áItalok elfogadottnak fog tekintetni.

Ha az örökösök a végleszámolási okiratot elfogadják, vagy 
az arra nézve tett. észrevételek után egyezség jött létre: az elhunyt
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által élvezett javadalom törzsvagyonának elkülönítésére és a javadalmi 
értékeknek kielégítésére, valamint a halálozási év jövedelmének fel
osztására nézve folyamatba tett eljárás befejezést nyert, s a vallás- 
és közoktatásügyi kir. minister a tömeg követelésének még hátra
lévő részét a kir. járásbíróságnak kiadatja. A mennyiben pedig ··/, 
egyezség nem sikerült volna, a vallás és közoktatásügyi kit·, minister 
az iratokat, az ügy ezen részének végérvényes eldöntése ózdijából, 
a bizottságnak adja ki.

Midőn a javadalom átvéve, s esetleges hiányai a javadalma* 
hagyatékából kiegészítve és helyrepótolva vannak, kezdődik a bíró
sági eljárás: mert az 1869 : IV. t,-cz. 1. j?-a világosan kimondja, hogy 
sem a közigazgatási, sem a bírói hatóságok egymás hatáskörébe nem 
avatkozhatnak.. Ha ezen elkülönítés megtörtént s erről, a bíróság a 
ministerium által értesíttetett, akkor a bíróság a fenmaradt vagyis 
a tiszta hagyaték tárgyalása tekintetében az általános örökösödési 
eljárás szerint intézkedhetik, de előbb be nem avatkozhatik a nélkül, 
hogy felségjogokat ne sértsen, vagy fennálló törvények és százados 
gyakorlatba ne ütközzék. Ugyanis ezen hagyatéki ügyek közigazgatási 
úton tárgyaltattak, mert az ezek körüli intézkedéseket úgy régibb 
törvényeink, mint szintén az 1840: XXVI. és 1848 : III. t.-cz. 6. §-a 
ő felségének tartották fenn, kijelentvén utóbbi, «hogy mindazon tár
gyakban, melyek eddig a m. kir. udvari kanczelláriának, a kir. hely
tartótanácsnak s a kir. kincstárnak köréhez tartoztak, vagy azokhoz 
tartozniok kellett volna, s általában minden polgári egyházi, kincstári 
tárgyakban ő felsége a végrehajtó hatalmat kizárólag csak a m. kir. 
ministerium által fogja gyakorolni!»

A bizottság munkálatát tehát hagyatéki eljárásunk szabályai 
szerinti bírói intézkedések követik, mert az örökösödési eljárás már 
kizárólag bírói aktus. «A közigazgatási hatóság s a káptalan meg
bízottjaiból alakítandó bizottság egyedül a püspökséget illető törzs- s 
egyéb vagyonnak az elhalt püspök magánvagyonától elkülönítésére van 
hivatva, míg az elhalt püspök magánvagyona feletti örökösödési eljárás 
a kir. törvényszék hatáskörébe tartozik.» (A kir. Curia mint semmisítő- 
szék 1875. jan. 11-én 19623/1874. sz. a. hozott döntvénye.)
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A gór. kel. szerb és román főpapok hagyatéki ügyeire vonat
kozólag a oultusminister az igazságügyministerrel egyetértőén megálla
pított, 1874. rnárezius 16-án 6835. sz. a. kiadott szabályrendeletben 
kimondotta, hogy azok az 1868. LIV. t.-ez. által kijelölt-polgári bíró
ságok elé tartoznak. A gör. kel. szerb nemzeti alapok igazgatósága 
csak a gör. kel. szerb főpapok hagyatéka egy részében örökösödési 
joggal bíró alapok képviselete gyanánt leven az eljárásnál tekintendő, 
mint ilyen bivatik meg a hagyatéki eljárások folytában. A gör. kel. 
román főpapok hagyatéki ügyeinél az egyházvagyon igazgatására 
hivatott egyházmegyei consistoriumot. illeti meg a hasonló körű köz
benjárás. Az idézett e.ultusmin. körrendelet így hangzik: «Miután 
az örökösödési eljárás az 1868. évi LIV. törv.-czikkben szabályozta
tok  és a főpapi hagyatékokra semmi kivételt nem téve azon polgári 
bíróságok hatáskörébe utaltatott, melyek illetősége ugyanazon törvény 
ozikk 37-dik §-ban van megállapítva; miután továbbá az ezen tör
vényt életbeléptető 1869. rnárezius 30-diki rninisteri rendeleti, czikke 
szerint, minden azzal ellenkező törvény vagy szabályrendelet hatályon 
kívül tétetett. IX. ezikke szerint pedig az 1868 : LIV. t.-czikknek az 
örökösödési eljárásra vonatkozó határozatai a már folyamatban volt 
ügyekre nézve is alkalmazásba jöttek: ez okból a magy. kir. 
igazságügyminister úrral egyetértőleg szükségesnek tartottam a lehető 
kételyek elhárítása végett kijelenteni, hogy a görög kel. főpapok 
hagyatéki ügyei, az idézett törvényezikk által kijelölt polgári bíróságok 
elé tartoznak, s mennyiben még azoknak át nem adattak volna, 
hanem külön egyházi közegek által kezeltetnének, az említett polgári 
bíróságoknak a törvénykezési rendtartás értelmében! illetékes eljárás 
végett haladéktalanul átadandók: a gör. kel. szerb egyháznemzeti 
alapok igazgatósága csak a gör. kel. szerb főpapok hagyatéka egy 
részében törvényes örökösödési joggal biró alapok képviselete gyanánt 
leven ez eljárásnál tekintendő, s a hagyaték előleges biztosítására szol
gáló intézkedéseknél, annak leltározásánál stb. a bíróság által az 
idézett törvényhez képest közreműködésre felhívható vagy felhívandó : 
mely közreműködés a gör. kel. román főpapok hagyatéki ügyeinél az 
egyházvagyon igazgatására és gondozására hivatott egyházmegyei 
eonsistoriumokat, illeti.»
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MÁSODIK R É S /.

A főpapok végrendelkezése.

A főpapok: érsekek, püspökök, apátok és prépostok saját örö
költ vagyonuk fölött szabadon és korlátlanul rendelkezhetnek életben 
és halálesetre; ellenben szerzemény! vagyonukról az 1700, évi deez. 
5-én kelt, 1703. június 15-én kihirdeteti. 1.715-ben törvénybe ezik- 
kelyezett Kollonich-féle egyezmény 3. és 4. pontja szerint (mely egyez
mény soha törvény által hatályon kívül nem helyeztetvén, ma is 
érvényben áll) oly korlátok között végrendelkezhetnek, hogy a hagya
tékból mindenekelőtt levonandók a temetési költségek, azután a cse
lédek bérei és a hitelezők követelései, ez utóbbiakra nézve megje
gyeztetvén, hogy ha az elhunyt az egyház vagy papnövelde sérelmére 
csinált volna adósságokat, miután az ily adósságcsinálás tiltva van. 
ily adósságok érvényteleneknek tekintessenek: továbbá a könyvek és 
kéziratok a javadalomnak, a papi öltözékek, szent edények és oltár
készletek az egyháznak adassanak: a házi fölszerelés pedig ('utensilia 
domestica), tudniillik az asztal-, konyha- és pinczekészlet. székek, 
ágyak, szőnyegek az utódot illessék; a mi azután ezek levonása után 
fenmarad, az három egyenlő részre osztandó, a melyből egy rész az 
egyháznak papnövelde építésére, templomok helyrehozására, lelkész
lakok javítására az elhunyt kívánságához képest, — a másik rész a 
királyi kincstárnak várerődítési czélokra jusson; — a harmadik
részről a javadalmas tetszése szerint rendelkezhetik. Ha pedig a java- 
dalmas végrendelet nélkül halna meg, akkor ezen harmadrészben azon 
vérrokonok örökösödnek, kik a hazai törvények szerint örökösödésre 
hivatvák; ha pedig ily örökösök nem léteznének, ez esetben ezen har
madik rész is felében a kincstárra, másik felében pedig az egyházra 
szálljon, az utóbbi azonban most már, későbbi rendeleteknél fogva, 
egészen a királyi íiscust illeti. (1776. évi f'ebr. 13-diki kir rendelet.)

E Kollonich-féle egyezményt az 1715. évi XVI. t.-cz. 2-dik íj-a' a 
törvényhozás további intézkedéséig oly hozzáadással erősítette meg. 
hogy a szabad végrendelkezhetésre a javadalmasnak a királyi jóvá
hagyást kell kieszközölnie. «Addig is pedig vagy azon bibornoki egyez
ség ő sz. Felsége által kegyelmesen megerősítve, az említett papság 
kérelmére fennálljon, vagy szabad rendelkezhetés végett, királyi meg
egyezésért kelletik folyamodni.» Ezen engedély a királyi kincstárba 
fizetendő bizonyos összeg lefizetése mellett adatik meg. mely összegei



az 1798-dik évi április 12-diki legfelsőbb elhatározás az évi jövedelem 
egy harmad részében állapította ugyan meg, de a mely most az egyes 
egyházi javadalmak jövedelmei arányában és legtöbbnyire a kincstár 
és a végrendelkezni kívánó javadalmas közt folytatott tárgyalások 
alapján, közmegegyezéssel szokott megállapíttatni. Az 1.874. évi 
20,277. cult. min. rendelet e taxára^nézve Így intézkedik: Az ő fel
sége mint legfőbb kegyűrtól előre kikért, és megnyert szabad végren
delkezési jog alapján, melynek azonban taxája (mi a kincstár egy 
harmadrész örökségének megfelelő) pontosan befizetendő: a főpap 
összes szerzett vagyonáról szabadon végrendelkezhetik. (10,905/1874. sz. 
cuitusministeri rendelet.) A szabad végrendelkezési taxa az illető java
dalom évi jövedelmének egy harmadrésze. (1793. évi április 12-én kelt 
legfelsőbb elhatározás.) Ez egy harmadrész vagy a Conscriptio 1848, 
előtt összeírt jövedelem, vagy az 1855-diki adősorozat szerinti tiszta 
jövedelem, vagy végre az egyenértéki adó kivetése czéljából kiszámított 
jövedelem alapján állapítható meg. (Az erdélyi püspökök e taxát nem 
fizetik.) A szabad végrendelkezési engedély e taxáján kívül még kiadási 
díjul 485 lit 50 kr. fizetendő.

A katholikus főpapoknak végrendelkezhetésre adandó engedély 
legfőbb kegyúri jogon alapulván, sem ehhez, sem az ebből kifolyó 
azon kegyelmi tényhez, mely szerint a végrendeleti díj lefize
tésének elmulasztásából az örökösökre származott hátrányok leg
felsőbb kegyelem útján elengedtetvén, a kincstárra esett örök- 
ségi rész az örökösöknek kiadatni rendeltetik, az országgyűlés jóvá
hagyása nem igényeltetik, s ennélfogva e kegyelmi tény folytán az 
illető örökösöknek a kincstár elleni kereseti joga bíróság előtt is érvé
nyesíthető. A kir. (Urnának 1873. május 19-én 4124. sz. a. kelt 
döntvénye, melynek megokolása következő volt: Mindkét fél egyező 
előadásához képest néhai Kopácsv József esztergomi érsek és hg. 
prímás 1847. évi jan. 31-én kelt kir. leirattal feljogosíttatott, hogy 
szerzeményének azon harmadáról, mely különben a kir. kincstárra 
háramlóit volna, rokonai javára végrendelkezhessék. Midőn Ő felsége 
a jelenleg uralkodó király. 1868. évi jul. 19-én ·/■ alá csatolt kegyel
mes leiratával és pedig ugyanazon összeg lefizetése mellett, mely 
V. Ferdinand király engedélyével adott szabad végrendelkezési jog
hoz kötve volt, megengedte, hogy ezen harmadrész néhai Kopácsy 
József örököseinek kiadassák, a korábbi kir. engedély hatályát erő
sítette meg. Mindkét legfelsőbb intézkedés pedig alapul azon legfőbb 
kegyúri jogon, mely az 1715. évi XVI. t.-czikk által érvényben levő
nek elismert Kollonich-féle egyezmény értelmében a katholikus főpa
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pok hagyatékából a kincstárra eső rész tekintetében a fejedelmet kizá
rólag megilleti a nélkül, hogy ezen kegyúri jog gyakorlása a törvény- 
áltál az országgyűlésnek, mint a törvényhozás másik tényezőjének 
hozzájárulásához kötve volna. Azon körülmény, hogy néhai Kopácsy 
.(ózsef a kegy. kit·, leiratban fölemlített 50,402 írt összeget halála 
előtt le nem fizette, és az adott engedély alapján újabban nem vég
rendelkezett, felperes, mint Kopácsy-féle örökös, követelési jogának 
ellent nem állhat: mert a ·/. alatti kegy. kir. leiratban a mondott 
összegnek a kérdéses harmadrészből leendő levonása úgy is megren
deltetett, mert továbbá, midőn ezen utóbbi leiratban a legfőbb kegy
úri joggal felruházott király 0  felsége a kincstár kezére jutott ürükségi 
résznek kiadatását örökhagyó 1843. évben kelt végrendeletének 20. 
pontjában megnevezett örökösei, illetőleg azok jogutódjai javára elren
delte, ez által megszüntette az előbbi végrendelkezés elmulasztásából 
eredhető jogkedvezményeket, mert végre azon körülmény, hogy föl
peres néhai Kopácsy Józsefnek rokona és hogy őt a, felhívott vég- 
rendeleti pontban megállapított osztálykulcs szerint a keresetükig köve
telt. hányadrész illeti, alperes részéről nem lagadtatik. de különben is 
a kormány kezdeményezése folytán megejtett hagyatéki tárgyalás ered
ményét képező -Ay alatti kiszámítás által is igazoltalik. Mindezekhez 
képest a legfőbb kegyúri jogon alapuló kir. rendelettel kiadatni ren
delt örökrész visszatartására a kincstár jogosítva nincsen.

Az 1855. évi Concordatum a főpapok szabad végrendelkezésére 
vonatkozólag következőket tartalmazza: XXI. czikk. A birodalom min
den részeiben szabad lesz az érsekeknek, püspököknek és minden 
[lapoknak arról, mit haláluk idején hátrahagynak, a szent egyházlör- 
vények szerint rendelkezniük, melyeknek határozatai azon törvényes 
örökösök által is pontosan megtartandók, kik az ő hagyatékukba vég
rendelet nélkül lépendnek. Mindkét esetben, a valamely egyházmegyét 
kormányzó püspököknél, a püspöki díszjelek és egyházi öltönyök kivé
tetnek, mert ezek a püspöki asztal tulajdonainak tekintetnek s a püs
pökségekben! utódokra szállanak át. Ugyanezt kell a könyvekre nézve 
is megtartani, a hol az szokásban van.

A főpapok végrendelkezési jogára vonatkozólag a Concordatum 
érvénytelensége azonban az 1871. évi 16,571. sz. (643. ein. sz. alatt 
kiadott) cultusministeri körrendeletben kimondatott. E rövid, de fontos 
körrendelet így hangzik:

«Miután a magyar főpapok végrendelkezési joga a törvényeinkbe 
iktatott Kollonich-féle egyezség által szahályoztatott. ennek folytán van 
szerencsém czímet további miheztartás végett értesíteni, hogy a topa-
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l>ok végrendelkezés! joga. míg e kérdésre nézve a törvényhozás más
ként nem intézkedendik, az 1715. évi XVI. t.-cz. értelmében megbí
rálandó lészen.»

K rendeletre hivatkozik a kir. Curiának 1883. évi január 31-én 
3897. sz. a. hozott döntvénye, mely így szól: «Az 1871. évi május 
l-jén kiadott,' a magyarországi latin és gör. kath. püspökök végrendel
kezési jogát, szabályozó vallásügyi ministeri körrendelet megszüntette 
az 1.855. évi ooncordatumban foglalt végrendelkezési szabadságot.»

Az 1855. évi concordatum ellenére érvényben van jelenleg is az 
1715. évi XVI. t.-czikkben foglalt Kollonich-féle egyezmény, mely sze
rint, a katholikus s a görög katholikus főpapok kir. engedély nélkül 
összes szerzemény! javaikról nem végrendelkezhetnek, mert az id. törv. 
szab. 1. §-a szerint, a magyar anyagi magánjogi törvények vissza
állíttatván — miután a kinevezéstől függő főpapok végrendelkezési 
képességére nézve az 1715. évi XVI. b-czikkbe fölvett, Kollonich-féle 
egyezmény szolgál irányadóúl, melynek értelmében a főpapok szerze
ményeik egy harmadrésze azon esetben, ha a végrendelkezésre kir. 
engedély nem nveretett, törvényi öröklés czímén a fiscust illeti. Ha 
elfogadtatnék is az, hogy a magyarországi főpapoknak az 1855-diki 
évi ooncordatumban szabad végrendelkezési jog engedélyeztetett, még 
sem lehet ezt, jelen perben fölperes kereshetőségére nézve akadálynak
tekinteni .- azért. mert. a in. kir. vallás- és közokt. minister 1871.
évi május l-jén kelt körrendeletével a magyarországi latin és görög 
katholikus püspököket miheztartás végett értesítette, hogy a főpapok 
végrendelkezési joga míg e kérdésre nézve a törvényhozás más
ként nem intézkedik — az 1715. évi XVI. t.-cz. értelmében megbí
rálandó lészen. Hogy ezen rendelet Ő felsége legfelsőbb szándékának 
és akaratának megfelelő volt, mutatja az, hogy mindezideig sem meg 
nem tagadtatott, sem vissza nem vonatott.»

A legfőbb itélőszéknek 1873. évi május 1.9-én kelt és a Dönt
vénytár X. f. 252. sz. a. megjelent 4124. számú határozata követ
kező : «A katholikus főpapoknak adható végrendelkezési engedély leg
főbb kegyúri jogon alapülván s ehhez, sem az ebből kifolyó azon 
kegyelmi tényhez, mely szerint, a végrendeleti díj lefizetésének elmu
lasztásából származott hátrányok legfelsőbb kegyelem útján elenged
tetvén, a kincstárra esett örökségi rész az örökösöknek kiadatni ren
deltetik, az országgyűlés jóváhagyása nem igényeltetik s ennélfogva íj. 
kegyelmi tény folytán az illető örökösöknek a kincstár elleni joga 
hirósága előtt is érvényesíthető.»

«A magyar polgári magánjog visszaállítása után a kath. főpapok
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végrendelkezési képességére nézve ismét a Kollonieh-féle egyezmény 
szolgálván irányadóul, annak értelmében a főpapok szerzeménvi javai
nak egy harmadrésze törvényes öröklés czímén a kir. íiseust illeti, s 
ezért azok kir. engedély nélkül érvényesen nem rendelkezhetnek, 
különben a végrendeletnek a hagyaték kétharmad részén túlterjedő 
rendelkező része félreteendő.» A kir. Guriának 1878. évi 13.716. sz. a. 
döntvénye.) A legfőbb itélőszék 1880. évi 1914. sz. határozatában 
kimondotta: «hogy a Kollonich-féle egyezmény, mely szerint a katho- 
likus főpapok végrendelet nélküli elhalálozásuk esetében mindazon 
javak, melyek az örökhagyó halálakor, mint annak magánvagyona 
fennmaradtak, a törvényes örökösödés a kir. fiscust illeti, későbbi tör
vény által hatályon kívül helyezve nincs' s így az erre vonatkozó 
későbbi szabályrendeletek is fennállóknak tekintendők.»

Zaboiszky László 1870. évi szeptember hóban elhalván, hagya
téka felett a Concordatum értelmében végrendelkezett. A eultusminis- 
terium 1871. évi 643. ein. sz. alatt publikálván a Concordatummal szem
ben a törvénybe iktatott Kollonich-féle egyezmény hatályban állását, 
kérdés tám adt: az előbb kelt és előbb megnyílt hagyatékra vonatkozó 
főpapi végrendelet érvényessége fölött a Concordatum dönt-e ? () felsége 
1.881. évi márczius 15-én Becsben kelt legfelsőbb elhatározásával 
érvénytelennek jelentette ki a mondott végrendeletet; ezzel az apostoli 
király által is kimondatott, hogy a Concordatum törvényeinkbe iktatva 
nem lévén, Magyarországban érvénynyel nem bír.

A conventio Kollonichiána az érd. r. kath. és a fogarasi gör. kath, 
püspökökre nem terjed ki, a mint ezt Mária Terézia királynő 1775. évi 
július 13-kán kelt legfelsőbb elhatározásában az erdélyi külön törvé
nyekre hivatkozva kijelentette; nevezett püspököknek tehát saját szer- 
zeményi vagyonukra szabad végrendelkezési joguk áll fenn. (Kz újabban 
az 1883. évi 21,937. sz. cult. min. átiratban is kimondatik.) Hogy a Kol
lonieh-féle egyezmény (végrendelkezés megszorítása) nem vonatkozik 
az erdélyi róm. kath. püspökre s a fogarasi gör. kath. püspökre, miután 
ezeket illetőleg soha hatályban nem volt, az 1.6,571/1871. sz. cult. min. 
rendelet is elismeri.

A mi a görög kel. papságot illeti, főpapjaik csak keresményeik felé
ről végrendelkezhetnek, a másik fele az érsek után ugyan a nemzeti 
pénztáré; a püspökök után az érseké leend, hogy azt istenes dolgokra 
használja. Az alsóbbrendű papok egy harmadrészr őltehetnek végrendele
tet, két harmadrész a püspöké. A végrendelkezési tehetőség pedig azon 
korlátolással van ezen papságnak megengedve, hogy a pénz az országon 
kívül ne vitessék. (Rescriptum Declaratorium 5—8., 16., 18., 29., 30. pi.i
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HARMADIK RÉSZ.

Az alsó papság hagyatéka.

A kanonokok, plébánosok és káplánok szabad végrendelkezési 
joggal bírnak (1557. X. és 1647. 102. t.-cz., 1810. évi 7852. sz. a 
kelt 4030/1811. helyt. tan. számmal jelzett udv. kanczell. rendelet.) 
Mégis úgy a kanonokok, mint az alsóbb papság, tartoznak a püspök
megyei kegyes alapok javára szerzemény! hagyatékuk egy részét hagyo
mányozni. (1.792. ápr. 12. és 1836. június 4. keltű kir. leiratok.) E 
részt az 1808. márcz. 18-án kelt kir. rendeletet a végrendélkező vagyo
nának egy harmadában határozza meg.

Végrendelet nem létében a hagyatékból levonatván a temetési 
költségek, az adósságok s egyéb terhek (jelesen azon hagyományok, 
melyekre kegyes ezélok tekintetéből minden pap köteleztetik), a szabad 
maradék három egyenlő részre szakad, az egyház, a rokonok egész 
a tized ízig és a szegények közt: a rokonok szegények lévén, azoké 
(■zen utolsó harmad is : rokonok nem létében ezen harmadrész a királyi 
kincstárra száll; a szegények része meghaladván 500 forintot, nem 
osztatik ki többé a helybeli szegények közt, hanem a kormánynak 
jelentetik föl, hogy arról kegyes czélokra rendelkezzék (1812. okt. 6. 
kelt h. t. inlézv.): végre az egyházat illető harmadrész még akkép 
osztatik fel, hogy annak kétharmadát a székes- vagy kisebb egyház 
nyeri, melynél az örökhagyó utoljára szolgált, egy harmadát pedig 
azon pénzalap, mely újabban a szegényebb egyházak fölsegélésére 
majd minden püspöki megyében alakult.

Az egyetemi vagy tanulmányi alapból fizetést húzott papi szemé
lyek hagyatékából egy harmad ezen alapba foly szegény tanítók s 
özvegyeik vagy árváik fölsegélésére, a második harmad szinte oda 
megy szegényebb tanulók számára, a harmadik rész pedig a közel 
rokonoknak jár, azok nem létében a fiskusnak. Azon papi személyeknek 
hagyatéka pedig, kik minden egyházjövedelem nélkül, vagy tulajdon 
vagyonukból, vagy mint házi tanítók éltek, a közönséges hazai törvé
nyek szerinti öröködés alapján a törvényes örökösöket, vagy ilyenek 
nem lévén, urafogyott hagyománykép, mint bármely honpolgártól, 
egészen a királyi kincstárt illeti. A volt, de secularizált szerzetesek, 
hagyatékából egy harmadrész a rokonokat vagy azok hiányában a 
tiskust, a többi két harmadrész azon közpénzalapot illeti, melyből fize
tésüket húzták. Ellenben valóságos szerzetesek hagyatéka egészen a 
szerzetnél marad, még akkor is, midőn kimúlásuk a lelkipásztorságban 
vagy különben a klastromon kívül történt.
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Végrendelet nélkül hátramaradt papi hagyaték szegényeket illető 
egyharmad részének a szegény rokonok javára átengedése felől 0  
felsége rendelkezhetik. 1876. évi 11,187. sz. a. Deáki Zsigmond győri 
nagyprépost hagyatékára vonatkozólag a rokonok folyamodtak Ő fel
ségéhez, hogy a szegényeket illető egyharmad rész nekik, adassék át,; 
Ő felsége az így eszközlendő felosztásra készített tervezetet jóvá
hagyta. (Ez intézkedés alapul az 1789. évi marczius 14 -én 9472. sz. 
helytartótanácsi rendeletén, s illetőleg az abban közölt legfelsőbb elha
tározáson.)

Az alsóbb méltóságbeli egyháziak végrendelet nélkül elhatá
rozása esetén a hagyaték felosztását az 1807. évi június 26-án 6322. 
sz. a. kelt s 14,670. helyt, számmal jelzett udvari rendelet szabá
lyozza. E szerint a végrendelet nélkül elhalt kanonok hagyatéka az 
egyház, a szegények és a rokonok közt három egyenlő részre osz
tandó a káptalan által, a püspök fölügyelete mellett, mely a szabály
rendelet megtartására vonatkozik. Ha az 1.789. évi kegy. kir. leirat 
szerint szegényalapra fordíttatik az 500 irtot meghaladó egyharmad 
rész, amennyiben ez alapítvány tetemest) összeget tenne, elhelyezése 
iránt a véleményes jelentés legfelsőbb helyre fölterjesztendő.

Plébánosok és segédlelkészek végrendelet nélkül hátramaradI 
hagyatéka egy harmadrészben az egyházat, egy harmadrészben a sze
gényeket, egy harmadrészben a rokonokat illetvén, a felosztást a püs
pök van hivatva eszközölni. (6408/1873. sz. cult. m. rendelet.) Vég
rendelet nélkül elhalt oly lelkész hagyatékából, ki sohasem volt vala
mely templomnál alkalmazva, sem valamely templom, sem a vallása lap 
nem részesül, hanem egy harmadrész a szegényeknek, két harmadrész 
pedig a rokonoknak adatik ki a 1.8,848/1789. helyt. sz. alatt közzétett 
legfelsőbb elhatározás értelmében.

Azon praelatusokra nézve, kik valamely apátságot vagy pré- 
postságot kir. adomány folytán bírnak, de egyszersmind kanonokok 
vagy parochusok, az 181.0. évi 7852. sz. a. kelt és 4030/1811. helyi 
számmal jelzett udvari kanczelláriai rendelettel akkép szabályozta)olt 
a hagyatékolás, hogy ha a javadalom birtoklásának első évében hal
tak meg, hagyatékuk úgy tárgyaltassék, a mint a kanonokok és paro
chusok részére előírva v an ; kivévén a hagyaték azon részét, mely az 
apátság javaiban a fundus instructuson felül (beszámítva a függő 
termést is) találtatott, mert ezen rész. valamint az első birtoklási évei i 
túl találtató egész hagyatéki tömeg a Kollonich-egyezmény értelmében 
tárgyalta tik. A fundus instructus az utódnak hagyandó és a talált 
hiány a végrendelkezési joggal élt főpap hagyatéka által megtérítendő
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A szegények örökösödési joga a végrendelet nélkül elhalt alsóbb rendű 
katholikus papok hagyatékának egy harmadrészére az 1774. évi aug. 
8-diki és 1818. decz. 6-diki helytartótanácsi intézvények szerint attól 
van föltételezve, hogy az illető örökhagyó vagy mint javadalmazott 
(beneficiatus) pap halt el, vagy legalább előbb bírt egyházi javadal
mat s utóbb a beneficiumban szerzett vagyonból élt, avagy a dificiens 
papok alapjából tartatott el.

Ha a végrendelet nélkül elhunyt pap szülei életben vannak és 
valóban szegények, ezek a hagyaték kétharmadát kapják, egyharmad 
az egyháznak maradván. (1789. okt. 21-én 4397/37,883. sz. alatti 
kir. rend.)

Ha kiérdemült lelkészek a lelkészetben szerzett vagyonukból 
vagy deficientiában élnek, a lelkészekre vonatkozó hagyatékolási tekin
tetek alá esnek; amennyiben pedig örökölt vagyonuk maradt végin
tézkedés nélkül hagyatékukban, örökös a kir, fiscus. (1810. évi 7852. 
sz. kancz. rend.)

Ámbár az 1788. évi április 15-én 10,014. sz. a. helyt, rendelet
ben kimondatott, hogy a végrendelet nélkül elhalt lelkészek hagya
tékának egy harmad része a szegények intézete javára gyűjtött nyil
vános alapba csak az esetben szállítandó be, ha ez összeg az 500 frtot 
eléri; minthogy azonban az ily egyharmad épen olyannak tekintendő 
mint a szegények intézete javára felajánlott egyéb ajándékok, melyek 
az 1788. évi június 13-án 23,359. sz. alatt kiadott rendelet értel
mében az összeg nagyságára való tekintet nélkül a nyilvános alaphoz 
csatolandók, ennélfogva az 1789. évi márczius 14-én 9472. sz. a kelt 
helytartósági rendelettel Ő felségének legmagasabb elhatározása foly
tán meghagyatott, hogy a szóban forgó egyharmad rész még azon 
esetben is, ha az 500 frtot el nem éri, a szegényalaphoz csatoltassék 
és csak kamatai osztassanak a szegények közt ki. E máig érvényben 
álló rendelettől eltérést a minister engedélyezhet.

Az igazságügyminister a kir. bíróságokhoz következő rendeletet 
küldött a kihirdetett papi végrendeletek közlése tárgyában: «Az egyház- 
megyei hatóságok az egyházi czélokra köteles hagyományozást ellenőr
zési tisztüknek csak az esetben lévén képesek megfelelni, ha az elhunyt 
lelkészek és segédlelkészek végrendeleteinek tartalmát ismerik, — a 
társulati, egyházi és országos érdekek megóvása czéljából 1874. évi 
január 28-án 2745. sz. a. kiadott körrendeletem kapcsában felhívom 
a bíróságot, hogy az elhalt r. kath. lelkészek és segédlelkészeknek a 
biróság előtt kihirdetett végrendeleteit hiteles másolatban az illetékes
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egyházmegyei hatóságnak küldjék meg.» (1881. jún. 6-án k. 14.507. 
számú lg. m. r.)

Az 1840. évi XXVI. t.-czikk az egyháziak hagyatékának össze
írását és ellátását úgy a kincstár és egyházi fenhatóság, mint a 
magánjogi örökösök érdekének szem előtt tartásával így szabályozza: 
«Az elhunyt egyházi személyek által hátrahagyott örökség összeírásáról 
és felosztásáról. Az elhunyt egyházi személyek által hátrahagyott örök
ség összeírására és felosztására nézve határoztatik: hogy az ilynemű 
örökségek összeírása és felosztása ne kirekesztőleg a kamarai és egy
házi illető személyek által, hanem az illető örökösöknek — kik az 
iránt annak idejében tudósítandók lesznek — közbenjöttével is haj
tassák végre.» Az elhunyt egyházi személyek hagyatékai összeírásánál 
az egyházmegye kiküldöttjei, mint az egyház érdekeinek képviselői 
jelen lehetnek s megtehetik mindazt, a mire a törvény az összeírás és 
osztály által érdekelteket általában feljogosítja; az eljárás vezetése 
azonban, s a hagyatéki eljárás folyamában fölmerülő bírói cselek
mények, mint az igazságszolgáltatás törvényszerű attribútumai, kizá
rólag az eljáró bíróság hatásköréhez tartoznak. ( Igazságügymin. átirat 
a hg. prímáshoz, 1869. évi júl. 30-án 6271. sz.) A szerzetesek hagya
téka tárgyában az 1796. évi júl. 8-án 7143. sz. a. kelt, s 16,923. helyt, 
számmal jelzett udvari rendelet akkép intézkedik, hogy az oly szer
zetesek után, kik lelkipásztorkodtak, azon szerzet örököl, melyhez tar
toztak, s a hagyaték a püspök útján a provinciálisnak adandó k i: az 
oly szerzetesek után pedig, kik valamely eltörölt rendhez tartozván, a 
vallásalapból nyerték ellátásukat, a vallásalap örököl.

Végrendelet nélküli hagyaték.

A végrendelet nélkül elhalt főpapok utáni törvényes örökösö
dést a Kollonich-féle egyezmény, valamint az arra vonatkozó utóbbi 
kir. rendeletek és leiratok szabályozzák (jelesen 1776. febr. 13-án, 
1812. okt. 6-án és 1863. febr. 27-én). Ezek szerint ha az egyház- 
nagyok végrendelet nélkül kimúlnak, hagyatékuk három részre oszlik, 
az egyik harmad a rokonokat egész tizedizig, a másik az egyházat, 
a harmadik a fiscust illetvén, de ily esetben is az egyházkészületek, püs
pöki öltöny s könyvek a javadalomnak, a gazdasági készület az utód
nak maradván. «A végrendelet nélkül elhunyt püspökök, főpapok és 
más egyházi javadalmasok hagyatékának harmadrészében örökösöd- 
hetnek: 1. a szülők, ha pedig a javadalmas az egyházi rend fölvétele



előtt házasságban élt volna, gyermekei s ezek utódai; ilyenek hiányá
ban 2. a fivérek és nővérek, s ezek utódai; továbbá 3. ezek nem 
létében a közelebbi rokonok; végre 4. rokonok nem létében a kir. 
kincstár és az egyház. (177b. évi márcz. 9-én 1081. sz. a. kir. rend.)

A könyvek az 1530-dik évi nagyszombati zsinat határozmányai- 
boz képest a káptalant, a papi öltözetek és oltárkészletek az egy
házat, a házi fölszerelés: asztalok, ágyak, székek és hasonlók az 
utódot illessék; a mi ezeken felül marad, annak fele része az egy
házmegyei papnövelde építésére, ha pedig ilyen már léteznék, akkor 
a plébánosok sorsának javítására fordíttassék, a hagyaték másik fele 
értékéig a canonok értelmében szabadságában állott a javadalmasnak 
végrendelkezni.

Ha végrendelet nélkül hal el a főpap, az egyházra eső egy har
madrész csak kegyúr nélküli, vagy a kegyúr által nem eléggé dotált 
lemplomok közt osztandó fel; kivételt csak oly eset képez, ha a hagyo
mányozó valamely templomot külön megnevezett volna. (1812. évi 
8286. sz. a. kelt, 24.269/1882. helyt. tan. számmal jelzett udv. kancz. 
rendelet.)

Az elhalt főpapok hagyatékának az egyházra eső egy harmad
részből, ha a székes egyház jól el van látva, a megyebeli szegényeb- 
lemplomok és seminariumok is segélyezhetők. (1810. évi 1852. sz. 
udv. kancz. rend.)

A görög-keleti szerb nemzeti egyházban a püspöknek végrendelet 
nélküli hagyatéka fele részben a karloviczi iskolák alapjába foly, másik 
leiében pedig az illyr nemzetnek elidegeníthetlen pénztárára száll, mely 
pénzalap a karloviczi érseknek egész hagyatékát, nyeri, a mennyiben az 
végintézet nélkül múlt volna k i : az alsó papságnak örökhagyatéka 
végre rokonörökösök hiányával egészben a megyés püspökre száll. A 
román nemzeti egyházban a végrendelet nélkül elhunyt érseknek és 
püspöknek egész vagyona az egyházmegyére száll.

-  V . K Ö N Y V . E G Y H Á Z IA K  H A G Y A T É K A . I I I . R É S Z . 447

A prot. papok hagyatéka, végrendelkezése és öröklési jogviszo
nyai a köztörvény szabályozása alá tartoznak: semmi külön jogok 
vagy kötelezettségek f'entartva nincsenek. A végrendelkezés az 1876. 
XVI. t.-cz. korlátái közt szabad. Végrendelet nemlétében a család
tagok és a fiskus öröklése a magánjog szabványai szerint nyílik meg.
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Idézések, hivatkozások, utalások,

(A félkövér számok az oldalszámot jelentik.)

Sz. István, II. könyv 1. és 2-dik része : 
püspök fölügyeleti joga 34. lap.

Sz. István, II. könyv 8. fej.: vasárnap 
megszentelése. 20.

Sz. István, II. könyv 14. és 29. fe j .: 
Regalis Senatus. 1.

Sz. István, II. könyv 23. fej.: con
ventus primatum. 1.

Sz. István, II. könyv 27. fej.: Regale 
concilium. 1.

Sz. László, I. törvénykönyv: nemzeti 
zsinat elnöke a király. 2.

Sz. László, I. könyv 8. fej.: elpusztult 
egyházak fölépítése. 36.

Kálmán, I. törvénykönyve 2. fej. : nem
zeti zsinat. 23.

Kálmán, I. decr. 15. 17. c. : seculari- 
sálás. 6.

Kálmán II. törv. 15. fe j .: a . házasság
kötésről. 273.

II. András 17-dik rendelete: püspöki 
fölügyelet. 34.

1438: XXI. t.-cz. : kegyúri jog. 4.
1439: V. t .- c z .: kegyúri jog. 4.
1440: IV. t.-cz. : jus piaceti. 8.
Mátyás III.törvényk.:1471.éviXIX. törv.: 

a püspök elsőfokú bírói hatalmáról. 301.
1471. XIII: egy javadalom. 4.
II. Ulászló I. rendeletének 46. czikke : 

a szentszéki hatáskörről. 298.
Ulászló I. rend. 44. fe jez .: káptalan, 

mint közhitelességü hely. 39.
1495. III. t.-cz .: II. Ulászló 2-dik ren

delete : a patroDatusról. 101.
1493. évi III. rendelete II. Ulászló ki

rálynak : adományozási joga a leg- 
védúrnak. 5.

..Ulászló III. rendelete : felügyeleti joga  
a püspöknek. 34.

Ulászló 3. D. 66. ez. az erdélyi ev. ref. 
egyházakban a patronusok akarata 
ellen pap nem rendeltethetik. 416.

t i495 : évi XXXI. t.-cz .: mely szerint kül
földi kegyúr nem lehet. 406.

1496 : LVI. t .-cz .: egy javadalom bir- 
hatása. 4-

,1496-dik évből II. Ulászló LVI. t.-cz-nek 
1. §-a : lelkész! javadalom. 316.

1498. évi L ili. t .-cz .: az első fokú hazai 
bíróság gyakorlásáról. 301.

1498 : LV. t.-cz .: holt kéz. 8.
(II. Ulászló II. rend. 69. czikke: a püs

pökök által papjaiktól szedhető szere- 
tetadományokra vonatkozólag. 393.

II. Ulászló V. rend. 12-dik czikke: a 
főpapoknak papjaiktól 4 évig szed
hető szeretetadományok ügyében. 393

,1498 : évi LXVII. t.-cz .: patronatus. 4.
1498 : évi LXVII. t.-cz .: a kegyúri jogot 

illetőleg Magyarországon. 326
1500 : XXXI. t.-cz. : több javadalom bí

rása. 4.
1504 : XXVII. t.-cz .: több javadalom 

bírása. 4.
1507: XIII. t.-cz. : több javadalom, 

bírása. 4
1509 : XXXVI. t.-cz. : adományozás. 4
1509 : XXXIX. t.-cz. : adományozás. 4.
1514 : L1X. t.-cz .: egy javadalom. 4.
1518 : XV. t.-cz. : adományozás. 4.

Ί518. évi XV. t.-cz. : a kegyúri jogot 
illetőleg Magyarországon. 326.

1518. évi XV. t.-cz .: a kegyúri királyi 
tulajdonjog kimondása tárgyában. 397.
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Η. Κ. I. 2. ez. holt kéz. 7.
Η. Κ. I. R. 11. ez. adományozás joga  

kizárólag a királyt illeti. 4.
Η. Κ. I. R. 11. szám : a kegyúrikérdé

sek elbírálása tárgyában. 402.
Η. Κ. I. R. 16. ez. a gyónás titká

ról. 140.
Η. K. J. R. 22. ez.: gyámkodásra lelkész 

nem kötelezhető. 144.
1526 : XXI. t.-cz.: patronatus. 4.
1530. évi nagyszombati szinat a vég

rendelet nélkül hátramaradt papi ha
gyatékról. 467.

Tridenti zsinat Sess. 7. c. 7.: vicarius
perpetuus. 62.

Tridenti zsin. Sess. 13. c. papi rendek. 137.
Tridenti zsinat Sess. XXIV. c. 10.: lel

készt állás örökös. 62.
Trid. C. gess. XXIV C. 5. 7. a házasság 

telbonthatlansága. 278.
Can. 3. de claud. despon. 8. 2 .: az el

jegyzés ellen hamis vád büntetésé
ről. 265.

1548. évi XII. t.-cz.: az időközi jövedel
mek tárgyában. 335.

1550 évi XIII. t.-cz .: a főpapok köteles
ségének teljesitése tárgyában. 393.

1550 : évi XVIII. t.-cz .: adományozás. 4.
1550 : XIX. t.-cz.: elárvult egyházi va

gyon. 6.

1567 : XXXI. t.-cz .: adományozás kizá
rólagos király joga. 5.

1568. évi tordai országgyűlés: vallás
egyenlőség. 10.

1569. évi XXXVI. t.-cz.: a kegyúri kér
dések elbírálása tárgyában. 402.

1589 deczember 18-án kelt nyilatkozata 
a tridenti zsinatot értelmező congre- 
gatiónak a hirdetés idejéről. 265.

1608. I. t.-cz.: viszonosság (szabad vai- 
lásgyakorlat). 9.

Mátyás I. Rend. 12. czikk : egyház vizs- 
gálási püspöki jog. 36.

Mátyás VII. rendelet 37. rész: püspöki 
felügyelet, 34.

1618. május 5-én II. Ferdinánd által k i
adott h it i.: szabad vallásgyakorlat. 9.

1618: LXXVII. t.-cz.: vallásszabadság 10.
1622 : II, t.-cz .: vallásszabadság. 9.
1625: III. Ferdinánd hitlevele. 10.
1625 : XXII. t .-cz .: vallásszabadság. 10.
1630 : XXXIII. t .-c z .: vallásszabads. 10.
1635 : XXIX. t.-cz .: vallásszabadság. 10.
1638. évi XXX. t-cz .: a magán kegyúri 

jog megszerzése tárgyában. 401-
1638 : XXXVIII. t.-cz.: esztergomi ér

sekség. 30,
1641. évi gyulafehérvári országgyűlés 

4-dik artikulusa: a törvényszéki díjak
ról. 290.

1553 : IX. t.-cz .: adományozás. 4.
1553. évi IX. t.-cz.: a kegyúri jog  rend

kívüli módon való megszerzése tár
gyában. 401.

1558 : X. t.-cz .: püspöki kormányható
ság. 22.

1558: XI. t.-cz.: (1. Ferdinánd 18. ren
deleté) püspöki felügyelet. 34.

1553. évből I. Ferdinánd 14-dik rendelete 
22-dik czikk : a kánonjog alkalmazá
sáról. 298.

1557. X. t.-cz, az alsóbb papság vég- 
rendelkezéséről. 463.

1559 : XLI. t.-cz. (I. Ferdinánd 19-dik 
rendelete): részletes zsinat. 22.

1560 : XIII. t .-cz .: adományozás. 4.
1565 : XXXVI. t.-cz .: adományozás.4.

1645. szeptember 16-án létrejött linczi 
békekötés. 10.

1647. évi V., X ,  XII., XVIII. és XIX. 
t.-cz.: a kegyúri jogok és kötelessé
gek tárgyában. 406.

1647 : V. t.-cz .: jus reformandi. 6.
1647 : XVI. t.-cz .: holt kéz. 8.
1647 : XVII. t-c z .: holt kéz. 8.
1647. CII. t.-cz. az alsóbb papság vég- 

rendelkezéséül. 463.
1647. évi XCVIII. t.-cz .: egyházi java

dalom. 316.
1648. évi nagyszombati zsinat: plébános 

beiktatása. 61.
A. C. I. R. 1. e z .: vallásháborítás bün

tetése. 10.
A. C. I. R. 1. e z .: bevett vallások auto

nómiája. 23.
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A. C. I. B. 5. cz. : vallásváltoztatás. 11.
1681. évi XXVI. t.-cz .: a kegyúri jogok  

és kötelességek tárgyában. 406.
1681: X X V ll. t.-cz.: adományozás. 4.
1681. évi XLI t.-cz .: a városok kegyúri 

kötelezettségeire vonatkozólag. 327.
1691. évi Leopoldinum diploma : erdélyi 

ref. egyház autonómiája. 26.
1691. évi deczember 4-én kelt diploma: 

az Erdélyben bevett vallások jogai
nak biztosítása tárgyában. 417.

1693. ápril 9-én kelt Leopoldi pótdip
loma: vallásegyenlöség. 11.

1700. deczember 5-én kelt Conventia 
Colloniciana. 458.

vl701. évi ápril. 9-éröl kelt királyi 
rend. a kegyúri kötelezettség tárgyá
ban. 326.

1701 ápril 9-én kelt kir. rend.: az egy
házak jókarban tartása a kegyúr 
által. 406.

1703. jun. 15-én kihirdetett. Conventio 
Colloniciana. 458.

1707. évi. nov. 29-én 25302 sz. helyt, 
tan. rend.: az egyházi birtokok álla
potáról beterjesztendő kimutatások 
iránt 421.

1715: XVI. t.-cz .: holt kéz. 8.
1715: XVI. t.-cz.: főpapok végrendelke

zése. 8.
1715. évi XVI. t.-cz. ; az időközi jöve

delmek tárgyában. 395.
1715. évi LX. t.-cz. 1 §. : a főpapok 

kötelességeinek teljesítése tárgyá
ban. 393.

1715. évi LX. t.-cz. : a kegyúri jogok  
és kötelességek iránt. 406.

1715: LXXIV. t.-cz.: kegyesalapítványok  
felügyelete. 6.

1715: CII. t.-cz. : adományozás kizáró
lagos joga. 5.

1717. okt. 12-én kelt kir. kancz. rend. 
a földesül· patronatusi jogát illető
leg. 398.

1723. évi LV. t.-cz .: egyházi javada
lom. 316.

1723 évi LV. t.-cz.: a kegyúri jogok  
és kötelességek iránt. 406

i 1723 : LV. t.-cz .: herczeg-primás lak- 
j helye. 30.
I 1723 : LV. t.-cz. : egy javadalom. 4. 
j 1723: LV. t.-cz .: a kegyúri joggal 

élésről. 101.
1723. évi LXX1. t.-cz. : a kegyúr köte

lességeinek teljesítésére való rászori- 
tás tárgyában. 402.

1723. évi LXX1. t.-cz. : a papok ellátása 
tárgyában. 407.

1723 : LXIX. t.-cz. : adományozás kizá
rólagos joga. 5.

1723 : LXX. t.-cz .: kegyes alapítványok 
felügyelete. 6

1723: 71, t -cz. ; ellenőrzési királyi
jog- Γ».

1723: LXXI. t.-cz.: helyben lakás. 62 
1723. évi LXXI. czikk a főpapok ésjmás 

egyházi javadalmak ■ zár alá vétele 
ügyében. 393.

1728. évi XII. t.-cz .: a házassághábo- 
rítokról. 296.

1733. márczis 7-én kelt, kir. rend. a 
kegyúri kötelezettség tárgyában. 326. 

1733. márcz. 7-én kelt kir. rend. a tem
plomok és papok jövedelmeinek össze
írása iránt. 406.

1741: XVI. t.-cz. helybenlakás. 62.
1741: LXV. t .-c z .: adományozás kizá

rólagos joga. 5.
1744: VI. t.-cz. : a görög katli. vallás 

bevétele Erdélyben. 11.
1745. évi márcz. 6-án k. szabadalom- 

levél a jászvárosok patronatusa ügyé
ben. 409.

1751: III. t.-cz. : primás székhelye. 30. 
1751 : évi X II.t.-cz.: a stólák szabálytala

nul és fölötte magas összegekben való 
beszedése ellenében. 354. 

i 1758. augusztus 19-én kelt pápai bre
ve : apostoli királyi czim. 9.

1762. szept. 7-én 19768. sz. kir. rend. a 
katholikusoknál a keresztelési illeték 

i beszüntetése tárgyában. 355.
1765. 43. t.-cz .: adományozás joga. 5. 

Jd769. deczember 29-én 33. sz. a. kelt 
udv. rend. : az anyakönyvi kivonatok 
tárgyában. (60.
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1 771. api·. 29-én kelt. kir. rend. a püs
pök felügyeletét illetőleg- az egyházi 
javak megterhelésének megakadályo
zására. 31)0.

1778. november 13. kelt kir. rend. : 
plébániai vagyon átadása. 62.

1774. deczember 12-én kelt kir. rend. : 
jövedelem vesztés hosszabb távoliét 
miatt. 319.

1774. deczember 2a-én kelt Miggazi- 
féle instructio : a districtualis congre- 
gatióról. 105.

1775. márcz. 9-én 1081. sz. a. kelt legf. 
rendelet: a végrendelet nélkül maradt i 
papi hagyaték felöl. 467.

1775. Jul. 13-án kelt legf. elhatározás a 
Kollonich-féle egyezmények Erdélyre 
ki nem terjedéséről. 462.

1775. évi augusztus 25-én kelt kir. | 
rend : bécsi görög kath.papnövelde.133 ■

1776. évi febr. 13. kelt kir. rendelet; a 
végrendelet nélküli főpapi hagyatékra [ 
vonatkozólag. 457.

1777. évi május 11-én kelt 2345. sz. 
kir. rend. : a püspöki felügyeletet ille-

1781. évi márcz. 22-éről kelt legfelsőbb 
elhatározás a nem kath. vallásu 
földesurak kegyúri kötelezettsége tár
gyában. 327.

1781. márcz. 22-én kelt legf. rend. az 
egyházi építkezésekhez a hívek kézi 
és szekeres munkájának ingyen 
való kiszolgáltatása tárgyában. 360.

1781. október 25-én kelt „türelmi 
parancs“. 11.

1788. évi ápril 15-én 10014. sz. a. kelt. 
helyt. tan. rend.: a hagyatéki szegény
részről. 465.

1788. évi junius 13-án 23359. sz. a. k i
adott kancz. rend.: a hagyatéki sze
gény-rész tárgyában. 465.

1789. október 30-án 41777. sz. a. kelt 
udv. rend: zsidók áttéiése. 18.

1783. július 14-én 3132. sz. kir. rend. : 
az egyházi javaknak egyházi szemé
lyek által való elidegenítése tárgyá
ban. 360.

1783. novemb. 18-án kelt. kir. rend.
j az egyh. javadalmak időközi jöve

delme tárgyában. 396. 
tőleg a lelkészi jövedelmet gyarapító 1785 : évi deczemb. 20-án k. udv. rend. 
alapítványokra. 359. : a kamarai birtokon levő plébániák

,,1778. február 13-án 747. sz. a. k. udv.- illetményeinek tárgyában. 408.
rend. : anyakünyvek tíízmentes és zárt 1786. márcz. 6-án kiadott Józsefi nyilt- 
helyen tartandók. 160. parancs. 286.

1779. évi július 16-án k. legf. kir. leirat 
a szerb nemzeti alapok kezelése tár
gyában. 427.

1779. okt. 7-én 5068. sz. kir. rend. : 
egyházi pénznek a lelkész által 
önhatalmú elhelyezése tárgyában. 360.

1780. Nádasdy-féle főpásztori utasítás, 
az alapítványok kimutatásának a sek
restyében való kifüggesztése tárgyá
ban. 360.

1781. évi február 3-án 49-3. legfelsőbb 
leirattal helybenhagyott helyt.tan.rend. 
az egyházi vagyon feletti főfelügye
let tárgyában. 358.

1781. február 12-én 955. sz. a. k. kir. 
rend.: számadások megvizsgálása espe
res által. 64.

1786. márcz. 7-én kelt legf. elhatározás 
2365/250. udv. kancz. szám : az összes 
papi javadalmak intercalaris jövedel
meire nézve. 396.

1786. évi junius 5-én 6519. udv. rend. 
az intercalaris jövedelmek iránt a gör. 
kath. káptalaubelieknél 397.

1786. szept. 26-án kelt circulare a váló
perek tárgyában. 280.

1786. évben kiadott Józsefi rendelet: a 
hirdetésről. 267.

József császár ; Generalia Principia. 61.
: 1787. évi márcz: 26-án k. udv. rend. a 

kamarai birtokon levő plébániák illet
ményei tárgyában. 408.

1787. évi 5478. sz. udv. rend. a eon- 
gruáról. 322.
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1787. évi jul. 11-én k. 8292. sz. udv. 
rend. a vallásalapból zárdái épületek 
emelése tárgyában. 418.

1788. évi január 8-án k. helyt. tan. intéz 
vény a főpapi törzsvagyon elidege
nítése vagy elcserelése tárgyában, 889.

1788. jul. 30-án k. 3364 sz. kir. rend.: 
a plébánosok lótartása tárgyában. 821.

1789. márcz. 14-én 9472. helyt. tan. 
rend. : a papi hagyatékból szegény 
rokonok részesülése tárgyában. 463.

1789. évi 18848. sz. a. közölt legf. el
határozás nem alkalmazott lelkész 
hagyatéka ügyében. 464.

1789. Okt. ‘21-én 4397/39883. sz. a. kelt 
kir. rendelet· szegény szülők öröklé
séül papi hagyatékban. 465.

1790. évi I. t.-cz. rendelkezése a kegy
úri terhek viselése tárgyában. 326.

1790. január 22-én 2747. sz. a. k. udv. 
rend : zsidó vallásból áttérés. 19.

1790. február 1-jén kelt kir. rend. : 
helyből távozási tilalom. 62.

1790: LX. t.-cz .: a görög keleti egyház 
bevétele Erdélyben. 11.

1791: XV. és XVI. t.-cz .: adományo
zás. 4.

1790—91. XXIII. t.-cz. : az egyh. alapok 
és alapítványok legfőbb felügyeleti 
jogát illetőleg. 417.

1791. évi XXVI. t.-cz. 6. §. · a párbér
nek közjogi czimen való követelése 
tárgyában. 348.

1790/1 ·. XXVI. t.-cz .: egyházak viszo
nossága. 12.

1790/1: XXVI. t.-cz: jus reformandi. 6.
1791. évi XXVI. t.-cz .: a protestánsok 

házasságáról. 267.
1791. szeptember 16-án 17193 sz. a. k. 

kancz. rend.: zsidó gyermek megke- 
resztelése. 18.

1791. évi LIV. t.-cz .: az egyházi alapok 
és alapítványok legfőbb felügyeleti 
jogát illetőleg. 417.

1790/1. évi LXVII. t.-cz.: a kegyúri jo 
gok ügyében alakított országos bi
zottság feladata tárgyában. 496.

1792. ápr. 12-én kelt legf. rend.: az 
alsóbb papság végrendelkezéséről. 463.

1791. évi XXXIV. erdélyi t.-cz .: a há
zasságról. 267.

1792. junius 1-jén 11967. szám. kelt kir. 
rend. a földesúr patronátusi jogát 
illetőleg, ha a lelkész javadalmazásá
hoz nem járul. 398.

1793. ápr. 12-én kelt legf. elhatározás a 
végrendelkezési taxa felől. 158 . 459.

1792: X. t.-cz.: gör. kel. egyház auto
nómiája. 41.

1793. november 15-én kelt 26984. sz. 
körrendelet és utasítás az alapítvá
nyok és hagyományokról szóló évne- 
gyedes kimutatások beterjesztése tár
gyában. 360.

1795. január 4-én kelt kir. körrend.: 
lelkészváltozás esetén esperest te
endő. 106.

1795. évi novemb. 13-án 2324. sz. udv. 
rend.: az átvett főpapi javakról leendő 
térítvény kiállítása tárgyában. 385.

1795. évi november 28-án k. 2324. sz. 
kelt 16452/1795 kam. sz jelzett udv. 
rend. a püspöki javakra kötött szer
ződéseknek az utód által kötelező 
érvényben tartása iránt. 396.

1796. január 26-án 1392. sz. kir. rend.: a 
keresztelésnél önként felajánlt ajándék 
elfogadása iránt. 355.

1796. február 10-én 436. sz. a. k. kir. 
rend.: lelkész! állás megürülése hosz- 
szas távoliét folytán. 319.

1796. évi márczius 17-én k. 2860. sz. 
udv. rend a vallásalapból zárdaépü
letek emelése tárgyában. 418.

1796. évi jul. 8 án 7143. sz. a. kelt 
udv. rend.: a szerzetesek hagyatéka 
felől. 466.

1796. évi augusztus hó 23-án 1671. udv. 
kam. s z . : az átvett főpapi javakról 
leendő térítvény kiállítása tárgyá
ban. 385.

1796. évi 9491. sz. kam. rend.: az inter
calaris birtok elfogadása tárgyában. 396.

1796. október 25-én k. 23002. sz. kir. 
rend.: a lelkész által kegyes czélok-



ra kiróni szándékolt pénzbírság tár
gyában. 360.

1797. évi ápril 26-án 8667. sz. kir. rend.: 
az alapítványok biztosítására szüksé
ges lépések elmulasztása esetére. 359.

1797. október 7-én kelt udv. rend.: es
peres teendője lelkészváltozásnál. 106.

1797. deczember 27-én 25304. sz. helyt, 
tan. rend. : az alapítványok számadá
sainak bekivánása tárgyában. 417.

1798. évi 5544. sz. udv. rend.: új lel
készség. 61.

1798. évi márcz. 27-én 6916. kir. rend.: 
a templom és papiak építésnél túlki- 
adások iránt. 413.

1798. évi aug. 14-én 19276. sz. kir. rend.: 
a vegyes házasságban élő pároktól 
szedendő párbér tárgyában. 351.

1799. inárczius 12-én 23980. sz. a. k. 
kir. rend.: szerzetesnek segédlelkészül 
alkalmazása. 319.

1799. márcz. 26-án‘k. kir. rend.: a kegy- 
úr kötelezettsége az építkezés elvál
lalása iránt. 398.

1799. márcz. 26-án k. 6986. sz. kir. rend : 
a kegyúri jog megszerzése tárgyá
ban. 399.

1799. május 26-án kelt helyt. tan. rend.: 
a kegyúri kötelezettségek teljesítésére 
való rászorítás tárgyában. 402.

1799. évi július 23-án kelt királyi le
irat : eladósodott egyháziakra vonat
kozólag. 317.

1799. július 23-án 16777. sz. a. k. kir. 
udv. rend.: zár alá vétel jövedelem
pazarlás miatt. 319.

1799. szeptember 17-én 21703. sz. a. k. 
udv. rend.: serdületlenek áttérése. 18.

1799. szept. 17-ről k. kanczelláiiai rend.: 
a városok mint kegyurak kötelezett
ségei tárgyában. 408.

1799. deczember 19-én kelt Migazzi-féle 
körrend.: districtualis congregatió. 105.

1800. évi június 10-én kelt. kir. rend.: 
a körrendeletek a káplánokkal köz
lendők. 140.

1800. jun. 10-én 12293. sz. a. k. kir. rend.: 
elszakított plébániai jövedelmek. 320.

1800. évi 8351. sz. hely. tan. rend.: el
szakított leányegyház jövedelme. 61.

1800. évi deczember 9-én 28181. sz. 
kir. rend.: az alapítványok kezelésé
ről szóló számadások kellékei tárgyá
ban. 360.

1801. január 5-én k. kir. leirat az eladott 
állami javakon gyakorlandó kegyura- 
ság tárgyában. 413.

1801. szeptember 2-án kelt szervezeti 
szabályzat: káplán javadalma. 140.

.801. szept. 2-án kelt circulare a váló
perek tárgyában. 280.

1802. évi 327. sz. udv. rend.: 50 írton 
felüli kiadások. 64.

1802. évi január 15-éről kelt kir. reso
lutio a kegyúri jogot elnyerők köte
lezettségei tárgyában. 327

1802. január 15. kelt kir. elhatározás a 
lelkészeknek adandó egy jobbágyi 
telek iránt. 407.

1802. évi 4460. sz. udv. rend.: az inter
calaris jövedelmek iránt a gör. kath. 
káptalanbelieknél. 397.

1802. inárczius 17-én, 5913. sz. a. kelt 
kir. rend.: engedély nélkül épít
kezés. 64.

1802. évi 6035. sz. a. k. kancz. rend.: 
kanonok mint plébános. 62.

1802. junius 15-én kelt legfelsőbb intéz
kedés a gör. kath. plébániák rende
zése tárgyában. 333.

1802 : XVII. t.-cz .: a prímás szék
helye. 30.

1803. évi 833. sz udv. rend.: az inter
calaris jövedelmek iránt a gör. kath. 
káptalanbelieknél. 397.

1803. novemb. 22-én 28267. sz. kir. rend.; 
szerint a megállapított stólánál többet 
követelni nem szabad. 355.

1803. novemb. 29-én k. 25678 sz. kir. 
rend.: a templom pénztárak kezelése 
és számvizsgálata tárgyában a szab. 
kir. városokban. 360.

1804. junius 26-án 14,151. sz. kir. rend.: 
az alapító levelek jóváhagyását ille
tőleg. 417.

1804. szept. 13-án kelt 29311. sz. kir
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udv. kamarai rend.: az állami, kincs
tári és alapítványi javadalommal ki
nevezett lelkészek, egyh. hivatalno
kok áthelyezési, költözködési és napi
díj szabályzatai tárgyában. 361.

1804. évi 72783. sz. helyt. tan. rend. : 
mérnök kihívása egyházi építkezés
hez. 106.

1807. junius 26-án 6323. sz. a. kelt udv. 
rendelete az alsóbb méltóságbeli papok 
hagyatéka tárgyában. 461

1808. márcz. 18-én kelt legf. elhatáro
zás az alsóbb papok végrendelkezésé
vel. 463.

1808. évi aug. 5-én 8148. sz. udv. rend.: 
az intercalaris jövedelmek iránt a gör. 
kath. káptalanbelieknél. 397

1808. évi 18765. helyt. tan. számmal 
jelz. udv. rend.: a gör. kath. papi öz
vegyek és árvák ellátása tárgyában. 364.

1810. évi 7852. sz. cancz. rendelet a 
prelatus parochusok stb. hagyatéka 
tárgyában. 464.

1810. évi 7852. sz. udv. kancz. rend.: az 
egyházra eső harmadról a végrende
let nélküli papi hagyatékban. 465.

1811. évi 4030. sz. helyt. tan. sz. rende
let az alsóbb papság végrendelkezésé
ről. 463.

1812. okt. tí-án kelt helyt. tan. rendelet 
az alsóbb papi hagyaték tárgyában. 
463.

1812. évi 8286. sz. a. kelt kancz. rend. : 
az egyházakat illető részül a végren
delet nélküli papi hagyatékban. 467.

1812. márcz. 17-én 6401. sz. utasítás a 
nyugalm. lelkészek nyugdíj nyugtat- 
ványainak láttamozása tárgyában. 364.

1814. évi 10763. sz. kanezelláriai sza
bályrendelet a római és görög kath. 
lelkészek között felmerülő vitás kér
désekben. 350.

1816. okt. 1-jén helyt. tan. rend.: a kegy
úri kötelességek teljesítésére való 
rászorítás tárgyában. 402.

1817. márcz. 31-én kelt udv. rend : a 
káplánok mellékfoglalkozásáról. 140

1819. január 12-én 1212. sz. a. kir. 
rend. 172.

1820. május 12-én 12614. sz. a. k. udv. 
rend: tiroliak házassága. 272.

1820. jun. 13-án k. 14393. sz. kir. rend. : 
a megüresedett kanonokság jövedel
mei iránt. 397.

1821. évi 21076. sz. rend.: a születés 
éve betűkkel jegyzendő be. 161.

1821. aug. 13-án 21076. sz. a. kif. rend.: 
a nyugdíjas nyugtatváriyának látta- 
mozásáról. 172.

: 1823. évi 20138. sz. udvari rend. : a szab. 
kir. és bányavárosok lelkészeinek 
fizetésére vonatkozólag. 322.

1823. évi novemb. 18-án k. 28293. sz, 
kancz. rend. : az alapítványokból 
kikölesönzött összegek betáblázása

I iránt. 418
1824. évi auguszt. 3-án 19026. sz. kir. 

rend. : a káptalani helynökök hivatali 
tartamára vonatkozólag. 396.

1824. évi aug. 31-én 21353. sz. udv. 
rend. : az alapítványokból a kegy
úrnak adandó kölcsön iránt. 418.

pl825. évi május 24 én 13862. sz. a. k. 
kir. rend. : anyakönyvezés felügye
lete. 160.

1825. junius 11-én 7535. sz. a. kelt udv. 
kanc. rend.: a vadházassságok ellen.277.

1825. évi augusztus 5-én 10075. sz. a. 
k. udv. rend. : eperjesi gör. kath. pap
növendékek. 133.

1827. évi V ili. t.cz. : a kegyúri jogok 
tárgyalására kiküldött orsz. bizottság 
munkálatainak átnézése iránt. 407

1827. évi XXIII. t.cz. 3. §. 202.
1827 : XXI. t.-cz. : a prímás székh. 30.
1827. évi XXIII. t.-cz.: anyakönyv

vezetés. 159.
1828. évi junius. 13-án kelt 20330. sz. 

kir. udv. kain. rend. : a butorrongálási 
átalány megszabása tárgyában. 361.

11840. évi XXIX. t.-cz. 3. §. : a zsidók 
elnevezése és anyakönyvezéséről. 165.

: 1836. jun. 4-én kelt legf. elhatározás az
i  alsóbb papság végrendelkezésére vo

natkozólag. 463.
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1834. évi julius “23-án 25710. sz. udvar
kamarai rendelvény. (72.

1340 : XXVI. t.-cz .: a főpapi hagyaték 
közig, utón rendezéséről. 456.

1840. évi VI. t.-cz.: az anyakönyvveze
tés tárgyában. 169.

1843. évi január 24-én 840. sz. helytartó- 
tanácsi rend. kath. egyházi személyek 
fizetése nem katholikusoktól. 342.

1844: 111. t.-cz.: egyházak viszonos
sága. 14.

1844. évi ápril. 19-én kelt 12259. szá
mú kir. udv. kamarai rend a fuvar- 
költségek és bútorrongálási átalány 
fölszámítása tárgyában. 361.

1846. évi márcz. 12-én k. kir. rend.: a 
városok mint kegyurak kötelezettségei 
tárgyában. 408.

1846. évi 35770. sz. kamarai rendelet: az 
augustinacum segélyezése. 132.

1846. évi deczemb. 31-én k. 53012. sz. 
kir. udv. kamarai rend.: az átköltöz- 
ködési illetékek tárgyában. 362.

1848 : III. t.-cz.: 3. §.: adományozás 
a cult. min. utján gyakoroltatik. 4.

1847. jan. 31-én kelt kir. leirat a Kopáni- 
féle hagyatékra vonatkozólag. 449.

1848. III. t.-cz. 6. §.: az egyházak 
hagyatékában közig, hatósági eljárás
ról. 456.

1848 : XX. t.-cz.: vallásegyenlöség. 12.
1848 : XX. t.-cz.: 5. §.: tábori lelké

szet. 204.
1848 : XX. t.-cz.: gör. kel. egyház ön- 

kormányzata. 41.
1848. évi IX. erdélyi t .-cz .: jogegyen

lőség. 14.
1850. évi esztergomi püspöki értekezlet: 

a zsinati vizsgálatról. 137.
1850. évi X II .: az időközi jövedelmek 

tárgyában. 395.
1851 . évi augusztus 17-én kelt 13366/391.
sz. a. pénzügy- éscultusministcri együttes

megállapodása az egyházi személyek 
napidijai tárgyában. 363.

1853. február 12-én kelt legfelsőbb 
rend.: zsinati vizsgálat tárgyában. 138.

1855. márcz. 3-án 660. sz. a. körrendeleté 
erdélyi róm. katb. püspöknek. 69.

1855. április 19-én 1087. sz. a. k. er
délyi püspöki körrend.: a jövedel
mek behajása. 70.

1855. évi Concordatum. 460.
1856. évi 18948. sz. pénzügyminist, rend.: 

a püspökség] időközi javadalmaknak 
a vallásalapokra leendő beszolgáltatása 
iránt. 396.

1857. január 13-án 19391. sz. a. cs. 
kir. cultusminist. rend.: a főpapi 
törzsvagyon elidegenítése vagy elcse- 
rélése tárgyában. 389.

1857. évi január 13-án 19391/5620. sz. 
cultusminist. rend.: az egyházi törzs- 
vagyonnak a káptalanok által leendő 
kezelése tárgyában. 392.

1858. évi Pénzügym. R. T. 60. old. át- 
költözési illetményeknek utólagos meg
térítése tárgyában. 362.

1858. évi 2893. sz. a. cultusmin. Utasí
tás h )  pontja az uralkodó család, a 
kamara, a tanulmányi alap és az egyh. 
birtokaiban a lelkészek javadalmazá
saival járó költségek viselése tárgyá
ban. 322.

1858-iki esztergomi tartományi zsinat a 
keresztnevekre vonatkozólag. 163.

1858-iki esztergomi tartományi zsinat V. 
czim : esperes. 104.

1859. évi 1880. sz. a. orsz. pénzügyi g ) 
számmal jelzett rend.: a püspökségek 
időközi javadalmainak 1855. márcz. 
17-től a vallásalapba való beszolgál
tatása iránt. 396.

ί 1859. évi 8215. sz. a. cultusminist, rend.: 
a róm. kath. püspökök irodaszemély- 
zetének fizetése tárgyában. 393.

! 1860-iki esztergomi megyei zsinat: nem 
szent névre keresztelés. 163.

1861. évi febr. ő-én kelt apostoli breve 
a 15 évre kötött bérleti szerződések 
érvényessége tárgyában. 390.

1861. évi szabályzata az erdélyi ev. ref. 
egyliáíkeriiletnek: a patronatusról.103.
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1861. nov. 2-án 15665. sz. a. udv. rend.: 
a gör. kath. lelkészeknek lakáshiányá
ban fizetendő lakbér tárgyában 355.

1862. évi január 3-kán 75652/1861. sz. a. 
kelt. helyt. tan. rend. ; az alapítványok 
számadási kivonatának felterjesztése 
iránt. 417.

\s 1862. márczius 15-én 10394. sz. a. helyt, 
tan. rend.: anyakönyv két példányban
vezetendő. 159.

1862. évi 90840. sz. a. helyt, tanácsi 
rend.: az önálló rendszeresített káplán- 
ság fizetése tárgyában. 322.

1863. január 29-én 1490. sz. a. k. kir. 
kanczelláriai rend.: gazdasági fölszere
léseknek a püspökségek terhére leen
dő beszerzése tárgyában. 390.

1863. febr. 27-én kelt legf. rendelet a 
végrendelet nélküli papi hagyatékról. 
467.

1863. évi márcz. 22-én 9555. sz. a. helyt, 
tan. rend. : az alapítványok száma
dási kivonatának fölterj esztése iránt.417.

1863. évi kalocsai tart. zsinat. (Tit. 2.! 
cap. 6.) : engedély nélkül kimaradása 
lelkésznek. 63.

1863. évi kalocsai tartományi zsinat. III. 
czim : esperes teendői. 104.

1863. évi kalocsai tartományi zsinat 
(Tit. III.) a talált gyermekekről. 163.

1863. évi erdélyi ref. egyházkerületi 
„közzsinata“ a házassági bíráskodás
ról. 277.

1863. évi 11417. sz. a. helyt. tan. intéz- 
vény a nemesebb felszerelési tárgyak
nak tűzkár elleni biztosítása tárgyá
ban. 380. 391.

1863. évi 11417. sz. a. hely. tan. utasítás 
a főpapi javak átvételénél az utód 
javára ingyen és megváltás utján át
adandó tárgyakat illetőleg 380.

1863. évi 15916. sz. a. kancz. rend.: 
zsidó házasság. 269.

„Zsidó házassági szabályzat 14—16. §§· : 
rabbi hivatalvesztése. 276.

1863. nov. 2-án 15940. sz. a. kelt udv. 
kancz. rend.: a zsidó házasság tár
gyában. 203. 277.

1863. évi 15940. sz. kancz. rend.: 24. 
25. 26. §§. a kereszténynyé lett zsidó 
házasságok felbontásáról. 284.

1863. november 2-án 87414. sz. a. kelt 
helyt rend.: hirdetés alól fölmentés.269

1864. február 11-én 2092. sz. kir. hatá
rozat : a főpapi javaknál eszközlendö 
apróbb javításokat illetőleg. 383.

1864. aug. 24-én 15104. sz. a. kelt 
72546/1864. helyt. tan. sz. jelzett udv. 
kancz. rend.: a kegyúri jog birtok
hoz kötöttsége tárgyában. 398.

1864. évi okt. 10-én 72783. sz. helyt, 
tan. intézvény az építési föltételek 
tárgyában. 410.

1864. okt. 10-én 72783. sz. helyt. tan. 
rend. : a templomok és paplakok 
helyreállítására vonatkozó árlejtéseket 
illetőleg. 414.

1864. évi 72783. rendelethez csatolt 
minta az általános és részletes építési 
föltételek szerkesztését illetőleg. 411

1865. évi febr. 3-án k. 4320. sz. helyt
I tan. rend. :  az építésnél ingyenes 

napszámos munka kiállítása iránt. 415.
1865. évi 9969. sz. kir. rend.: kápláui 

állomás létesítése. 61.
1865. okt. 5-én 11858. sz. a. k. kancz. 

rend.: plébánia rendszeresítése. 61.
1865. november 25-én 16352/3136. sz. 

a. kelt cs. kir. keresk. min. rend. : egy
házi hatóságok pénz- és értékkülde
ménye nem portomentes. 255.

1865. évi 46463. sz. a k. helyt. tan. 
rend.: plébánia alakítása. 61.

1866. január 16. k. legf. elhatározás 
916. sz. kancz. leirattal a szerb egyh. 
alapból kölcsön iránti kérvények tár
gyában 428.

1866. január 25-én 1274. sz. a. k. udv. 
rend.: a földadó-megtérítés fejében ki
utalványozandó összeg tárgyában. 322.

1866. évi augusztus 6-án 12551/1343. 
sz. a. kelt cs. kir. keresk. min. rend. 
egyházi hatóságok pénz- és érték
küldeménye nem po.tomentes. 255.

1866. szeptembei 4-én 14230/3176. sz. a. 
k. cs. kir. keresk. min. rend.: egyházi
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hatóságok pénz- és értékküldeménye | 
nem portomentes. 255. !

1866. évi deczemb. 6-án 17170. sz. kancz. 
rend. a szerb alapok kölcsönétnek 
elhelyezése tárgyában. 428

1866. deczember 11-én kelt coneularis 
egyezmény külföldiek haláláról érte
sítés. 155.

1866. évi 48128. sz. hely. tan. rend. : i 
plébánia rendszeresítés. 61

1867. évi Post. Rend. Tára 42. o ld .: 
levélportomentesség. 254.

1867. ápr. 23-án k. 2297. cultusminist. 
rend. az általános és részletes építési 
föltételeket illetőleg. 414.

1867. évi 4565. sz. a. kelt cult. min. 
rend.: kolduló barátok. 225.

1867. évi július 21-én k. legf. elhatáro
zás a gór. kath. plébániáknak a val
lásalapból leendő segélyezése tárgyá - 1  

ban. 418.
1867. aug. 7-én k. 9375. sz. cult, minis, 

rend.: a biztosítéki összeg kiadása 
tárgyában. 412.

1867. évi aug. 23-án k. cultusministeri j 
rend.: az építési eljárást illetőleg j 
állami v. alapítványi patronatushoz | 
tartozó egyházakban. 414.

1867. szept. 4-én k. 9352. sz. cultus- i 
minist, rend.: a fekvőségek bérlete | 
tárgyában. 419.

1867. szeptember 12-én 896. ein. sz. a. 
k. cult. min. rend.: “igazgatótanács 
szervezése az erdélyi róm. kath. 
egyházban. 24.

1867. évi 10164. sz. cult. min. rend.: 
kereseti kimutatás egyházi épitkezé-1 
seknél. 106.

1867. évi 17601. sz. a. kiadott honv. 
min. szabályrendelet: tartósan sza
badságoltak nősülése. 214.

1868. évi február 27-én 2016. sz. alatt 
kelt cult. ,min. rendelet: keresztelési 
anyakönyv kiegészítése „halálozási“ 
rovattal. 160.

1868. évi Post. Rend. Tára 183. old.: az j 
izr. központi iroda és választ, porto
mentes levelezése. 254.

1868. évi márczius 2-án 2016. sz. a. 
kelt cult. min. rend.: patentált rok
kantak házassági engedélye. 218.

1868. május 25-én kelt osztr. hitfeleke- 
zeti törvény szerint ítélendő meg az 
osztrák honos házassági viszonya. 19.

1868: IX. t.-cz. gör. kel. egyházak 
autonómiája. 41.

1868: XVII. t.-cz. zsidók egyenjogú
sága. 19.

1868. évi XXII. t.-cz. 2. §.: házadómen
tesség. 225.

1868. évi XXII. t.-cz. 4. §. illetékegyen 
érték Budapesten ház után. 23S.

1868. évi XXIII. t.-cz. 19. §.: bélyeg
illeték kötelezettségéről. 242.

1868. évi XXVI. t-cz. 5. §. e) pont. 225.
1868. jul. 19-én kelt legf. elhatározás a 

kopáni hagyatékügyben. 459-
1868. julius 23-án 9699. sz. a. kelt cult, 

min. rend. 218.
1868. augusztus 5-én 11187. sz. a. k. 

cult. min. rend. : beavatkozás büntető 
perekben. 146.

1868. aug. 9-én kelt kir. rend.: szerb 
egyház szervezete. 43.

1868. aug. 10-én k, legf. rend.: az 
egyháznemzeti javak oltalmát ille
tőleg a gör. keletieknél. 425.

1868. évi augusztus 10-én kelt. rend. 
1. B. 24. §.: a gör. kel. egyházban 
hierarchiai alap létesítése “iránt. 425.

1868. évi augusztus 10-én kelt legf. 
rend: a gör. kel. román lelkészek 
évi fizetésének megállapítása tárgyá
ban. 367.

1868. évi augusztus 10-én kelt kir. 
rend. 1. szakaszának 14. § .: a gör. 
kel. román lelkészek illetményének 
kivetése tárgyában. 367.

„Nazarénusok anyakönyvvezetését sza
bályozó 1868. aug. 13-án 12548. sz. a. 
kelt cult. min. rendelet. 169.

1868. aug. 13-án 12548. sz. cultusminist. 
ren.: a nazarenusoktól behajtandó pár
bérügyben. 350.

1868. évi 16719. sz. cult, min, rend: 
a szepesi egyházmegyéhez tartozó



4 7 8

liptóvármegyei plébániákban a föld
adó megtérítése tárgyában. B22.

1868. évi 18238. sz. cultusminist. rend.: 
a kegyúri terhek viselésének meg
tagadása tárgyában. 402.

1868. évi XXXIII. t.-cz. 25. §.: illeték- 
egyenértékmentesség. 283.

1868. évi okt. 8-án kelt legf. rend.: a 
a gör. keleti szerb püspöki kar java
dalmazása tárgyában. 891.

1868. évi október 29-én 11555. sz. a. 
kelt. honv. min. rend.: esketési bizo
nyítvány beküldése a hadparancsnok
sághoz. 210.

1868 : XL. t.-cz .: katonamentesség. 147-
1868. évi XL. t.-cz. 43. §.: ujonczlajstrom 

segédadataiért felelősség. 204.
1868. XI.· t.-cz. 44. §.: kivételes nősülési 

engedély. 209.
1868.· XL. t.-cz. 46. §.: katonailag til

tott nősülésben közreműködés. 276.
1868. évi XL. t.-cz. 53. §. 214.
1868. évi XL1. t.-cz. 9. §. 223.
1868. évi XLI. t.-cz. 11. §. 223.
1868. évi XLI. t.-cz. 12. §. 223.
1868 : XLIII. t.-cz .: az erdélyi egyházak 

jogegyenlősége. 15.
1868. évi XLIV. t.-cz .: az anyakönyv 

nyelve. 160.
1868. XLVIÍI. t.-cz .: vegyesházassági 

válóperek. 283.
1868 : L ili. t.-cz. : viszonosság. 15.
1868: L ili. t.cz. 8. § .: válóper időköz

ben vegyessé vált házasságban élők 
közt. 284.

1868. évi L il i .  t.-cz. 9. és 10. §§.: a 
hirdetésről vegyes házasságnál. 268.

1868. L il i .  11. §. : vegyesházasság kö
tése. 274.

1868: L ili .  L-cz. 19. §.: iinnepszente- 
lés. 21.

1868. L ili .  t.-cz. 21. §. tábori lelké
szet. 204.

1868. évi L ili. t.-cz. 22. §.: az egyházi 
törvényszékekről. 298.

1868 I/IV. a házassági perek. 282.

1868: LIV. t.-cz. 100. §.: ünnepnapra 
idézés tilalma. 20.

1868. évi LIV. t.-cz. 213. §.: szak
értők. 447.

1868 : LIV. t.-cz. 357. §.: végrehajtás 
tilalma ünnepnapon. 20..

1868. évi LIV. t.-cz. 363. §. : szakértői 
becslevél kiállítása épületek eladá
sánál. 421.

1868. évi LIV. t.-cz. 528. S .: holttá- 
nyilvánítás. 164.

1868. évi LIV. t.-cz. 560. §. : a hagyatéki 
ingatlanoknál birói beavatkozás. 230.

1868. évi deczember 13-án 22391. számú 
utasítás az üresedésbe jött gör. kel. 
papi telkek iránt. 424.

1869. évi január 27-én 1624. sz. a. 
kelt cult. min. rend. 218.

„Véderőről szóló törvényhez kiadott 
utasítás 11. 55. 179.

„Véderőről szóló törvényhez kiadott
I  utasítás. 40. $. 179.
I „Védtörvény végrehajtása tárgyában ki-
j adott utasítás 103. §. 214.
I  „Honvédelmi min. Utasítás 1—11. §. 195.
11869. február 4-én 1403. sz. a kelt cult, 

min. rend. 211.
1869 évi. 2367. sz. a. kelt cult. min. 

rend.: a folyamszabályozási ártéri 
adónak a javadalmas által hordozása 
iránt. 228.

! 1869. IV. t.-cz. 1. : a visita canon, vitás
kérdéseinek eldöntése tárgyában. 345.

1869. márczius 11-én 1940. sz. a. kelt 
cult. min. rend.: a névváltoztatások 
tárgyában. 160-

1869. április 10-én 7766. sz. a. k. honv. 
min. rend. 207.

; 1869. május 29-én kelt kir. rend.: gör. 
kel. román egyházszervezet. 50.

11869. junius 14-én szentesített szabály
zat: a zsidók egyházi szervezetéről. 181

1869. junius 14-én szentesített congres- 
susi határozat az anyakönyvek tár
gyában. 165-

1869. évi július 7-én 24270. sz. a. kelt 
pénzügymin. rend. : püspöki lakok 
megadóztatása. 227.
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1869. jut. 30-áu 6171. sz. a. kelt ig. 
min· átirat a prímáshoz a hagyaték 
összeírásokról. 466.

„Nazarénusok szülöttei és halottainak 
anyakönyvbe vezetése iránt 1869. 
Julius 30-án 8432. sz. a. kelt cult, 
rendelet. 10.

1869. évi október 3-án 17346. sz. a. 
kelt cult. min. rendelet. 170.

1869. évi XLVIII. t.-cz. 1. §.: a váló
per áttétele a szentszéktől a polgári 
bírósághoz. 300.

1869. november 8-án 29541. sz. a. kelt 
hohv. min. rend. 209.

..Szolgálatiutasítás pénzügyőrök részére, 
254. és 256. §§.: nősülés. 270.

1870. évi február 10-én 1010. sz. a. 
cultusminist. rend. : a hadkötelesektől 
szedendő párbér ügyében. 350.

1870. márczius 4-én 4288. sz. a. kelt 
cult. min. rend.: katona halottlevelé
ben a betegség is följegyzendő. 198.

1870. évi márczius 24-én 48893. sz. a. 
kelt pénzügymin. rend.: a jezsuita 
rend adója. 226.

1870. évi 3055. sz. a. cult. min. rend.: 
a szepesi egyházmegyéhez tartozó 
árvamegyei plébániákban a földadó 
megtérítése tárgyában. 322.

1870. május 14-én 10176. sz. a. kelt 
cult, minis. rend. : katona nősülési 
bizonyítványa. 210. ™

1870. évi 16933. sz. cultusminist. rend.: 
az anyaegyház kegyuraságára vonat
kozólag. 400.

1870 : XVI. t.-cz. : a vadházasságban 
élőkre vonatkozólag. 278.

1870. július 10-én 1420. sz. a. k. cult, 
min. rend.: tábori lelkészi teendők vég
zése. 151.

1870. évi 18001. számú cultusministeri 
rend.: á régi épületek árának uj épü
letekbe való befektetése iránt: 391.

1870. évi július 21-én 19615. sz. a. kelt 
honvédelmi min. rend.: díj nélkül 
kiadása katonaelbocsátási kérvényhez 
anyakönyvi okmányoknak. 178.

1870. augusztus 24-én 8294. sz. a. hozott 
legfőbb itélőszéki határozat: zsidó 
házassági ügyben. 292.

1870. évi XXVI. t.-cz. 7. §.: papnöven
dékek adómentessége. 225.

1870. évi 26786. sz. a. k. cult. min. rend.: 
építés felülvizsgálása. 106.

1870. évi unitárius közzsinatnak 37-dik 
sz. határozata: a más protestáns 
házassági bíróság ítéletének elfogadá
sáról. 290.

1870. évi október 10-én 19686. sz. a. 
kelt cult. min. rend. 172.

1870. október 25-én 10106. sz. a. k. 
Curiai határozat: rabbi és hitközség 
közötti egyenetlenségek közigazgatási 
útra tartoznak. 315.

1870. évi november 27-én 24962. sz. a. 
kelt honv. min. rend. : katonakór-

j házi és tábori lelkészi anyakönyvek 
kivonatai. 180.

1870. évi XLI1. t.-cz. VI. fejezete: 
szegénységi bizonyítvány. 173.

1870, évi XLIX. t.-cz. 2. §. 3 .  p on t: 
a jezsuiták adózása. 225.

1871. évi január 10-én 17814. sz. a. 
kelt igazságügy min.rend.: anyakönyv
vezetés ellenőrzése. 202.

„Fegyintézet! házszabály 18. 19. §§. 20.
1871. évi január 12-én 204. sz. a. kelt 

belügymin. rend.: sziiletésbely kinyo
mozása. 174

3871. évi 643. ein. sz. alatt kiadott 1871. 
évi 16571. száAu cult. min. rend.: a 
Concordatum tárgyában. 40.

1871. április 2-án 20567. sz. a. keltpénz- 
ügvmin. rend.: jezsuiták adója. 226.

1871. május 3-án 1560. sz. a. k. erdélyi 
püspöki körrendelet: az egyházi tőkék 
kamatoztatásáról. 69.

1871 : XVIII. t.-cz. VII. fejezete : kár
térítés. 173.

1871. évi szeptember 21-én 12804. sz. 
a. cult. min. rend.: belga honos ha
lála. 175.

1871. évi 22885. sz. a. cultusminist. 
átirat a törzsvagyon csonkítása és sza
porítása tárgyában. 391.
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1871. november 15-én 26915. sz. a. k. 
cult. min. rend.: zsidóhitközségi alap- 
szabályzat. 99.

1871. november 15-én 26915. sz. a. k. szer
vező szabályzat: Chevra kadisáról. 99.

1871. évi 32300. sz. a. kelt honv. min. 
rend. : családi értesítő katonafölmen- 
tési ügyben. 207.

1871. évi XXVII. t .-cz .: siami alattvaló 
haláláról értesítés. 155.

1871. évi XXXVI. t.-cz .: észak-amerikai 
polgár haláláról értesítés. 155.

1871. évi XLVII. t.-cz .: uruguayi alatt
való haláláról értesítés. 155.

1871. évi XLVIII. t.-cz .: argentinjai1 
alattvaló haláláról értesítés. 155.

1871. évi XLIX. t.-cz .: peruyi alattvaló 
haláláról értesítés. 155.

1871. évi L. t.-cz .: chilei polgár halá
láról értesítés. 155.

1871. évi LV. t - c z . : a lelkészek szá
mára kihasítandó erdő- és legelőillet
mény tárgyában. 356.

1871. évi LV. t.-cz. 13. és 14. §§.: a 
székelyföldi lelkészek és tanítók erdő- 
és legelőilletősége tárgyában. 357.

1871. évi L il i .  t.-cz. 31. és 32. §§.: a 
lelkészek erdőilletménye tárgyában.356.

1871. évi L ili. t.-cz. 75. és 78. §§.: a 
lelkészek számára az erdélyi egyhá
zakban kihasítandó erdő- és legelő
illetőség tárgyában. 357.

„Erdélyi ref. egyházalkotmány 20. §. a 
patronus presbyteriumi tagsága tár
gyában. 416.

1872. márczins 12-én kelt 479. sz. a. 
hadügym. rend.: katonai nősülés. 270.

1872. április 7-én 7565. sz. a. k. cult, 
min. rend.: katonák házassága. 270- .

1872. évi 7739. [sz. cult. min. rend.: 
eperjesi gör. kath. papnövendékek 
segélyezése. 133.

1872. évi 12708. szám cultusminist. rend.: 
régi épületek árának új épületekbe 
való befektetésére vonatkozólag. 391.

1872. évi szeptember 13-án 24034/VII. 
sz. a. kelt honv. min. átirata a cult, 
min. 217.

1872. évi 27074. sz. a. kelt igazság, min. 
rend.: a hagyaték végleges elintézése 
előtt eladott ingatlannak a vevőre 
bekebelezése iránt. 231.

1872. évi szeptember 17-én 29827. sz. 
a. kelt. honv. mind. repd.: sorozást 
kikerült hadköteles nem nősülhet. 215.

1872. évi XXXVI. t.-cz. 104. §.: a lel
készt javadalmak után községi adó 
nem fizetendő. 361.

1872. évi deczemb. 5-én kelt 31722. 
sz. cnltusministeri rend. : az úrbéri 
egyezségek és rendezések megerősí
tése tárgyában. 357.

1872. évi 31937. sz. cultusministeri 
rend.: kegyúri épületeknek tek in 
tendő épületek tárgyában. 383-

1873. évi április 9-én 9432. sz. a. kelt 
cult. min. rendelet haláleset bejelentés 
aközs. elöljárósághoz. 173.

1873. évi április 22-én 11461/V1I. sz. a. 
k. honv. min. átirat a cult, m in.-hez: 
katonai nyilvántartás czéljából kiállí
tott esketési bizonyítványok bélyeg
mentessége. 252.

1873. évi 6408. sz. cult. min. rend. : a 
papok hagyatékának felosztásáról. 4M.

1873. évi 10248. sz. cultusminist. rend.: 
az egyházi törzsvagyonnak a kápta
lanok által leendő kezelése tárgyá
ban. 393.

1873. évi 13040. sz. cultusminist. rend. : 
a volt határvidéki plébániák kegyúri 
kérdéseinek elbírálása tárgyában. 402.

1873. május 19-én 4124. sz. a. kelt 
curiai döntvény a szabad végrendel
kezés tárgyában. 459.

1873. június 6-án 31937/1872. sz. a. 
cult. min. rend.: a kegyúr építési 
kötelességéről. 101.

1873. június 6-án kelt cultusnjinist. 
rend.: a közalapítványi birtokon levő 
épületek javítása tárgyában. 408.

1873. június 16. 1008. ein. sz. a. cult, 
min. rend.: igazgatótanácsi utasítás. 24-

1873, évi julius 17-én kelt kir. rend. : 
gör. kath. papnövendékek. 133.
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1873. évi augusztus 4-én ‘17941. sz. a. j 
kelt honv. min. rend. hadkötelesek j 
nősülése. 210. j

1873. évi szeptember 14-én 1290. ein. I 
sz. a. kelt cult. min. rend.: magán- 
feleknek közszolgálati ügyben porto- 

( mentes levelezés. 257.
1873./XXII. t.-cz. 23. §.: a lelkész haszon- 

élvezetét képező templom- és temető- 
terek tulajdonára vonatkozólag. 060.

Honvédelmi ministeri átirat 1873. okt. 
8-án 37131/V. sz. a. a cultusminister- 
hez : a szülők nevének és lakhelyé
nek is bejegyzése. 161.

1873. évi október 26-án 29486. sz. 
cultusminist. rend.: a főpapi javak  
átadásánál a gazdasági fölszerelést 
illetőleg. 080.

1874. január 8-án 47059/1873. sz. a. k. 
honv. min- rend.: törzsőrmesterek 
nősülése. 270.

1874. évi 553. ein sz. föld. ip. kér. min. 
körrendelet: a statisztikai adatok 
kiszolgáltatásáról. 154.

1874. márcz. 16-án 6835. sz. a. kelt 
szabályrendelete a cult, és ig. minis- 
tereknek : a gör. kel. főpapok ha
gyatékában aljárásra vonatkozólag. 456.

1874. évi 6890. sz. cultusminist. rend.: 
a kegyúri kérdések elbírálása tár
gyában. 402.

1874. évi szervezeti szabályzat : az 
erdélyi rom. katli. statusról. 120.

1874. évi ügyrendtartás : az erdélyi róm. 
kath. Status igazgató tanácsára vonat
kozólag. 124.

1874. évi erdélyi ref. egyháztestületi 
közzsinat 51. sz. határozata a házas
sági törvénykezés tárgyában. 287.

1874. évi erdélyi ev. ref. egyházkerü- 
leti közgyűlés 87. sz·. határozata: 
egyházi számadások felülbírálása. 94.

1874. márczius 15-én 2833/IX.sz. hadügy- 
min. rend.: házassági engedély. 270.

1874. évi 10905. sz. cult. min. rend.: a 
főpapok szabad végrendelkezésére 
tárgyában. 459.

1874. évi május 10-én 13548- cultus

minist. rend.: az egyházi javadalmak 
élvezetének megkezdése tárgyában a 
főpapoknál. 079.

1874. évi május 29-én 14561. sz. a. k. 
cult. min. rend.: katonai vagy hon
véd nyilvántartás czéljából kiállított 
anyakönyvi kivonatok bélyegmentes
sége. 251.

1874. évi 20277. sz. cult. min. rendelet 
a végrendelkezési taxa iránt. 458.

1874. évi 25504. sz. cultusminist. rend.: 
a tévesen gyakorolt kegyúri jogok  
tárgyában. 402.

1874. évi deczember 23-án 30789. sz. 
cultusminist. leirat az erdélyi kath. 
alapok államadóssági kötvényeinek 
kicserélése tárgyában. 423.

1874. évi XXV. t.-cz .: a statistikai 
munkálatokról. 153·

1874. évi XXXII. t.-cz .: portugáli alatt
való haláláról értesítés. 155.

1874. évi XXXIII. t .-cz .: képviselő
választók névjegyzékére vonatkozó
lag. 154-

1874. évi XXXV. t.-cz. 85. § .: közjegyző 
teendője főpapi végrendelettel. 446·

1874. évi XXXV. t.-cz. 124. § .: köz
jegyző által bekivánt anyakönyvi 
kivonatok. 172.

1875. jan. 11-én 19623/1874. sz. a. hozott 
semmitőszék döntvény a főpapi ha
gyatéki eljárásra vonatkozólag. 456.

1875. évi január 13-án kelt 563. sz. 
cultusminist. rend.'a nazarénusok s más 
törvényesen be nem vett secta tag
jainak anyakönyvezése tárgyában. 351.

1875. évi január 15-én 34874/1874. sz. a. 
kelt cult. min. rend.: egyházi híva 
talok portomentessége. 255.

1875. évi Rend. T. 28. la p : a nazarenu- 
sokról. 19-

1875. február 4-én 2861. sz. a. kelt 
cult. min. rendelet: az ó naptár sze
rinti adatok az uj naptár szerintiek
kel kiegészítendők. 177.

1875. évi február 4-én 35408. sz. a. k. 
cult. min. rend.: a bélyegjegyek felül
bélyegzéséről. 244.
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1875. évi Rend. Tára. 140. lap .: a pap
növendékek katonamentességéről. 147.

1875. évi VII. t.-cz. 5. §. e) pontja : föld- 
adómentesség iránt. 227.

1875. évi XIII. t .-cz .: olasz alattvaló 
haláláról értesítés. 155.

1875. évi máj. 14-én kelt. kir. rend. 
10. §. 10 pontja a szerb alapok szám
adásainak felülvizsgálása iránt. 428.

1875 évi 10130. és 31114. sz. cultus- 
miuist. rendeletek: a kegyúri kérdé
sek elbírálása tárgyában. 402.

1875. évi 11327. sz. cultusministeri 
rend.: a vallásalap czélját illetőleg. 418.

1875. évi 13320/VI1. sz. a. kelt honv. 
min. rend.: kivételes engedély nél
küli nősülés. 211-

1875. évi 1691. sz. cultusminist. rend. 
a kegyúr párbére tárgyában. 405.

1875. évi 18465. sz. cultusminist. rend.: 
a kegyúr párbérfizetése tárgyában. 405.

1875. junius 6-án . 5212. sz. a. kelt. 
honvédelmi min. rend. 170.

1875. évi XXII. t.-cz. 1.: tőkekamat és 
járadékadó iránt. 226.

1875. évi 13320/VII. sz. a. kelt honv. 
min.; rend.: katonai engedély nélkül 
nősülhet. 213.

1875. augusztus 14-én 17761. sz. a. k. 
cult. min. rend.: teendők katonai 
ügyekben. 154.

1875. évi 21986. sz. cult. min. rend.: 
haláleset fölvétel aláírandó. 172.

1875. évi 22605. sz. a. k. kir. rend.: a 
lelkészi javadalomhoz tartozó marad
vány föld váltságok beszedése és az 
ezzel járó költségek viselése tárgyá
ban. 360.

1875. évi 28994. sz. a. k. cult. min. 
rend.: papnövendékek útiköltsége. 132-

1875. évi XXV. t.-cz. 19. §.: illeték- 
egyenérték leengedése. 231.

1875. évi XXIX. t.-cz. 26. §. : IV. oszt. 
keresetadó. 221.

1875. évi november 2I-én 28493. sz. a. 
kelt cult. min. rendelet: izr. anya
könyvvezetés ellenőrzése. 165.

1875. évi 44317. sz. a. belíigymin. rend.: 
haláleset-fölvétel aláírása. 172.

1875. évi 49450. sz. a. kelt honvédelmi 
min. rend.: családi értesítő teljes
sége. 178.

1875. évi deczember 24-én 50711. sz. a. 
k. pénzügymin. rend.: katonaügyben 
családi értesítők bélyegmentessége 
iránt. 252.

1875. deczember 28-án 31535. sz. a. k. 
cult. min. rendelet: bírságpénzek 
kezelése. 166.

1875. évi L i. t.-cz. 16 . §.: a katonai 
lelkészek legkisebb nyugdíj össze
gének megállapítása tárgyában. 364

1876. évi január 4-én 123. sz. a. közokt. 
min. rend.: a felülbélyegzés mellőz
hető. 247.

1876. évi január hó 14-én 778. sz. a. 
kelt cult. min. rend. a papság teen
dője a kegydijat élvezők nyugtájának 
láttamozása körül. (70.

1876. január 19-én 29722. sz. a. kelt 
pénzügymin. körrend. : a bélyegmen
tesség jogczime följegyzendő. 171.

1876. január 26-án 778. sz. a. kelt cult, 
min. rend. nyugdíjat élvező nőszemé
lyek férjhezmenetele alkalmával az 
anyakönyvi kivonat a polgári ható
ságnak megküldendő. 198.

1876. évi márczius 5-én 3347. sz. a. kelt 
cult. min. rend. : wiirttembergi honos 
halála. 175.

1876. évi 4764. sz. a. cultusminist. rend.: 
a női zárdák segélyezését illetőleg a 
vallásalapból. 418.

1876. évi 5891. sz. a. kelt cult. min. 
rend.: elszakított leányegyház java
dalma. 61.

1876. márczius 23-án 6000. sz. a. k. cult, 
min. rend. : irodatisztek nősülése. 271.

1876. évi 6336. sz. a. kelt honv. min. 
rend.: kétes házassági hadköteles anya
könyvi adatai. 206.

1876. ápril. 22-én 7839. sz. a. kelt. cult, 
min. rend.: a zsidó hitközség iránti 
kötelezettségek. 07.
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1876. évi május lió 10-én 10042. sz. a. 
kelt. cult. min. rem i.: katonaözvegyek, 
árvák életben létéről tanúsítvány. 179

1870. május 17-én 10478. sz. a. kelt 
cult. min. remfelet: külföldinek halála 
latin nyelven tanúsítandó. 176

1870. évi május 20-án 96(>t>. sz. a. k. 
ioldm. és keresk. min. szabályz: pos
tai küldemények csomagolása. 256.

1870. évi junius 4-én 31205. sz. a. kelt 
beliigyminist. rend.: halottkémi látle
let katonasági adatai. 197.

187(1. június 8-án 10042. sz. a. kelt cult, 
miri. rend.: nyug- és kegydíjasok 
halálesetére utasítás. 172.

187(1. évi 11,187. sz. legf. elhatározás 
papi hagyatékból szegény rokonok 
öröklése tárgyában. 463.

1876. évi 17362. sz. a. k. cult. min. 
rend.: bosnyák papnövendékek neve
lése. 132.

187(1. július 31-én 17834. sz. a. cult, minis, 
rend.: törvénytelen szülött kereszte
lés anyakönyve. 163.

187(1. évi 10185. sz. a. cultusminist. rend.: 
lelkészválasztást illetőleg oly helye
ken, hol a város a kegyúr. 409.

187(1. évi szeptember 2-án kelt min. uta
sítás : segédlelkész mint községi is
kolaszéki tag. 154.

187(1. évi XII'. t.-cz .: közegészségi 
bizottságnak a lelkész hivatalból 
tagja. 145.

187(1. évi XVI. t.-cz. a végrendelkezés
ről. 467.

187(1. szept. 30-áti 1508. sz. a. minist, 
elnöki rend.: közzétett legf. rend.: 
a gör. kel. román lelkészek illetmé
nyének megállapítása tárgyában. 367.

1876. okt. 1-jén k. 27941. sz. a. kir. 
rend.: a kegyúri jog  terheinek viselése 
tárgyában. 402.

1876. október 3-án kelt ministertanácsi 
határozat: külföldön kötni szándékolt
házasság. 272.

1876. október 19-én 24077. sz. a. kelt 
cult. min. rend. : házasságkötés kül
földön. 273.

187(1. évi XXVIII. t.-cz .: községi iskola
széknek a lelkész hivatalból tagja. 145.

1876. évi XXVIII. t.-cz. 9. §. : feleke
zeti iskolaszéknak hivatalból tagja a 
lelkész. 154.

187(1. XXXI. t.cz. : lelkész! fizetés le 
nem· foglalható része. 145.

187(1. november 3-án 25514. sz. a. k. 
cult. min. rend. : magyar polgár házas
ságkötése külföldön. 273.

1877. évi január 10-én 37992. sz- a. kelt 
belügyministeri átirat a cult, minis- 
terhez. 179

1877. január 26-án 923. sz. a. kelt cult, 
min. rend.: 179.

1877. évi márczius 2-án (1540. sz. a. keli 
cult. miu. rend. 19S.

1877. márczius 20-án 5131. sz. a. kelt 
cult. min. rend. 216.

1877. évi 7768. sz. a. cult. min. 
rend.: zsidó hitközségek megnevezésé
ről. 99.

1876. évi XVII. t.-cz .: helvetiai polgár 
haláláról értesítés. 155.

1876. szeptember 3-án 1508. sz. a. k. ■ 
min. elnöki: lelkészt lakbérilletmény- ; 
röl. 319. i

1876. évi szeptember 6-án 35097. sz. a. 
kelthonvédelmi.min. rend.: anyakönyv- ’ 
ben elő nem forduló halálesetek nem ! 
blzony'ítandók. 174.

1876. évi szeptember 24-én 21008. sz. 
a. kelt cult. min. rendelet: halálo
zási auyakönyv adatai tanúsíthatok
csak. 174. i

M. kir. legfőbb itélőszék 1877. évi május 
22-én 4798. sz. a. vegyes vallásuaknál 
az elválás anyakönyvbe való beve
zetése. 164.

1877. évi 11128. sz. a. cultusminist. rend.: 
az ujonan építendő templom térfo
gatának meghatározása tárgyában. 414.

1877. évi XX. t.-cz .: lelkész gyámko
dásra nem köteleztetik. 144.

1877. évi XX. t.-cz .: gyámügyekben 
lelkészt teendők. 155.

1877. évi XX. t.-cz. 113. §.: kiskorúak 
házassága. 271.
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1877. évi XX t.-cz. 230. §. : közs. jegyző  
felszólítására anyakönyvi adatok ki
adása. 171.

1877. évi XX. t.-cz. 245. § : bíróság és 
közjegyző kívánatéra anyakönyvi ada
tok kiszolgáltatása. 17J.

1877. július 12-én 15905. sz. a. k. cult, 
min. rend.: tiroli honosak házas
sága. 2?2.

1877. julius 19-én kelt cult. min. rend.: 
zsidó vallásra áttértnek házassága. 18.

1877. évi okt. 11-én kelt 1423G. sz. sem- 
mitőszéki határozat a püspöki java
dalmak jogi képviseletét illetőleg az 
időközben. 396. |

1877. évi 15155. számú cult. min. rend.: 
az elmebeteg róm. katli. papok gyógy
kezelési költségeinek fedezése tár
gyában. 364.

1877. dcezember 9-én 29984. sz. a. k. 
cult. min. rend.: átlépés egyik izrae
lita hitközségből a másikba. 97-

1877. évi 80188. sz. a. kelt cult. min. 
rend.: anyakönyvi kivonatok díja. 171.

1877. évi 65760. sz. a. k. pénzügymin. 
rend.: a véderőről szóló törvényhez 
kiadott utasítás értelmében szerkesz
tendő iratok bélyegelése. 250.

1877. évi 88773. sz. pénzügymin. rend.: 
a bélyegmentesség oka följegyzen
dő. 171.

1878. évi 221. sz. cult. min. rend. : a 
párbér mint birtokkal járó kötelezett
ség tárgyában. 313.

1878. évi január 24-én 1141. sz. a. k. 
cult. min. rend.: reversalis. 19.

1878. február 19-én 1940. sz. a. hozott 
semmitöszéki határozat: zsidók vitás 
egyházi ügyeire vonatkozólag. 315.

1878. évi márczius 1-jén 10096. sz. alatt 
kelt. etilt. min. rend.: horvát honos 
haláláról értesítés. 174.

1878. évi márczius 5-én 65760. sz. a. k. 
pénzügy min. rend.: illetékmentesen 
kiállított anyakönyvi kivonatokra az 
ok és czél följegyzése. 245.

1878. évi márczius 5-én 65760. sz. a. 
kelt pénzügy, min. rend. : a családi

értesítőnek katonai ügyben 50 kr. 
bélyeggel kiállítása. 252.

1878. évi 13716. sz. curiai döntvény a 
végrendelkezési engedélyül. 461.

1878. évi V. t.-cz. : börtön fel ügyelő 
bizottságnak a lelkész hivatalból tag
ja. 145.

1878 : V. t.-cz: szabad vallásgyakor
lat. 21.

1878 : V. t.-cz. 251—253. : kettős
házasság. 275.

1878: V. t.-cz. 255—257. gt·.: benső- 
akadály elhallgatása. 276.

1878 : Y. t.-cz 394. § .: közokiratlmuii- 
, sítás. 276-
1878. évi Y. t.-cz. 393—400 §§. 199.
1878. évi június 29-én 14658. sz. a. kelt 

honv. min. rend. : szabadságoltak m'í- 
sülésének nyilvántartása. 217.

1878. aug. 24-én 5713/9. sz. a hadiigymin. 
körrendelet, a katonai anyakönyvek 
tárgyában. 180.

1878. szept. 27-én 17619. sz. a. kelt cult, 
min. rend.: a zsidó házasságról. 277 .

1878. évi 30625. sz. cult. min. rend.: 
anyakönyvi kivonat bélyeg- és díj
mentes kiszolgáltatása. 155.

1878. évi október 30-án 58773. sz. a. 
kelt pénzügymin. rend.: hivatalból 
kiszolgáltatandó anyakönyvi kivona
tok. 171.

1878. évi 58773. sz. pénzügy, min. rend.: 
katonai ügyekben anyakönyvi ada
tok kiszolgáltatása tárgyában. 155

1878. évi 58773. sz. a. k. pénzügymin. 
rend.: bélyegmenteseu kiadott anya
könyvi kivonatokra és bizonyítvá
nyokra az ok és czél feljegyzése 
iránt. 253·

1878. évi 6244. sz. curiai döntvény: 
ideigl. elválasztás mellőzhetése. 281.

1879. évi január 12-én kelt 32889/1878. 
sz. cult, min rend.: máshol keresztelt 
újszülött anyakövelése. 161.

1879. évi január 15-én 30625/878. sz. a. 
k. cult. min. rend.: katonaiigyben 
bélyegmentesen kiadható családérte
sítő iránt. 249.
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1879. évi január 22-én 1280. sz. a. kelt. 
cult. min. rend.: az elhaltnak katona- 
kötelezettsége kinyomozandó. 197·

1879. évi 1235. sz. a. kelt pénzügy, 
min. rend.: az egyház hivatalos bel- 
kozelésére szánt nyugták bélyegmen
tessége. 251.

1879. évi III. t.-cz .: franczia alattvaló 
haláláról értesítés. 155.

1879 évi 147. számé számv. jelentés a 
cultusministerhez az erdélyi lelké
szek rendszeresített congruájának tár
gyában. 322.

1879. évi 9539. sz. cultusminist. rend.: 
a lelkészt javadalomváltság beszedé
sénél igénybe vett állami közvetítés 
költségei iránt. ‘Ilii.

1879. évi 40184. sz. a. kelt honv. min· 
rend. : III. korosztályból kilépettek 
nősülése. 214.

1879. évi XXXI. t.-cz. 49. §.: az egy
házi személyek és testületek erdőke
zelésére vonatkozólag. 358.

1879. évi 36. t.-cz: lelkészt lak katona 
beszállásolásmentes. 145.

1879 : XL. t.-cz. 53. §.: kiskorúnak 
áttérítése. 19.

1879. évi XL. t.-cz. 60. §.: a törvényes 
vagy törvénytelen születés híven be
jegyzendő az anyakönyvbe. 200:

1879 : XL. t.-cz. 70. §. : a vadházas
ságban élőkre vonatkozólag. 278.

1879 : XL. t.-cz. : szertartás zavarása. 21.
1879. évi deczember 2-án 15755. sz. a. 

pétiziigyniin. rend. 171.
1879. évi deczember 29-én 35803. sz. a. 

kelt cult. min. rend. 171.
1880. évi január 21-én k. 1643. sz. a. 

körrendelet az egyházi javak eladása 
tárgyában. 420.

1880. évi 2600. sz. a . . kelt honv. min. 
rend.: tettleges szolgálatban álló hon
védek. '223.

1880. évi február 10-én 1235/1879. sz. 
a. k. pénziigymin. átirat a cult, mim
hez : az egyházi pénztárból húzott 
járandóságról kiállított nyugta bélyeg
alá eséséről. 248.

1880. évi 1914. sz. curiai határozat a 
Kollonich-féle egyezményről, 462.

1880. évi 5612. sz. a. cult. min. rend.: 
felelősség a templom vagyonért. 64-

1880. ápril. í-én 9329. sz. a. k. cult· 
min. rend.·, a névváltoztatások tár
gyában. 160.

i  1880. évi április hó 4-én 9259. sz. a. cult.J minist, rend. : a párbérnek^mint reál- 
j teliernek minősítése tárgyában. 343. 
j 1800. ápr. 4-én kelt 9259. sz. cultus- 
I minist, rend. párbérkérdésekben a 

legfelső forum meghatározását ille
tőleg. 347:

1880. ápril. 24-én 11991. sz. a. kelt 
honvéd,mim rend.: osztr. honos katona 

! halála. 198.
i 1880. évi május 21-éu k. kir. leirat a 
j tanulmányi alap kezelése iránt. 421.
! 1880. évi augusztus 17-én 53386. sz. a.

k. pénzügy, min. rend. : anyakönyvi 
i kivonatok bélyegtelen kiállítása küz-
! igazgatási hatóságok részére. 251
j 1880. évi szeptember 10-én 22068. sz. 

a. cult. min. rend. új szülöttek tör
vényes származása anyakönyvbe jegy
zendő. 162.

1880. évi szeptember I7-én 15463. udv. 
sz. n. a püspöki szék betöltése az 
előd elhalálozása évében. 385.

1880. évi szeptember 30-án 1159. ein. 
sz. a, k. cult. min. rend.: egyházi 
hatóságok pénztáraiból fölvett járan
dóságokról szóló nyugták bélyegelése 
iránt. 249.

1880. évi 30772. sz. a. cult, mim rend. : 
zsidó vallásra áttérés érvénytelen. 18.

1880. deczember 15-én 32786. sz. a. k. 
cult, mim rend. : katona nősülés. 270.

1880. évi deczember 15-én 34945. sz. a. 
kelt cult. min. rend. : nyugalmazott 
katonatiszt nősiilése. 219.

1880. évi LI. · t.-cz. 22. §.: közjegyző 
díja főpapi hagyatéki leltározás
nál. 447.

Budapesti kir. ítélő Tábla 1881. január 
3-án 46403. sz. a. k. Ítélete: abélyeg- 
iegyek felhasználása és felülbélyeg



zése előtt valódiságuk megvizsgá
landó. 244.

1881. évi január 10-én 60308/1880. sz. 
a. kelt. belügyin, rend.: kiskorúak 
nősülése. 272.

1881. január 22-én 1288'. sz. a. k. cult, 
min. rend.: kiskorúak házasságá
ról. 272.

1881. márcz. 4-én 5090. sz. a. kelt cult, 
minist, rend. : a visita canonica két
oldalú szerződésnek tekintése tárgyá
ban. 344.

1881. márcz. 15-én kelt legt', elhatározás 
a Záborszky-féle végrendelet érvény
telensége felől. 462.

1881. évi 50. sz. unitárius egyházi fő
tanácsi szabályzat. 291.

1881. évi 3857. szv. szám az erdélyi 
vallásalap terhére való utalványozá
sok iránt. 423.

1881. márczius 15-én 7023. sz. a. kelt 
cult. min. rendelet: osztrák honos 
katona elhunyta. 198.

1881. évi május 3-án 8308. sz. a. kelt 
cult. min. rend. : a földadó megtérítése 
és elévülése iránt. 228.

1881. évi 13203. sz. a K. cult. min. rend. : 
az egyház hivatalos belkezelésére szánt 
nyugták bélyegmentessége. 254.

1881. jun. 6-án kelt 14507. sz." ig. min. 
rend. a papi végrendeletnek püspök
kel közlése tárgyában. 4(45.

1881. évi julius 11-én 14403. sz. a. kelt 
cult. min. rend.: hadmentességi ügy
ben kiadott anyakönyvi kivonat díj
köteles. 178.

1881. augusztus 17-én 23730. sz. a. kelt 
honv. min. rend. : honvédtemetés. 208.

1881. szept. 21-én k. 26529. sz. cult, 
min. rend. : a kincstár, tanulmányi és 
vallásalap által kegyuralt plébániák 
lótartási átalányára vonatkozólag. 321.

1881. évi 27402. sz. a. k. pénziigymin. 
rend.: a százalékos, illetókegyenérték 
megállapítása. 233.

1881. okt. 4-én k. 63141. számú pénzügy
minist. rend.: a lelkészek kötelezettsé
gei paplakások javítását illetőleg. 413

480

1881. évi október 4-éről péuziigyminist. 
rend.: a kincstárt, mint kegy urat ille
tőleg. 408.

1881. október 20-áu 22853. sz. a. k . 
cult. min. rend. : halaszthatlan építke
zés. 103.

1881. október 2()-án 25503. sz. a, k. 
cult. min. rend. : osztrák honosnak 
magyar területen született gyermeke. 20.

1881. évi XXVI. t.-cz. 24. S. : illeték 
egyénértékmentesség. 236.

1881. évi XXVI. t.-cz. 25. $.: az illeték- 
egyenérték alapjául szolgáló érték - 
összeg megállapítása. 234.

1881. évi XXXIV. t.-cz.: 1. : az ille-
ték-egyenérték megszabás illetékes
ségéről. 237.

1881. évi XXXIV. t.-cz. 8. §. : adó alap
jául szolgáló tiszta jövedelemről bizo
nyítvány kiállítása. 234.

1881. évi XXXIV. t.-cz. 25. §. : az ille- 
tékugyenérték tárgyait, képező ingó 
és ingatlan vagyonról kataszt. sor- 
könyvben nyilvántartása iránt. 228.

1881. évi XXXIV. t.-cz. 26. §.: időköz
ben uj illetékköteles jogi személy 
keletkezésének bejelentése. 235.

1881. évi XXXIV. t.-cz. 2 9 -3 3 . : a
kivetett illetékegyenérték elleni jog 
orvoslat. 235.

1881. évi XXXIV. t.-cz .: a műemléket, 
képező templomok föntartása tárgyá
ban. 415.

1881. évi XL. t.-cz. értelmében megálla
pított kát. tiszta jövedelem. 233.

1881. évi XLII. t.-cz. 7., 14., 15. §§. : 
vizszabályozási járulék. 233.

1881. évi L1X. t.-cz. 109. §.: főpapi 
hagyatékban előzetes eljárás. 444.

1882. január 13-án 25. ein. sz. a. kiadott 
cult. min. rend. : házassági bizonyít
vány. 273.

1880. évi 1230. sz. a. curiai döntvény 
válóperben. 284.

1882. évi 350. ein. sz. a. k. cult. min. 
rend.: az elveszett postaküldemények
ről. 25S
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1882. február 10-én 411. sz. a. k. közm. 
és közi. min. rend.: hivatalos pénz· 
és egyéb küldemények megtérítése. 258.

1882. évi Post. Rend. Tára 43. old.: az 
orth. hitközség közp. bízott, porto- 
mentes levelezése. 254.

1882. évi debreczeni zsinati törvények. 
124.

1882. évi XI. t.-ez. végrehajtása tárgyá
ban kiadott utasítás honv. min. által. 
207.

1882. ápril 13-án 8512. sz. a. k. curiai 
döntvény : a gör. kath. és gör. kel. 
peres viszonyok. 7

1882. évi május 12-én 32959. sz. a. 
kelt cult. min. rend.: hadmentességi 
díj-ügyben anyakönyvi kivonat díj
köteles. 178.

1882. márcz. 19-én 552. sz. a. hozott 
esztergomi főszentszéki döntvény a 
békéltetés tárgyában. 281.

1882. évi 10032. sz. cult, minist, rend.: 
a visitatio canonica vitás kérdéseiben 
döntő bíróság illetékessége tárgyá
ban. 345.

1882. junius 4-én alkotott erdélyi ref. 
egyházkerületi „Utasítás“. 286.

1882. évi 44239. sz. a. kelt honv. min.
rend. : engedélytől nem föltételezett 
házasság. 215.

1882. évi XXXIX. t.-cz. 13. §: köztör
vények szabványai alatt álló honvéd- 
nősiilés. 215.

1882. évi XXXIX. t.-cz. 14. §. engedély
től nem függő hadköteles-nősülés. 216.

Bécsben 1882. évi október 2-án hozott 
osztrák törvény: havidíjas honvéd 
legénység nösiilésének engedélyezése. 
223.

1882. évi október 10-én 10054. sz. a. k. 
közm. és közi. min.'átirat a cultus- 
min.-hez : magánfeleknek közszolgá- 
gálati iigyben portomentes levelezé
se. 257.

1882. nov. 20-án tartott erdélyi status- 
gyűlés határozata az intercalaris jöve
delmek tárgyában. 397.

1882. november 11-én 35794. sz. a. k.

cult. min. rend.: segédlelkészszé ki
nevezés mentesít a hadkötelezettség
től. 148.

1882. évi 2113. sz. curiai döntvény : 
külföldiek házasságának felbontása.284.

1882. évi 54591. sz. kir. ítélőtáblái hatá
rozat.. 283.

1882. évi deczember 10-én 38245. sz. a. 
kelt cult. min. rend. 223.

1883. jan. 31-én 3897. sz. a. hozott 
curiai döntvény a koncordát.um érvény
telensége tárgyában. 460.

1883. jan. konv. j. k. 77. sz. 6. §. ; az 
egyházi tagok változott anyagi viszo
nyairól szóló bevallások. 438.

1883. jan. konv. j. k. 77. sz. 15. §.: a 
közalapból segélyezhetők meghatáro
zása. 437.

1883. évi 8990/650. sz. pénziigyminist. 
rend. : az utazási naplónak beterjesz
tése tárgyában. 363.

1883. márczius 8-án 7318. sz. a. k. 
curiai döntvény: a főpapok felperes- 
ségéről a felügyeletük alatti egyházi 
ügyeiben. 146.

1883, évi márczius 17-én 2546. sz. a. 
kelt curiai döntvény. 173. ·

1883. évi márczius 30-án 3301. sz. a. 
kelt curiai döntvény. 173.

1883. évi április 24-én 19266. sz. a. k. 
pénzügymin. rend.: a családi érte
sítőkre felhasználandó bélyegjegyek  
keresztiilirása iránt. 247.

1883. évi május 11-én 12163. sz. a. k. 
cult. min. rend.: családi értesítők 
bélyegmentesen kiszolgáltatása pénz
ü g y i hatóságok részére. 253.

1883. évi június 17-én 19740. sz. a. k 
cult. min. rend. 223.

1883. évi július 5-én 1863. sz. a. kelt 
cult. min. rend.: engedélylevelek 
kihirdetési bizonyítványok, fölmentés 
iránti kérvéiiyek bélycgkötelezettsége 
iránt. 246.

1881. évi 11837. sz. cult, min. rend. a 
Kollonich-féle egyezménynek Erdélyre 
ki nem terjedéséről. 462.
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1883. évi aug. legf. 14. kelt elhatározás 
24303. sz. cultusminíst. rend. : püspök- 
ségi törzsvagyon elidegenítése kérdé
sében a metropolita meghallgatása 
iránt. 391.

1883. évi 29384. sz. cult, min. rend.: 
hadkötelesek anyakönyvi kivonatába 
a szülők lakhelye is beírandó. 176.

1883. évi 44221. sz. belügyin, rend.: 
kiskorúak házassága. 272.

1883. évi november 8-án 6596. sz. a. 
kelt curiai döntvény. 173.

1883. évi november 8-án 6596. sz. a. 
hozott curiai döntvény. 173.

1883. évi deczember 6-án 911. sz. a. 
kelt curiai döntvény: a püspök fel
ügyeleti és képviseleti joga az egyh. 
község vagyonát illetőleg. 358.

1884. évi 794. sz. curiai döntvény: 
több helyütt lakott válófelek mind
egyik volt lelkészi hivatala részéről 
tanúsítandó gyermekek nem léte. 281.

1884. évi február 29-én 473. ein. sz. a. 
kelt pénzügymin. rend. ·. a bélyeg
jegyek felülbélyegzése. 243.

1884. márczius 27-én 1436. sz. a. kelt 
curiai határozat vegyes házassági 
válóperben. 285.

1884. április 18-án 11320. sz. a. hozott 
curiai döntvény, a kettős házasság 
tárgyában. 276

1884. június 9-én 20,612. sz. a  kelt 
cultusmiuist. átirat a belügyminister- 
hez a visita canonicának két oldalú 
szerződésül való tekintése tárgyá
ban. 045-

1884. június 17-én 3755. sz. a. kelt 
curiai ítélet válóperben. 283.

1884. évi július 11-én 24727. sz. cult, 
ministen rendelet: más felekezethez 
tartozó megkereszteltnek átjelentése. 
161

1884. évi július 11-én 24727. sz. a. kelt 
cult. min. rend.: vegyesházasságbeli 
megkeresztelt kiszolgáltatása. 200.

1884. évi január 18-án 77. ein. sz. a. 
kiadott legf. rend.: a gör. kel. román 
szegény lelkészek számára engedélye

zett államsegély kiosztási módozatai 
tárgyában. 367.

1884. évi szeptember 12-én 25725. sz. a. 
kelt cult. min. rend.: katonai ellátás
ban részesültek haláláról jelentés. 198.

1884. nov. konv. j. k. 18. sz. kérvény
ívek segély iránt a közalapból az 
ev. reform, egyházban. 438.

1885. évi február 25-én 2220. sz. a. kelt 
cult. min. rend .: lelkészek a hivatalos 
lelet felvételének kötelezettsége alól 
fölmentetnek. 245.

1885. évi 2220. sz. a. k. cult. min. 
rend.: az egybekelésre szükséges en
gedélylevelek, kihirdetési bizonyít
ványok, fölmentés iránti kérvények 
bélyegkötelezettsége iránt. 246

1885. évi márczius 4-én 11086. sz. a. 
kelt honv. min. rend. 216.

A z izraeliták anyakönyvvezetését szabá
lyozó 1924/1885. sz. cult. min. sza
bályrendelet. 166.

1885. évi április 20-án 645. ein. sz. a. 
k. cult. min. rend.: a bélyegjegyek 
felülbélyegzésére fekete zsirfesték 
használása iránt. 245.

1885. évi április 21-én 8082. sz. a. kelt 
közm. közi. min. rend.: egyházi hiva
talok és anyakönyvvezetők portomen- 
tes levelezései. 255.

1885. évi 31436. budapesti kir. ítélő 
táblai határozat párbér ügyekben, a 
bírósági eljárás illetékessége tárgyá
ban. 347.

1885. évi július 27-én 28693. sz. a. k. 
cult. min. rend.: egyházi hatóságok 
pénzes küldeményei portomentességet 
nem élveznek. 256.

1885. évi augusztus 9-én 1155. ein. sz. 
a. k. cult. min. rend.: egyházi hiva
talok ajánlott leveleik után az aján
lási díj megfizetése iránt. 256.

1885. évi augusztus 19-én 50471. sz. a. 
kelt pénzügyül, rend.: Dunavecse 
községben adó alá vont kamatjöve
delem adómentesítése. 226.

1885. október 17-én 47810. sz. a. kelt 
honvédelmi min. rend. 203.
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1885. november 13 án 28862. sz. a. k. 
culr. min. rend. : anyakönyvveze- 
tés. 159.

1885. évi deczem. 4-én keltcuriai hatá
rozat a szolgálmányok természetének 
megállapítása tárgyában. 330.

1885. évi deczemb. 10-án primási nyi
latkozat a püspöki kar nevében a con
grua kérdésben. 326.

1886. január 7-én 49670/1885. sz. a. kelt 
eultusmin. rend. : közigazgatási be
avatkozás. Τ

Ι 886. évi január hó 22-én tartott curiai
ülésen hitelesített döntvény a visitatio 
canonica föijegvzéseinek elbírálása 
tárgyában. 346.

1886. évi január 22-én curiai ülésen 
hitelesített döntvény a polgári bíró
ságoknak illetékességéről a canonica 
visitatio yitás kérdéseiben. 346.

1886. évi XX. t.-cz.: a népfülkelésről
174.

1886. évi XXI. t.-cz.: virilis jognál az 
adó kétszeres számítása. 145.

1886. évi XXII. t.-cz ,: lelkész adójának 
kétszeres számítása. 145.

1886. évi Min. Rend. Tára 202. lap: 
portomentes levelek magyar czimmel 
ellátása. 256

1886-ban megtartott erdélyi r. kath. 
status közgyűlésének XXXVI. sz. 
határozata a kepe-megváltás ügyé
ben. 353.

1886. évi 33832. sz. cultusininist. rend. : 
egyházi ingatlanok vételéhez szüksé
ges jóváhagyás iránt. 391.

1886. évi 49654. sz. cultnsminist. rend .: 
egyházi javak szerzéséhez szükséges 
legfelsőbb engedély iránt. 391.

1x86. évi deczember 5-én 53961. sz. a. 
kelt honvédelmi min. rend. 177.

1887. február 25. 4470. sz. a. k. közm. 
és közi. min. rend.: a hivatalos leve
lekről. 258.

1887. évi február 28-án 8491. sz. a. 
kelt. honvédelmi min. rend.: utasítás 
a népfölkelés tárgyában. 174.

1887. évi márczius 16-án 48164/1885. 
sz. a. k. pénzügymin. rend.: az ille- 
tékegyenérték- tartozás behajtás iránt. 
236.

1887. évi márczius 18-án 10988. sz. a. 
kelt cult. min. rend.: nem tényleges 
állományi hadköteles haláláról értesí
tés. 180.

1887. márczius 19-én 664. ein. sz. a. k. 
cult. min. rend.: a portó 'tárgyában. 
258.

1887. évi márcz. 22-én kelt legmagasabb 
kézirat: a congrua szabályozása tár
gyában. 323.

1887. évi 1023. sz. cult. miu. rend.: a 
congiua átszámítását illetőleg. 322.

1887. augusztus 25-én 31967. sz. a. k. 
közm. és közi. min. rend.: a nem az 
állam hivatalos nyelvén czimzett leve
lek is elfogadandók. 256.

1887. szeptemb. 24-én kelt cultusminis- 
teri rendelet a bérovadékok megőr
zése tárgyában. 390.

1887. október 18-án előadói jelentés a 
congrua ügyben összehívott bizottság 
elé. 324.

1887. évi XLV. t.-cz.: az illetékegyen- 
értékről. 233.

1888. április 25-én a püspökikar kijelen
tése, a congrua rendezés ügyében. 3#.

1888. május 10-én 1520. sz. erdélyi róm. 
kath. püspöki intézvény az erdélyi 
plébániák javadalmainak összeírása 
iránt. 340.

1888. május 11-én kelt közm.és közi. min. 
rend.: a portónak levéljegyek által 
lerovásáról. 259.

1888. június 4-én kelt 21632. sz. rend.: 
a kepe vitás kérdéseinek eldöntésére 
illetékes bíróság megállapítása tárgyá
ban. 349.

1888. június 10-én kelt közm. és közi. 
min. rend.: a postadíjak tárgyában. 260.

1888. évi erdélyi ref. egyházkerületi 
„Törvénytár“ I. kötet 30(j. §.: a lel- 
készválasztási kijelölő bizottság az 
érd. ev. ref. egyházban. 416.



Betűrendes tárgymutató.

(A  félkövér számok az oldalszámot jelentik.)

A.

Adakozó tag az ev. gyámintézetnél. 129.
Adományozás. 4.
Adományozás joga kizárólag a királyt 

illeti. 4. 5.
Adományozási jo g  a cnltusministerium 

utján gyakoroltatik. 4-
Adományozási jog  a király által taná

csosai útján gyakoroltatik. 5.
Adó-illetékegyeiiérték. 224.
Adó alá eső jövedelműi kereseti adónál 

mi számíttatik V 225.
Adókivetési joga a püspöknek. 393
Adó javadalmi birtok után. 71.
Adósok táblázata. 72.
Adózások és szolgáltatások az egyházak 

plébániák és iskolák számára. 361.
Adventben lakodalom. 274. .
Aggastyán katona nősülése. 217.
Alamizsnapénzek nyugtája bélyegmen- 

tes. 248.
Alapító-levél jóváhagyása. 417.
Alapító tag az evang. gyámintézetnél. 429.
Alapítványok biztosítására szükséges 

lépések elmulasztása. 359.
Alapítványokból kölcsön a kegyúrnak. 

418.
Alapítvány elhelyezése. 419·
Alapítványi oklevél bélyege. 241.
Alapítványi javadalommal kinevezett 

lelkészek és egyh. hivatalnokok áthe
lyezési, költözködési és napidíj sza
bályzata. 361.

Alapítványok elhelyezése. 418.
Alapítványok évnegyedes kimutatásá

nak beterjesztése. 360.

Alapítványok gyarapítása. 360.
Alayítványok kezelése. 418.
Alapítványok kezelése az érd. ev. ref 

egyházban. 416.
Alapítványok kezeléséről készített szám

adások kelléki. 359.
Alapítványok kikölcsönzése betáblá- 

zása. 418.
Alapítványok kimutatásának kifüggesz

tése. 360.
Alapítványokról készítendő okmány. 418.
Alapítványok számadásainak bekivá- 

nása. 417·
Alapítványok számadási kivonatának 

fölterjesztése. 417.
Alapítvány végrendelet, által. 419.
Alesperes. 106.
Alpapi szék az unitáriusoknál. 290.
Alperes illetékes lelkésze előtt békélte

tés. 281.
Alsóbb méltóságbeli egyháziak hagya

tékában öröklés. 464.
Alsóbb papság végrendelkezési szabad

ságnak korlátái. 463.
A ls ó  p a p s á g  h a g y a té k a .  463.
A lsó papsági hagyatékban végrendelet 

nélkül örökösödés. 463.
Anyakünyvek nyelve. 160.
Anyakönyvek tiizmentes és zárt helyen 

tartandók. 160.
Anyakönyv honvédekre vonatkozólag. 

193.
Anyakönyv két példányban vezetendő. 

159.
A n y a k ö n y v v e z e té s .  159· 361.
Anyakönyvvezetésre jogosított tábori 

lelkészek. 206.
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Anyakönyvezés ellenőrzése. 202-
Anyakönyvezés felügyelete a püspök 

által. 1««.
A n y a k ö n y v e z é s n é l  e lő fo r d u ló  v is s z a é lé 

sek  m e g to r lá s a . I!)8.
Anyakönyvi kivonat. 160.
Anyakönyvi kivonat katonai kötelék

ben állónak esketéséről. 210.
Anyakönyvi kivonatok bélyege. 241.
Anyakönyvi kivonatok bélyeg- és díj

mentes kiszolgáltatása. 155.
Anyakönyvi kivonat díjmaximuma. 361.
Anyakönyvi kivonatok hamissága. 199.
Anyakönyvi minták. 195.
„Anyakönyvi ügyben, portomentes.“ 255.
Anyakönyvvezető teendői katonaügyek

ben. 155.
Apát hagyatéka. 464.
Apostoli király. 9
Apostoli székhez intézett fölmentési 

kérvények kellékei. 261
Apróbb kijavítások a főpapi javaknál. 

383.
Ara származásáról lelkészi bizonyít

vány. 220.
Ara szeplőtlen hírneve. 209.
Ara vagyonáról vagy hozományáról ki

mutatás. 222.
Arbitrium. 295.
Archimandrita. 48.
Argentini alattvaló haláláról értesítés. 155.
Augnstinaeum. 132.
Augustinovics Pál alapítványa. 442.
Ausztriában kötendő házassághoz cult, 

min. bizonyítvány. S3.
Autonom hittörvényhü zsidó község. 98.
Autonómia Erdélyben. 23.
Autonómiája a gör. kel. egyházaknak. 

41.
Autonom protestáns egyházak alapít

ványai. 417.
Ajándékozás. 229.
Ajánlási díj'hivatalos leveleknél. 256.
Ajánlva csak fontosb hivatalos levelek 

küldhetők. 256.
Ágyastartók elleni rendelet. 277.
Á gybér illetmény kimutatás a cultus- 

ministerinmnál. 355.

Á gy és asztaltól elválasztó szentszéki 
ítélet nem bír a kötelékfelbontás jog 
hatályával. 283.

Á gytól és asztaltól ideiglenes elválasz
tás. 279.

Állam hivatalos nyelvén czimzendők a 
hivatalos levelek. 256.

Állami építészeti szakközeg áriejtések
nél. 414.

Állami közintézetekben vallásos taní
tás. 204.

Állami javadalommal kinevezett lelké
szek és egyh. hivatalnokok áthelye
zési, költözködés! és napidíj szabály
zata. 361.

Államsegély évi összege a gör. kel. 
román lelkészek részére. 369.

Államsegélyért benyújtott folyamodvá
nyokkal· való eljárás a gör. kel. 
románokat illetőleg. 368.

Államsegély engedélyezésénél a cultus- 
minister joga, a gör. kel. románokat 
illetőleg. 369.

Államsegély iránti kérvények kellékei 
a gör. kel. románoknál. 368.

Államsegély szegény gör. kel. román 
lelkészek részére. 367.

Államsegély kiosztás módozatai a sze
gény gör. kel. román lelkészek szá
mára. 367.

Állandóan póttartalékba osztott harma
dik korosztályú hadköteles nősülése. 
212.

Állandó választmány. 75.
Állandó lakás. 273.
Állandó választmányi előadók. 76.
Állítási lajstromba visszahelyezendök 

nősülhetése. 211.
Általános építési föltételek. 414.
Árlejtési ajánlatok. 410.
Árlejtési jegyzőkönyv. 410.
Árlejtési jegyzőkönyv bélyege. 249.
Árlejtés kedvezőtlen eredménynyel. 411.
Árlejtés-kihirdetéstől eltérés. 410
Árlejtés közhírré tétele. 410.
Árlejtés papiak helyreállításra. 4)4.
Árlejtés templom helyreállításra. 414.
Ártéri adó. 228.
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Árvák gondnoka. 88.
Átadási leltár a főpapi javak átvételé

nél. 079.
Atbélyegzés. 241.
Atháramlási jog bemutatást illetőleg. 403.
Áthelyezés hivatalból fizetési javítás

sal. 862.
Áthelyezés saját kérelemre. 362.
Átköltözést illetmények utólagos meg

térítése. 362.
Átköltözésnél felszámítható szolgasze

mélyzet vitelbére. 363.
Átköltözködési illetékek. 362.
Átlépés egyik izr. hitközségből a má

sikba. 97.
Áttérés. 16.
Áttérés által vegyessé vált házasság 

felbontása iránti pör. 284.
Áttérés halálos ágyon. IS.
Áttéritési kényszer büntetése. 10.
Áttérítése kiskorúnak. 200.
Átvételi munkálat kiállítása a főpapi 

javakról. 385.
Ájtatos alapítványok kezelése. 320.

B.
Baldácsy-alapítvány kezelési szabály

zata. 442.
Báthoriak ösztöndíj alapja. 423.
Beavatkozás büntető perekbe. 146.
Befejezett per iratainak áttétele polgári 

bírósághoz. 300
Beiktatása lelkésznek. 61.
Beismerés a válóperben. 300.
Bemutatás a kegyúri jog felett folyó 

per esetén. 404.
Bemutatás egyetemleges kijelölésnél. 403.
Bemutatás határidőn belül. 403.
Bemutatás kérdéseinek eldöntése. 404.
Bemutatás módozatai. 403.
Bemutatási jog. 402.
Bemutatás visszavetése a püspök által. 

405.
Bemutatott egyén kellékei. 403.
Be nem sorozottak nőstilési kérelméhez 

anyakönyvi kivonatok. 251.
Be nem sorozott, de harmadik korosz

tályt átlépett hadköteles nősiilése. 214-

' Betegápolással foglalkozó szerzetek jö
vedelmi adótól mentesek. 225. 

Betegség, mely a halált okozta, anya
könyvbe jegyzendő. 198.

Bejelentett házassági akadály eltitko- 
, lása. 26S.
Bejelentése a halaszthatatlan építkezés

nek. 103
Bevallása ingóknak illetékegyenérték 

alá. 237.
Bevallás épületek eladásánál. 421. 
Bevallás földbirtok eladásánál. 421. 
Bevallás illetékegyenérték alá tartozó 

! fekvőségeknél. 240.
Bevallás kisebb kir. haszonélvezeti Ιο

ί gok eladásánál. 421.
Bevallások az egyháztagok változott 

anyagi viszonyairól az ev. reform, 
egyházban. 438.

■ B e v e z e té s . I.
Bevétel okmányolása a szerb alapok

nál. 427-
Bécsi békekötés. 10.
Bécsi gör. katli. papnövelde. 133 
Békéltetés. 279.
Békéltetés igazolása kívántatik váló 

perben a vegyes házasok szentszéki 
elkülönítése után is. 284.

Békéltetésre meg nem jelenés. 280. 
Békéltetés sikertelenségéről bizonyít

vány. 280.
B é h ie i jü le té l: . 241.
Bélyegilleték lerovása. 242.
Bélyegív. 241.
Bélyeg keresztiilirása mellözhetésének 

esetei. 242. 243.
Bélyeg, mely hiányzónak tekintendő. 243. 
Bélyegmentes bizonyítványok. 252. 
Bélyegmentes családi értesítők. 252. 
Bélyegmentesen kiadott, anyakönyvi 

kivonatra a használat czélja följegy
zendő. 253.

Bérleengedésért folyamodás. 419.
Bérleti szerződések 15 évre. 390. 
Bérovadékok megőrzése. 390.
Biró kiküldés. 308.
Bírói eljárás a főpapi hagyatékban. 156. 
Biróküldés jogával kik bírnak 293 V
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Bírósági fokozatok. 302.
Bizonyítékok a gör. kel. bíróságoknál.

m .
Bizonyítvány az eljegyzés hirdetésé

ről. 266.
Bizonyítvány külföldön kötendő házas

sághoz. 273.
Bizonyítvány mozgósított tartalékosok 

családjának segélykérvényóhez. 207.
.,Bizottmányt alap.“ 132.
Bizottsághoz utasítása az el nem foga

dott leszámolási okiratnak vagy egyez
ségnek. 454.

Biztosítéki összeg kiadása. 412.
Bontó akadály elhallgatása. 276.
Bosnyák papnövendékek nevelése. 132.
Botránykoztatás szertartások alkalmá

val. 21.
Börtönvizsgáló bizottságnak a lelkész 

hivatalból tagja. 145.
Böjtben lakodalom. 274.
Butorrongálási átalány megszabása. 361.
Büntetés a bejelentett házassági akadály 

elhallgatásáért. 268.
Büntetése érvénytelenül kötött zsidó

házasságnak. 276.
Bűntett akadálya alól püspöki fölmen

tés. 262.
Byzanti jog. 281.

C .
Canonica visitatis. 109.
Catholica commissio. 23.
Cautio köteles katonák házassága. 270.
Cautio letétének ellenőrzése az eskető 

pap által. 210.
Censura. 302.
Chilei alattvaló haláláról értesítés. 155.
Chevra Kadisa. 99.
Clericalis alap jövedelmei a gör. keleti

eknél. 425.
Concordatum. 460.
Concordatum és a Kollonich-féle egyez

mény. 460.
C ongrua . 322.
Congrua fölemelés tárgyában összehívott 

enquette. 340.

Congrua miniumának megállapítása. 335
Congrua összeírásba fölveendő jövedel

mek. 341.
Congrua összeíró küldöttség teendője.
Congrua rendezés az erdélyi rém. kath. 

status által. 341.
Congrua rendezésből fölmerülő szükség

let fedezésének forrásai. 335.
Congrua rendezésre befolyó jövedelmek 

kezelése. 340.
Congroa szabályozást elrendelő legma

gasabb kézirat. 323.
Congrua szabályozás szüksége Erdélyre 

vonatkozólag. 333.
Congrua ügyben előadói jelentés a cul- 

tusminist. által összehívott bizottság
hoz. 324.

Consistorium a szerbeknél. 44.
Conventek hamis kiadványai. 199·
Conventi bíróság reformátusoknál. 306.
Conventio Colloniciana. 458.
Conventus primatum. 1.
Cooperator. 140.
Corona. 155.
Családfentartóként hazabocsátott had

köteles nősülése. 214.
Családfő járulékának megváltása az ev. 

reform, egyházban. 436.
Családi értesítő bélyege. 247·
Családi értesítők ívenként 50 kr. bélyeg

gel. 252.
Családi értesítő ujonczállításhoz. 205.
Családi kegyuraság. 398.
Családi viszonyok alapján elbocsátott 

első és második korosztályoknak nő
sülése. 212.

Családi viszonyok miatt sorozás alá nem 
kerülők nősiilhetése. 211.

Családtagokra kiterjedő kedvezmények
kel nősiilés. 222.

Csendőrhatósági engedély nősüléshez. 209.
Csendőri irodaszolgák nősülése. S0.
Csendőr nősülési kérvényének kellékei. 

223.
Csendőrök nősülése. S0.
Csendőrségnél nősiilhetési arány. S3.
Csomag küldése postán. 256.
Csornai prépost kinevezése. 4.
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Cultusminister, mint vegyes bizottsági 
elnök. 451.

Cultusminister teendői a főpapi hagya
tékbeli előző eljárás befejeztével. 454.

Cult. min. körrendelet a gör. kel. főpapi 
hagyatéki eljárás tárgyában. 457,

Curiai bírák a ,.vegyes bizottság" tag
jai. 454-

D.
Deáki Zsigmond hagyatéka. 464.
Debreczeui zsinati törvény 237—306. 

§§.-a fegyelmi bíráskodásról. 304.
Degradatio. 302.
Deficintiában élő lelkész hagyatéka. 465.
Delegatio presumpta. 274·
Depositio. 302.
Diakon. 140.
Diakon fizetése. 144.
Dispensalás iránti kérvény kellékei. 263.
Dispensalás iránti kérvény bélyege. 264.
Dispensatio. 263.
Dispensatio-kérésre utasítás. 274.
Districtualis congregatio. 105.
Díjmentesen kiállítandó halotti bizonylat 

a hadkötelesről. 197.
Díjtalan temetése honvédnek. 208
Dötsch-féle felülbélyegző festék. 245.
Dnnamelléki ref. egyházkerület adóle- 

irási ügye. 227

E.

Egyetlen unoka fölmentéséhez családi 
értesítő. 207.

Egyetlen vő ideiglenes fölmentéséhez 
családi értesítő. 205.

Egyezség a főpapi hagyatékban örökö
sök és min. biztos közt. 453.

E g y é b  p a p i  jö v e d e lm e k ., 356.
Egyéves önkéntes nősülése. 211. 
Egyéves önkéntesek nősülése. 222.

I Egy íven több okmány bélyege. 243.
I Egyharmadöröksége apapnöveldének.458. 
I Egyházakat illető alapítványok illeték- 

egyenérték alá esnek. 228.
E g y h á z  és á lla m . 1.

I Egyházak segélyezése a gyámintézetből 
az evangélikusoknál. 428. 

j E g y h á z a k  k o r m á n y a lk a ta .  21. 
i Egyházak jókarban tartása a kegy úr 
' által. 406.
I E g y h á z a k  v is z o n o s s á g a . 9. 12.
I Egyházi adókivetés ellen felszólamlás. 92. 
I Egyháziak hagyatékának összeírása. 566. 
i Egyházi alapok legfőbb felügyelete. 417.
; E g y h á z ia k  h a g y a té k a . 444.

Egyházi bíróságok hamis okmányai, ki- 
! adványai. 199.
; Egyházi birtok állapotáról szóló kimu- 
I tatás. 421.
I Egyházi birtokok bérbeadása hosszabb 
I időre. 389.
Egyházi felügyelők levelei portomento- 

i sek. 254.
„Egész a megbékiilésig“ ágytól és asz

taltól elválasztás. 279.
Egybekelhetési engedély bélyege. 246.
Egyedüli unoka részére fölmentéshez 

családi értesítő. 205.
Egyedüli vő fölmentéséhez családi ér

tesítő. 207.
Egyenjogúsága a zsidóknak. 19.
Egyetemes gyámintézet. 429. 431.
Egyetemes főfelügyelő. 27.
Egj'etemes gyűlése az evangelikusok- 

nek. 58.
Egyetemes konvent a reformátusoknál. 

58.
Egyetemi alapból fizetett alsóbb pap 

hagyatékában öröklés. 463.

E g y h á z i  h a tó s á g o k  a  ro m . és g ö r . k a ik .  
e g y h á z a k b a n . 29.

Egyházi hivatalnokok adója. 224.
Egyházi hivatalokhoz folyamodások 

bélyege. 241.
Egyházi könyvtárak illetékegyeuérték- 

mentesek. 236.
Egyházi közalap az ev. reformátusok

nál. 435.
Egyházi közalap keletkezése az ev. re

formált egyházban. 435.
Egyházi közalap jövedelmei az ev. ref. 

egyházban. 436.
Egyházi közgyűlés a protestánsoknál. 55.
Egyházi látogatások. 407.
Egyházi levéltár. 388.
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Egyházi pénz elhelyezése. 860.
Egyházi személyeket megillető fuvar. 368.
Egyházi személyek napidíjai. 863.
Egyházi törvényhozás a reformátusok

nál. 25. í
Egyházi javadalmak élvezetének meg- i 

kezdési napja a főpapoknál. 879.
Egyházijavadalmasok kinevezési díja.318. I
Egyházi javadalmi év kezdete. 317 i
Egyházi javadalom egynél több nem i 

adományozható. 316.
Egyházi javadalmak időközi jövedel- j 

mei. 396.
Egyházi javak eladása. 420.
Egyházi javak kezelése a protestánsok

nál. 372.
Egyházi javak szerzéséhez legfelsőbb |

engedély. 391. j
Egyházi vagyon feletti főfelügyelet. 358.
Egyházi vagyon elidegenítése. 360.
Egyházkerület! bíráskodás a reforma-: 

tusoknál. 305.
Egyházközségek számadásai a gör. kel. 

románoknál. 370. i
Egyházközségi bíráskodás a reformátu

soknál. 304
Egyházközségi bizottmány. 53. 1
Egyházközség ’/» örökrésze alsóbb papi 

hagyatékban. 463.
Egyházközség ingatlanai után kirovandó 

egyenérték. 288.
Egyházközségi tanács. 90.
Egyházközségi vagyon- és alapítvány

kezelés a gör. kel. szerbeknél. 370.
Egyházmegyei bíráskodás a reformátu

soknál. 304.
Egyházmegyei gyűlés a protestánsok

nál. 56.
Egyházmegyei közalap-bizottság az ev. 

reform, egyházban. 440. 441.
Egyházmegyei küldöttek az egyháziak 

összeírásánál. 466.
Egyházmegyéi tanács az erdélyi refor

mátusoknál. 56.
Egyházmegyei zsinat a románoknál. 51.
Egyház-nemzeti alapok igazgatósága. 425.
Egyház-nemzeti javak elidegenítése a 

gör. keletieknél. 425.

Egyház-nemzeti javak oltalma a görög 
keletieknél. 425.

Egyházjövedelem nélküli pap hagya
tékában öröklés. 463.

Egyházvizsgáló joga a püspöknek. 33.36.
Eladósodott egyháziak jövedelmének 

zár alá vétele. 317.
Eladott állami javakon gyakorolt, kegy- 

uraság. 413.
Eladott terményekért befolyt összeg el

könyvelése a szerb alapoknál. 427.
Elbocsátási okmány honvédnősiilésnél. 

193.
Elbocsátási levél bélyege. 241.
Elbocsátó levél csak megnevezett lel

készre szólhat. 273.
Elengedése dispensatio dijának. 265.
Elévülés. 312.
Elhasznált bútorok vagy eszközök ki

cserélése a főpapi javak átvételénél.379.
Elkiilönítendők a főpapi hagyatékból 

az utódnak vagy javadalomnak in
gyen maradó tárgyai. 452.

Ellenirat. 299.
Ellenőrzése anyakönyvezésnek. 202.
Ellenőrzési királyi jog. 5.
Ellenőrző bizottság a tanulmányi alap

nál. 422.
Elmebeteg róm. kath. papok gyógyke

zelési költségei. 364.
El nem hált házasság. 278.
Előd és utód közt az évi javadalom 

megosztása. 317.
Előleges leszámolási okirat. 452.
Előjogai a lelkészeknek. 144-
Elpusztult egyházak felépítése. 36.
„Első módozatú házasság engedélyezé

se." 221.
Első képesítő vizsga a reform, lelkész

ségre. 139.
Első korosztályban ideiglenesen föl

mentett hadköteles nősülése. 212.
Első korosztályból póttartalékba osztott 

hadköteles' nősülése. 212.
Első pap teendői az erdélyi egyház- 

kerületben a közalapot illetőleg. 441·
Elszakadó iiókegyház jövedelme. 319.
Elszakított leányegyház jövedelme. 61.
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Eljárás a gör. kel. főpapi hagyatékban. 
457-

Eljárás templom és papiak építésnél. 409.
E lje g y z é s .  261.
Eljegyzésből származó akadály alól püs

pöki felmentés. 262.
Elválás következményei a gör. kel. egy

házban. 282.
Elváló levél a zsidóknál. 292.
Elvált felek újra egybekelése. 282.
Elveszett postaküldemények 258.
Engedély nélkül katonai nösiilés. 211.
Engedély szerződés köthetésre. 421.
Engesztelhetlen gyűlölet nem váló ok a 

zsidóknál. 292.
Eparchia. 40.
Eperjesi gör. kath. papnövendékek. 133-
Epitrop. 54 . 88.
Erdő- és legelöilletőségnek kihasítása 

lelkészek számára az erdélyi egyhá
zakban. 357.

Erdő- és legelőilletőség kihasítás a lel
készek számára. 356.

Erdőilletmény mint lelkészi javadalom. 
356.

Erdőkezelés egyházi személyek és tes
tületek által. 358.

Erdők épségben tartása a főpapi javak
nál. 388.

Erdélyi ev. egyházi törvényszék. 289.
Erdélyi kath. lelkészek rendszeresített 

congruája. 322.
Erdélyi protestáns egyházak dispensa- 

lása. 263.
Erdélyi protestánsoknál hirdetés alól 

felmentés. 267.
Erdélyi püspökre nem terjed ki a 

Kollonich-féle egyezmény. 472.
Erdélyi kath. alapok elidegenítése. 423.
Erdélyi r. kath. autonómia alapítványai. 

417.
E r d é l y i  ro m . h a th , e g y h á z k ö z s é g . 64-
E r d é l y i  r á m . h a th , ig a z g a tó ta n á c s .  120.
Erdélyi róm. kath. egyházak tőkéinek 

gyümölcsöztetése. 69.
Erdélyi róm. kath. egyházi számadások. 

68.
E r d é l y i  rá m . h a th , s t a tu s .  115.

Erdélyi kath. tanulmányi alap. 423. 
Erdélyi kath. vallás-alapra utalványo

zási jog. 423.
Erdélyi ref. egyház autonómiája. 26. 
Erdélyi ref. egyházban vasárnap eske- 

tés. 274.
Erdélyi ref. egyházi igazgatótanács. 27, 
Erdélyi ref. egyházi törvényszék. 286. 
Erdélyi ref. egyházkerületi köztörvény

szék. 313.
Erdélyi ref. egyházközségi képviselő 

testület. 93·
Erdélyi ref. egyházmegyei gyűlés. 111 
Erdélyi ref. egyházmegyei köztörvény

szék. 312.
Erdélyi ref. ekklézsiai gyűlés. 93.
Erdők. 64.
E s h e té s . 269.
Esketési engedély bélyege. 246. 

i Esketés följegyzése a honvéd igazol- 
I ványkönyvébe. 216.I  Esketési könyv. 196.
Eskető lelkészek őrzendő okmányok. 194 
Esketésről bizonyítvány katonai ható

sághoz. 210.
Eskü a válóperben. 300.
E s p e r e s .  103.
Esperes a prot. egyházakban. 108. 
Esperesek fizetése a gör. kel. szerbek

nél. 371.
Esperesi egyházlátogatás. 104.
Esperesi gyűlés. 105.
Esperességi gyámintézet teendői. 430. 
Esperes teendői a közalapot illetőleg az 

ev. reform, egyházban. 441. 
Esztergomi érsek. 29.
Excommunicatio. 302.
Ev. egyetemes törvényszék. 313.
Ev. egyházkerületi törvényszék. 313.
Ev. egyházmegyei törvényszék. 313. 
Evangélikus gyülekezet. 94.
Eletbenlét bizonyítása. 203.
Építkezés engedély nélkül 64. 
Építkezések a javadalom megterhelt e- 

tése nélkül. 360.
Építkezések megvizsgálása a főpapijavak 

átvételénél. 386.
Építkezés elvállalása a kegyűr által. 398
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Építkezés foganatosításának biztosítása. 
410.

Építési szerződés bélyege. 219.
Építkezésre fordítható pénz. 407·
Építési eljárás alapítványi patronatus- 

hoz tartozó egyházakban. 414.
Építési eljárás állami patronatushoz tar

tozó egyházakban. 414.
Építési föltételek. 410.
Építésnél napszámmunka ingyenes ki

állítása. 414.
Építésnél peresügy eldöntése. 414.
Épületek átadása a főpapi hagyaték

ból. 382.
Épületek eladása. 421.
Épületek fentartása a lelkész által. 407.
Épületek javítása alapítványi birtoko

kon. 408-
Épületi hiányok a főpapi javak átadása 

alkalmával. 382.
Épülőfélben levő épületek a főpapi javak 

átadása idejében. 382.
Értesítés a főpap haláláról. 445.
Értesítés katona, honvéd haláláról. 208.
Értékesebb gazdasági gépek és eszkö

zök. 392.
Ertékküldemény portoköt.eles. 254
Értékszállítmányok portója lcvéljegyek- 

kel rovandó le. 250.
Érvénytelen zsidó házasság. 276.
Északamerikai polgár haláláról értesí

tés. (54.
Észrevételek. 299.
Észrevételek ajavadalmas hagyatékának 

összeírásánál és fölbecslésénél. 449.
Évi számadás. 71-
Évi számadások lezárása a szerb ala

poknál. 427.
Évi jövedelem ‘/„-a a végrendelkezési 

taxa. 458.
Évi járulék megállapítása az ev. reform, 

egyházban. 438.

F.
Fegyelmi bíráskodás a katholikusok- 

nál. 301.
F e g y e lm i b í r á s k o d á s  a  p r o t e s tá n s o k 

n á l . 304.

Fegyelmi kihágások. 302.
Fegyelmi panasz. 308.
Fegyelmi vétségek a reformátusoknál. 

307.
Fegyenczek látogatása. 150.
Fegyenczkórházban teendői a lelkész

nek. 157.
Fegyházi lelkész évi jelentése 158.
Fegyintézeti házszabályok. 20.
Fegyintézeti lelkész. 156.
Fegyveres szolgálat alól mentesség. 146
Fekvőségek bérlete 41J.
Felbonthatatlan a kath. házasság. 278.
Felbontható kath. házasság-esetek. 278.
Fellebbezés a reformátusoknál fegyelmi 

ügyekben. 310.
Felekezeti iskolaszéknek hivatalból tagja 

a lelkész. 154.
Felelősség anyakönyv és bizonylatok 

hűségéért és szabályosságáért. 198.
Felelősség az ujonczállítási lajstromok 

segédadatai valódiságáért 204.
Felebbezési választott bíróság zsidó hit

községi vitás ügyekben. 314.
Felmentés a hirdetés alól. 266.
Felmentésért folyamodás apostoli szék

hez. 261.
Felfüggesztés. 311.
Felhatalmazás patronusi jog gyakorla

tára. 416.
Felszólamlási kérvényekhez anyakönyvi 

kivonatok, családi értesítők. 252.
Felügyeleti kir. jog  a cultusminister 

utján gyakoroltatik. 6 . 8.
Feliigyelési püspöki jog. 36-
Felülbélyegzés. 241.
Felülbélyegzés ideje. 244.
Felülbélyegzés mellőzése. 247.
Felülbélyegző festék. 245,
Felülvizsgálata építkezésnek. 106.
Fenyítékek. 302.
Félrokkant nyugdíjazott tiszt nősülése. 

218.
Fiókegyház. 65.
Fizetés hehajtása közadók módjára. 146.
Fizetés portomentessége. 255.
Fogadalom felbontja az el nem hált 

házasságot. 272
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Fogarasi gor. kath. érsekségre kijelö
lés. 4.

Fogházakban lelkész! teendők. 155.
Folyamszabályozási adó. 228.
Fordítmány hamissága. 199.
Főhadparancsnoksághoz esketési anya

könyvi kivonat. 211.
F ő h a tó s á g o k  t e s tü le t i  m ű k ö d é se . 112.
Földadó-megtérítés. 228.
Földadó megtérítés fejében kiutalványo

zandó összeg. 322.
Földadó megtérítés a szepesi egyház

megyéhez tartozó liptómegyei és árva
megyei plébániákban. 322.

Földbirtok eladásánál bevallás. 421.
Földbirtoknál egyenérték kulcsa. 233.
Földesúr patronatusi joga, ha a lelkész 

javadalmazásához nem járul. 398.
Fölmentésért folyamodás. 201.
Fölmentés (dispensatio) iránti kérvény 

bélyege. 241.
Fölmentési bizonyítván}7 bélyege. 245.
Fölmentési kérvényhez családi értesítő.

200.
Fölmentvényi díjak. 265.
Fölszentelés. 136.
Fülszerelési tárgyak értékbiztosítása, 

és megtérítése. 392.
Főpap halála esetében kimutatás a ja

vadalom készpénz és értékpapírból 
álló törzsvagyonáról. 449.

Főpap halálakor a javadalom átvételére 
min. biztos kiküldése. 446.

F ő p a p i  h a g y a té k .  444.
Főpapi hagyaték becslésénél szakértők 

eljárása. 449.
Főpapi hagyaték előzetes kérdéseinek 

eldöntésére vegyes bizottság. 454.
Főpapi hagyatéki összeírásnál szak

értők. 447.
Főpapi hagyaték terhére Írandó össze

gek. 452.
Főpapi hagyaték zár alá vétele. 446.
Főpapi szék az unitáriusoknál. 291).
Főpapi törzsvagyon elidegenítése vagy 

elcserélése. 389.
Főpapi javadalmak zár alá vétele. 394.
F ő p a p i  ja v a d a lo m .  379.

Főpapi javadalom gazdasági fölszerelé
sének tulajdonjoga. 391.

F ő p a p i  j a v a d a lo m  k eze lése . 389
Főpapi javadalom leltározása. 448.
Főpapi javadalommal járó terhek vise

lése. 389.
Főpapi javadalom jókarban tartása. 389.
Főpapi javak haszonbérbe adása. 389.
Főpapi javak időközi kormányzata. 386.
Főpapi javak megterhelése. 389.
Főpapi jövedelmi törzsvagyon elkülöní

tése és kiegészítése. 448.
F ő p a p o k  v é g r e n d e lk e zé se . 458.
Főpap végrendelkezési joga a, hagyaték 

’/„-dara terjed. 458.
Főpapi végrendelet előadása közjegyző 

által. 446.
Főpapok felperesi joga. 146.
Főpapok végrendelkezése. 8.
Főpap székhelyen kiviil elhalálozásáról 

értesítés. 446.
Főtörvényszék az erdélyi ev. ref. egyház

kerületben. 280
Franezia alattvaló haláláról értesítés. 155.
Fundus instructusképen átadandó juhok, 

marhák, lovak és termények minő
sége. 392.

Fundus instructus részére lefoglalható 
lábas jószág a főpapi hagyatékból. 
382.

Fundus instructus jókarban tartása. 392.
Fuvar költségek felszámítása, 361.

Gazdaság folytatása a főpap elhunyta 
után. 386.

Gazdaság folytatására, szükséges pénz.I 387-
I Gazdasági fölszerelés a püspökség ter- 
i hére. 396.
j Gazdasági fölszerelések átvétele a főpapi 

javaknál. 380 
Generalia Principia, 61.
Gondnok. 54.
Gör. kath. alapok és alapítványok. 417- 
Gör. kath. bírói hatalom. 303.
Gör. kath. fegyelmi bizonyítványok. 391 
Gör. kath. lelkészvizsgálat, 138.
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Gör. katholikusok vallásegyenlősége. 11. 
Gör. kath. papi özvegyek és árvák ellá

tása. 3(14.
Gör. katli. papnövendékek képzése. 135. 
Gör. kat.h. plébániák rendezése a congrua 

szempontjából. 333
Gör. kath. plébániák segélyezése a 

vnllásalapból. 418 
Gör. kath. püspök. 39.
Gör. kath. szentszékek. 281.
Gör. kath. válás. 281.
Gör kel. alsóbb papság végrendelke

zése. 4(12.
Gör kel. alsó papság végrendelkezési 

joga. 4(13.
G ö r . kel. e g y h á e a la p o k . 423.
Gör. kel. egyházban házasságbontó okok. 

281.
Gör. keleti egyházakban felmentés házas

sági akadályokban. 263.
Gör. keleti egyházakban hirdetés alól 

dispensatio. 26(1.
Gör. kel. egyházban bíráskodás. 303 
Gör. kel. egyházi autonómia. 41.
Gör. kel. egyház két részre osztása. 41. 
G ö r . kel. e g y h á z k ö zs é g . 82.
G ö r . kel. eg yh . h a l ó sá g o k . 411.
Gör. keletiek vallásegyenlősége. II.
Gör. kei. esperesi szék. 107.
Gör. kel. esperességi bizottság. 108.
Gör. kel. esperességi gondnokság. 10S. 
Gör. kel. esperességi zsinat. 107.
Gör. kel. fegyelmi bíróságok. 301.
Gör. kel. főpapok hagyatéka. 457.
Gör. kel. főpapok végrendelkezése. 462. 
Gör. kel. főpapi hagyatéki eljárás. 456 457. 
Gör. kel. helyi bizottmány. 84. 86.
Gör. kel. helyi egyházgyűlés. 83.
Gör. kel. lelkész. 49
Gör. kel. lelkészek illetményének kive

tése. 367.
Gör. kel. lelkészválasztás. 150.
Gör. kel. papképzés. 133.
Gör. kel! püspöki szék elfoglalása. 394. 
Gör. kel. román lelkészek évi fizetésének 

megállapítása. 367.
Gör. kel. román plébániák javadalmazása 

366.

j Gör. kel. román plébániák osztályozása, 
i 366. 367.
Gör. kel. román lelkészek stolailletménye 

az aradi egyházmegyében. 365.
Gör. kel. román rendes lelkészek évi 

fizetése. 366
Gör. kel. román lelkészek illetményének 

megállapítása. 367.
Gör. kel. román egyház. 47.
Gör. keleti szentszéki ügyész. 296 

i G ö r . k e l. s z e r b  le lk é s ze k  j a v a d a lm a .  369. 
; Gör. keleti szerb püspöki kar javadal

mazása. 394.
! Gyámintézet az evangélikusoknál. 428

Gyámintézeti vagyon tőkésítése. 432.
! Gyámintézettől segélyért folyamodó 

egyház. 432.
i Gyámintézet viszonya az egyházhoz. 429.

Gyámságra lelkész nem kötelezhető. 144.
Gyámügyekben teendői a lelkésznek. 155
Gyermekek vallása. 16.
Gyógykovácsok nősülésének a család

tagokra kedvezmények kiterjesztése. 
222.

Gvónás titka. 146.

H,

j Hadapródok nősülése. 222.I  Hadföparancsnokság által engedélyezése 
; rokkantak házasságának. 218.

Hadi szolgálatra felülvizsgálattal alkal
matlanoknak nyilvánított tisztek eske- 
tése. 219.

Hadi tengerészeibe besorozott ujoncz 
nősülése. 212.

Hadkiegészítő parancsnoksághoz eske- 
tési bizonylat megküldése. 210.

Hadköteles kor kezdete. 213
Hadköteles kort még el nem értek nö- 

siilése. 212.
Hadköteles tanítók és tanítójelöltek nő- 

siilése. 211.
Hadkötelessé'gben álló papok, papjelöl

tek és papnövendékek nősülése. 211.
Hadkötelezettségi minőség az anya

könyvben megjegyzendő. 197
Hagyatéki eljárás. 444.

82*
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Hagyományok évnegyede» kimutatásá
nak beterjesztése. 360.

Halasztás. 800.
Halálesetre vagyonátruházás. 229.
Halálozási év jövedelmei a főpapoknál. 

380. 885.
Halált okozó betegség az anyakönyv

ben megnevezendő. 198.
Hallgatag megbízás esketésre. 274.
Halotti bizonyítvány katonai nyilvántar

tás esetén. 197.
Halotti lajstrom. 196.
Halotti lajstrom-kivonat. 196.
Halottkémek utasítása 197.
Halottkémi lelet. 197.
Hamis fordítmány. 199.
Hamis közokirat. 199.
Hamis másolat. 199.
Harmad folyamodásu szentszéki bíróság. 

293.
Harmadik korosztályban idoiglen föl

mentettek nősiilhetése. 211.
Harmadik korosztályból kilépett honvéd 

nősiilése. 212.
Harmadik korosztályból ki nem lépet

tek házassága. 269.
Harmadik korosztályból kilépett és be 

nem sorozott hadköteles nősiilése. 214.
Harmadik korosztályból kilépett póttar

talékos nősiilhetése. 211.
Harmadik korosztályból ki nem lépet

tek részére nősülési engedély. 212.
Harmadik korosztályból ki nem lépett 

honvéd nősülése. 212.
Harmadik korosztály számítása. 213
Harmadik korosztályt átlépett de be nem 

sorozott hadköteles nősiilése. 214.
Harmadik korosztályt betöltött hadkö

teles esketéséről anyakönyvi hivatalos 
kivonat. 216

Harmadik korosztályt meghaladt, huza
mosabb időre szabadságolt altisztek 
nösülése. 214.

Harmadik korosztályú, sorhadi szolgá
lattól ideiglenesen fölmentett védkö- 
teles nősiilése. 214.

Harmadik lelkész által esketés. 273. .._—
Haszonbérbe adott főpapi javak-.. ,3819?̂  <

Határidő hosszabbítás haszonbér fize
tésnél. 419.

Hatheti állandó lakás. 273.
Hajóinassá fölvételért folyamodás és 

mellékletei bélyegmentesek. 254.
Havidíjasok nősülési kérvénye. 220.
Havidíjasok nősiilését engedélyező ha

tóság. 220.
Háború alatti anyakönyvi esetek ille

tékes hatósága. 194.
Háború esetén honvédre vonatkozó 

auyakönyvezés. 193.
Háromszor békéltetés. 279.
Házaknál egyenérték kulcsa. 233.
H á z a s s á g .  261.
Házasságból gyermek nein származása 

bizonyítandó. 281.
Házasságfelbontó okok a görög keleti 

egyházban. 281.
Házasságielbontó per megkezdését meg

tagadó szentszéki végzés alapján a 
prot. fél törvényszéke elé vihető a 
per. 283.

Házassági akadály alól felmentés a 
görög keleti egyházakban. 263.

Házassági biztosíték letétének ellen
őrzése. 210.

Házassági biztosíték letétbizonyitvány- 
nyal igazolandó. 219.

Házassági biztosítékra kötelezett kato
nák nősiilése. 270.

Házassági bontó akadály elhallgatás,-1.276.
Házassági főtörvényszék. 287.
Házassági kötelék érvényességének kér

désében. illetékes bíróságok. 283.
„Házassági kötés“. 273.
Házassági okmányok az eskető lelkész

nél maradnak. 220.
Házassági óvadék nélkül nősiilhetés. 219
Házassági perekben hamis okmányok 

kiadása. 199.
Házassági törvényszék az erdélyi ev. 

egyházkerületben. 289.
Házassági törvényszék az erdélyi ref. 

egyházkerületben. 287.
Házassági törvényszék tagja ki nem 

. lehet ? 287.
'jj[$zü ,sság l;(ités. 269.
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Házasságtörés miatt elválasztás. 279 
Házasságtörök ellen rendelkezés. 277. 
Házasságvédö. 297.
Házasságvédő az unitáriusoknál. 291 
Házi fölszerelés az utódra száll. 458. 
Házi nevelőül élt pap hagyatékában 

öröklés. 463
Helybeli convent az evangélikusoknál. 

95.
Helybenhagyási záradék szerződésre. 411. 
Helyben lakása lelkésznek. 62 
Helyből távozási tilalom. 62 
Helyettesítés. 311.
Helyi egyh. bizottság a szerb egyház

ban. 43.
Helyi gyámintézet. 429.
Helyi szolgálatra előjegyzés mellett nyu

galmazott havidíjasok nösiilése. 220. 
Helynük. 34.
Helynökségi személyzet fizetése. 387. 
llelynökség hivatali tartama. 396 
Helyőrségi anyakönyvek 165. 
llerczegprimás székhelye. 30 
Hiányzó értékek fedezete a főpapi java

dalomban. 451.
Hiányzó jövedelmek pótlása. 406. 
Hierarchiai alap a gör. kel. szerbeknél. 

371.
Hierarchiai alapba befolyt összegek el

helyezése. 424
Hierarchiai alap létesítése. 423. 
Hierarchiai alap számadása. 425. 
Hierarchiai alap jövedelmeinek besze

dése. 424 
H ir d e té s .  261.
Hirdetés alól fölmentés a. zsidóknál. 269. 
Hirdetések alól fölmentés. 266’
Hirdetés helye. 265 
Hirdetési bizonyítvány. 266. 273. 
Hirdetési bizonyítványok bélyege. 245 
Hirdetés ideje. 265.
Hirdetési díj. 273.
Hirdetés .kellékei. 265.
Hiteles helyek hamis kiadványai. 199. 
Hitelesített másolat bélyege. 241 
H itk ö z s é g  o  z s id ó k n á l . 97.
Hivatalból ajánlva csak fontosabb leve

lek küldhetők. 256.

Hivatalból kiállítandó halotti bizonylat 
hadkötelesről. 197.

Hivatalból kirendelt ügyvéd. 287.
„Hivatalból, közszolgálati ügyben porto- 

mentes“ 258.
„Hivatalból, portoköteles“ 258.
„Hivatalos fizetések, portomentes“ 255.
Hivatalos levél portómentes 254-
Hivatalos postaküldemények elveszése.

258.
Hivatalos stampiglia. 244.
Hivataltól elmozdítás érvénytelen zsidó 

házasság kötése miatt. 276.
Hivatalvesztés. 199.
Holt kéz. 7. 8.
H o n v é d e k  és c s e n d ő rö k  n ö s ii lé s e . 220.
Honvédekre vonatkozó anyakönyvek. 193.
Honvédek temetése. 208.
Honvéd elhalásáról a községhez értesí

tés. 208.
Honvédhatósági engedély nősüléshez. 209.
Honvédigazolványi könyvbe esketés föl

jegyzése. 216
Honvédeknél előforduló anyakönyvezést 

esetek illetékes lelkésze. 194.
„Honvéd-nyilvántartás czéljából följegy

zendő az anyakönyvi kivonatra. 252.
Honvédnyilvántartáshoz kiadott anya

könyvi kivonatok. 251
Honvédnősiilési okmányok. 193·
Honvédséghez besorozott, de még nem 

szolgáló legény nősülése. 212.
Hosszabb ideig távoliét a plébániától. 

319
Huzamos!) időre elbocsátottak nősülése.

210
Huzamosb időre szabadságolás. 213.

I.

Ideiglenes elválasztás. 300.
Ideiglenes elválasztás ágytól és asztal

tól. 279.
j Ideiglenes elválasztás mellőzhetése. 284.
! Ideiglenesen nyugdíjazott tisztek nősü

lése. 218.
Ideiglenes fölmentési kérvények és 

mellékletei bélyegmentesek. 254.
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Ideiglenes póttartalékos nősülése. 212.
I d ő k ö z i  jö v e d e lm e k . 39§.
Időközi jövedelmek a gör. kath. kápta

lanbelieknél. 397.
Időközi jövedelmek az erdélyi katli. 

statusban. 397.
Időközi jövedelmek beszállítása. 386.
Időközi jövedelmek felosztása a főpapi 

javaknál. 386.
Időközi jövedelmek főpapi szék meg- 

iirülése esetén. 386.
Időközi jövedelme plébániának. 319.
Időjelző hivatalos pecsét. 243.
Igazgató tanács az erdélyi róm. kath. 

egyházban. 24.
Igazgató tanács az érd. ref. egyház

ban. 58.
Igazgatótanács hatásköre. 121.
Igazgató-tanácsülések. 123.
Igazolvány mozgósított, tartalékosok 

családjában változásokról. 208.
Igazságügyminister küldöttje a „ve

gyes bizottságban". 454.
Illeték beszüntetése mellett szabadsá

golt havidíjasok nösiilése. 220.
Illetékegyenérték. 224.
Illetékegyenérték alá bejelentés. 228.
Illetékegyenérték az egyház által vise

lendő. 236.
Illetékegyenérték-bevallási minták. 237.
Illetékegyenérték kiszabója. 236
Illetékegyenértéknek 1888-tól kezdve 

kiszabása. 235.
Illetékszabási hivatalok által bekivánt 

anyakönyvi kivonat bélyegmentes. 253.
Illetőségi ügyben kívánt anyakönyvi 

kivonat bélyegmentes. 253.
Illyr nemzeti pénztár öröklése a vég

rendelet nélkül elhalt szerb püspök 
után. 467.

Ingyenes felszerelési alap a főpapi ja 
vaknál. 385.

Ingyen visszamaradó fölszerelvény fő
papi hagyatékban. 444.

Intercalaris birtok el nem fogadása. 396.
Interdictum. 302.
Iratcsomag küldése. 256.
Irgalmas barátok adómentessége. 225.

Irodaszemélyzet fizetése a róm. kath. 
püspöknél. 393.

Irodai tisztek nösiilése. 271.
Iskolai bizonyítvány bélyege. 241.
Iskolai czélokra püspöki vagyon. 6.
Ismételt hirdetés a zsidóknál. 268.
Isteni tiszteletre szánt épületek házadó

mentesek. 225.
Isteni tiszteletre szánt épület adómen

tessége. 226.
Isteni tiszteletre szánt ingók illeték- 

egyenérték-mentesek. 233.
Ítélet. 310.
ítélet a szent Háromság nevében. 300
Izr. anyakünyvvezetők levelei porto- 

mentesek. 255.
Izr. egyetemes gyűlése. 130.
Izr. hitközségek megnevezése. 99.
Izr. kerületi elnökök. 131.
Izr. központi iroda levelei portomente- 

sek. 254.
Izr. választmányok levelei portomente- 

sek. 254

K.

Kalocsai jezsuita főgymnasiuin épülete 
adómentes. 225.

Kamarai plébániák illetményei. 408.
Kamatoztatása az erdélyi róm. kath 

egyházak tőkéinek. 69.
Kanonok mint plébános. 62.
Kanonokok végrendelkezési joga. 463
Kanonokok végrendelkezhetnek. 463.
Kanonok végrendelet nélküli hagyatéká

ban öröklés. 464.
Kapisztrán Szent - Jánosról nevezett 

Ferenczrendiek adómentessége. 225
Kapuczinusok adómentessége. 225.
Karloviczi metropolita, mint a nemzeti 

egyházjavak főgondnoka. 426.
Karloviczi iskolai alap öröklése a szerb 

püspök végrendelet, nélkül elhalása 
esetén. 467.

Karthagenai zsinat ló . can .: a válasz
tott bíróságról. 303.

K a th .  a la p o k  és a la p í tv á n y o k .  417.
Kath. autonómia. 24.
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Katii, egyházban létrejött házasság, a 
felek prof. vallásra áttérése folytán, 
kir. törvényszék előtt felbontható. 284.

K a t i i ,  és g ö r . k d .  f e g y e lm i  b ír ó s á g o k . 301.
Katii, házasság felbont,hatlansága. 278.
Katii, vallásalap keletkezése. 418.
Katholikusok válópere egyik félnek 

időközben protestánssá léte folytán 
át nem tehető a törvényszékhez. 280.

Katii, segédlelkész esketési joga. 274.
Katona elhalásáról a községhez érte

sítés. 208.
Katonaelbocsátási kérvény bélyege. 251.
Katonai aggastyánok nősiiléso. 217.
Katonai hatóság által bekivánt anya

könyvi kivonatok. 252.
Katonai hatósági engedély nősüléshez. 

209.
Katonai hivatalitok nősülése. 270.
Katonai kötelékben állók esketésénél 

anyakönyvi kivonat. 210.
Katonailag tiltott házassághoz valótlan 

bizonyítvány kiszolgáltatása. 270·
Katonai lelkészek legkisebb nyugdíj- 

összege. 504.
„Katonai nyilvántartás száljából’1 föl- 

jegyzendő az anyakönyvi kivonatra. 
252.

Katonai nyilvántartáshoz kiadott anya
könyvi kivonatok. 251.

Katonai nyilvántartás körül teendői az 
anyakönyvvezetőnek. 197.

Katonai nyugdíjt élvező nő férjhez- 
menetele. 198.

Katonai plébánoshoz utalt honvéd. 1911.
Katonai rokkantak nősülése. 215.
Katonai jelleg megtartásával nyugdíja

zott tisztek nősülése. 215.
Katonai joghatóság alá tartozó házasu

landók illetékes lelkésze. 219.
Katouakötelezettsége papnövendékek

nek, papjelölteknek és papoknak. 140.
Katonaügyben folyamodványok és mel

lékleteinek bélyegelése. 250.
Katonaügyekben kiadott okiratok bé

lyegzése. 249-
Katonáknál előforduló anyakünyvezési 

esetek illetékes lelkésze. 194.

K a to n á k  n ő sü lé se . 209 
I Kápláni állomás létesítése. 61,
I Káplán esketési joga. 274.
! Káplán mellékfoglalkozása. 140.
! Káplánok szabad végrendelkezési joga. 
. 465.
I Káplánok végrendelkezése. 465.
I Káplánok végrendelet nélküli hagyaté

kában öröklés. 404.
: Káplánság (önálló) rendszeresített fize

tése. 522.
Káptalan. 56.
Káptalan meghallgatása fegyelmi ügyek

ben. 502.
1 Káptalan mint. közhitelességii hely. 59.

Káptalanok hamis kiadványai. 199.
; Káptalan teendője a főpap halálával. 445.
Kápláni javadalom. 140.
Kártérítés épiiletjavitás elmulasztása ese

tén. 415.
Kedvezményes nősiilési engedély föl

tételei. ‘222.
i Kegyes alapítványok felügyelete. 6.

Kegyév első fele alatt végzendő papi 
i functiók az erdélyi reformátusoknál.
I 574.
I Kegyév a protestánsoknál. 575.
Kegyjavadalommal terhelt papi állo- 

i másra hirdetendő pályázat az érd.
reformátusoknál. 574.

I Kegyjavadalomra jogosultak az erdélyi 
ref. egyházban. 574.

■ K e g y u r a s á g .  597. 
i Kegyúr halála. 298.
I Kegyuraság megszűnése a kegyuraság 

alanyának megszűnésénél. 402.
! Kegyuraság megszűnése lemoudás foly- 
i  tán. 402.
! Kegyuraság megszűnése a templom el- 

enyészése folytán. 402. 
j Kegyúr bemutatási joga. 405.
Kegyúr ellátása az egyházi javadal

makból. 405.
Kegyúr hozzájárulása az egyházi sze

mélyzet fizetéséhez. 105.
Kegyúr nyugdíja. 405.
Kegyúri épületek állapotának meg

vizsgálása. 580.
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Kegyúr épületfentartási kötelessége. 102
Kegyúri épületeknek tekintendő épüle

tek a főpapi javaknál. 583.
Kegyúri kérdések elbírálása. 402.
Kegyúri kérdések elbírálása a volt 

határvidéki plébániákat illetőleg. 402.
Kegyúri kötelezettség. 326.
Kegyúri kötelességek teljesítésére való 

rászorítás. 402.
K e g y ú r i  k ö te le z e t ts é g e k  tü z e te s e b b e n . 406.
Kegyúri kötelezettség megváltása. 328.
Kegyúri kötelezettség megtagadása. 328-
Kegyúri kötelezettségei a városoknak.

327.
Kegyúri társak. 400.
Kegyúri társ bemutatása. 403.
Kegyúri terhek viselése. 326.
Kegyúri jog  az anyaegyház részéről. 400.
Kegyúri jog-átszármazás adásvevés ál

tal. 398.
Kegyúri jog-átszármazás ajándékozás 

által. 398.
Kegyúri jog-átszármazás csere által. 399.
Kegyúri jog-átszármazás a javadalom 

megnagyobbítása által. 399.
Kegyúri jogból folyó kegyelmi tény a 

végrendelkezési engedély. 459.
Kegyúri jog  elévülése. 401.
Kegyúri jo g  elzálogosítása, 400.
Kegyúri jog  forrása. 397.
Kegyúri joggal élés. 101.
Kegyúri jog gyakorlása a férj által a 

nő birtokán. 400.
Kegyúri jog gyakorlása a tömeggond

nok által. 400.
Kegyúri jog  gyakorlása az özvegy által 

a férj birtokán. 400.
Kegyúri jo g  Magyarországon. 326.
Kegyúri jog  megszerzés elveszett java

dalom helyreállítása által. 400.
Kegyúri jo g  megszerzés templom épí

tés által. 400.
Kegyúri jog  osztbatlansága. 399.
Kegyúri jogot elnyerők kötelezettségei.

327.
Kegyúri jog téves gyakorlása. 402.
Kegyúri jog  tulajdona. 397.
Kegyúrnak kölcsön az alapítványból. 418. \

Kegyúri kötelezettségei a] nem kath· 
vallásu kegyúrnak. 327.

Kegy úr számonkérő joga. 405
Kegyúri viszony fentartása. 328.
K e p e  S to la .  351.
Kepefizetés módja és nemei. 353.
Kepe meghatározása. 351.
Kepe minősége és mennyisége. 352.
Kepejövedelem tárgyai. 319.
Kepe vitás kérdéseinek eldöntése. 349
Kepének készpénzfizetésre átváltozta

tása. 353*
Keresetadó. 224.
Kereseti kimutatás egyházi építkezés

nél. 106.
Kereseti potitum vegyes házassági ese

tekben. 285.
Kereseti és jövedelmi adómentes ,.kol

duló rendek“. 225.
Keresetlevél válóperben. 280
Keresztülirása a bélyegnek. 242
Kerületi gyámintézet. 429. 430.
Kerületi törvényszék az erdélyi ev. ref, 

egyházkerületben. 289.
Keresztelési könyv. 195.
Keresztény hitre térés felbonthatja a 

házasságot 278.
Kettős házasság. 275.
Kettős házasság érvénytelensége bíró

ság által mondandó ki. 276.
Képviselő választási névjegyzék egybe

állítása és kiigazítása. 154.
Képviselő választási jog. 145.
Kényszeradomány a püspöknek. 393.
Kérvény kölcsönért a szerb, egyli. ala

pokból. 428.
Kérvényivek segélyt kérők számára a 

közalapból az ev. reform, egyházban. 
437.

Két tanú a zsidó esketésnél. 275
Kézi és szekeres napszámok a hívek 

által. 407.
Kéziratok és könyvek az egyház örök

sége. 458.
„Kiadási díj.“ 459.
Kiadási díj a szabad végrendelkezésnél. 

459.
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Kiadások okmányolása szerb alapoknál. 
427.

Kiadás 50 forinton felül. 64
Kiérdemült lelkész hagyatéka. 465.
Kihirdetés bélyege. 241.
Kihirdetés a zsinagógában. 268.
Kihirdetése az eljegyzésnek. 265.
Kihirdetési bizonyítvány. 266.
Kihirdetési bizonyítvány bélyege. 241.
Kihirdetés ismétlése a zsidóknál. 268.
Kihirdetési okmány honvédnösülésnél. 

193
Kimutatása papi javadalom egész állá

sáról. 449. 451.
Kimutatás megürült papi telkekről a 

gör. keletieknél. 424.
Kincstár által kegyuralt, plébániákban 

a lelkészek lótartási átalánya. 321.
Kincstári javadalommal kinevezett lel

készek, egyli. hivatalnokok áthelye
zési, költözködési és napidíj szabály 
zata. 361.

Kincstár mint kegy úr. 408.
K i n c s t á r ,  v a l lá s -  é s  ta n u lm á n y i  a la p  

k e g y u r a s á g a .  409.
Kinevezési díj. 318.
Kincstár ‘/.t részben örökül a főpapi 

hagyatékban. 458.
Királyi akadémiák fölötti rendelkezés. 

421.
Királyi engedély szabad végrendelke

zésre. 458.
Királyi gymnasiumok fölötti rendelke

zés 421.
Királyi kézirat a congrua tárgyában 

a cultusminist. előterjesztésére. 323.
Kir. kisebb haszonvételek egyenértéké-

nek kulcsa. 233
K i r á l y i  jo g o k . 3.
Kirendelés egyházi functióra az özvegy- 

árvái javadalomra adott idő alatt, az 
erdélyi reformátusoknál. 374

Kisebb helyőrségi anyakönyvelés. 195.
Kisebb kir. haszonélvezeti jogok eladá

sánál bevallás. 421.
Kisegítő katonával, honvéddel végzett 

egyházi szertartásnál. 194.
Kiskorú fölvétele más felekezetbe. 200.

Kiskorú házassága. 271.
Kiskorúnak áttérítése. 19.
Kitérés a keresztény vallásból. 18.
Kijelölési jog. 101.
Kivételes engedély mellettnősülhetés. 212.
Kivételes engedély nélkül nősülhetés.

211
Kivételes nősülési engedély. 209-
„Kolduló rendek." 225.
Kolduló szerzetek levelei portomente- 

sek. 254.
Kolduló szerzetek kolostorai házadó

mentesek. 225.
Kolduló szerzetek jövedelmi adó alól 

mentesek. 225.
Kollonich-féle egyezmény. 458.
Kolozsmonostori uradalom. 423.
K o lo z s v á r i  rá m . h a th . „e g y h á z m e g y e .“ 74.
Kolozsvári róm. kath. egyházi tiszt

viselők. 75.
Kolozsvári róm. kath. hitközség kép

viselő testületé. 68
Konvent a református egyházban. 58.
Konventi bíróság a reformátusoknál. 306.
Kopácsy József hagyatéka. 459.
Kormányzói hatalma a püspöknek. 33.
Kormcsaia Kniga. 281.
Kölcsönök elhelyezése a szerb alapoknál. 

428.
Kölcsönös kicserélése vegyes házasság

ból szülöttek keresztelési bizonyla
tainak. 200.

Kölcsönös követelés és ellenkövetelések 
kiegyenlítése a végszámolat által. 383

Könyvtárak illetékegyenértékmentesek. 
236.

Körrendeletek közlendők a káplánnal. 
140.

Közalap-uradalmi írnokok nősülése. 271·
Közalapítványi ügyigazgató mint a 

„vegyes bizottmány“ tagja. 454.
Közbotrány egyház ellen. 21.
Közegészségi.bizottságoknak a lelkész 

hivatalból tagja. 145.
Közhatósági teendői a lelkésznek. 153.
Közhitelességü hely a káptalan. 39.
Közhitelű helyek hamis kiadványai. 199.
Közigazgatási beavatkozás. 7.
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Közigazgatási ügyben kívánt anya
könyvi kivonat bélyegmentes. 253.

Közmunkától mentes a lelkész. 145.
Közokirat-hamisítás. 199.
Közreműködés jogosulatlan nősülésnél.

202.

Községek és hívek különféle adózásai 
és szolgálmányai ügyében legfelsőbb
elhatározás. 329.

Községi iskolaszéknek hivatalból tagja 
a lelkész. 145.

Községi segélye egyházaknak. 1”.
Köztemető. 17.
„Krisztus követői“. 19.
Külföldieknek külföldön kötött házas

sága honunkban utolsó együttlakásuk 
esetén felbontható. 284.

Külföldi katholikusok külföldön kötött 
házasságának felbontása. 284.

Külföldre nem hagyományozhat a vég
rendelkező gör. kel. pap. 402.

Külföldi kegyuraság. 400.
Külföldön kötendő házassághoz bizo

nyítvány bélyege. 273.
Külföldön kötni szándékolt házasság. 272.
„Különfélék“ tétel számadásban. 72.
„Különvető levél.“ 287.

L„
Lakbér gör. kath. lelkész részére lakás 

hiányában. 355.
Lakbér-illetmény. 318.
Laudum. 295.
Lajstromkivonatok katonaállításhoz. 206.
Lábas jószág átvétele a főpapi javak

nál. 381.
Láttamozása mozgósított tartalékosok 

családja segélynyugtájának. 207.
Leányegyház. 17.
Legfőbb felügyeleti jog. 8.
Legfőbb folyamodásu bíráskodás szent

széki ügyekben. 293.
Legfőbb intézkedési joga a ref. zsinat

nak. 26.
Legfőbb kegyúri jog. 3.
Legfőbb kegyúri jog a cultusministe- 

rium útján gyakoroltatik. 4.

Legsürgősb szükség esetén házassági 
akadály alól fölmentés püspök által. 
263.

Lelkészeket illető alapítványok illeték- 
egyenérték-kötelesek. 228.

Lelkészek fizetése szab. fcir. bánya
városokban. 322.

Lelkészek kötelezettségei javításokat 
illetőleg. 412.

Lelkészek nyugdíjazása a protestánsok
nál. 372.

Lelkészek javadalmazásaival járó költ
ségek viselése az uralkodó család, a 
kamara, a tanulmányi alap és az eg y 
házak birtokaiban levő plébániákon. 
322.

Lelkész felelőssége a közalap gyarapo
dását illetőleg. 440.

Lelkész háborgatása szertartás közben.
21 .

L e lk é s z t  á l lá s s a l  e g y b e k ö tö t t  e lő jo g o k .

144.
Lelkészi fizetés behajtása a gör. kel 

szerb lelkészek részére. 370.
Lelkészi fizetés beszedése a protestán

soknál. 371.
Lelkészi haszonélvezetet képező tem

plom- és temetőterek tulajdona. 360.
Lelkészi fizetés le nem foglalható része.

145.
L e lk é s z i  h iv a ta l .  132.
L e lk é s z i  h iv a ta l  é s  a  k a to n a s á g . 204.
Lelkészi hivatal levelei portom entesek.- 

254
Lelkészi lakás. 318.
Lelkészi lakok javítása kincstári kegy 

urasághoz tartozó helyeken. 412.
Lelkészi nyugdíj. 363.
Lelkészi tiszte jövedelem megállapítása 

322.
L e lk é s z i  ja v a d a lo m .  316.
Lelkészi javadalmak élvezete. 356.
Lelkészi javadalmak és községi adó. 361
Lelkészi javadalomhoz tartozó marad

vány föld-váltságok beszedése. 360
Lelkészi javadalom födözete a protes

táns egyházban. 371.
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Lelkészi javadalmazás az unitárius egy
házban. 1178.

L e lk é s z t  ja v a d a lo m  a  g ö r . kel. r o m á n  
e ij//h á zb a n . 36 §.

Lelkészt javadalom tárgyai. 356.
Lelkészt javadalmak tárgya a protes

tánsoknál. 371.
Lelkészt javadalom váltság beszedésére 

igénybe vett állami közvetítés költ
ségei. 3111.

Lelkészképzés. 132.
Lelkészképzés az evangélikusoknál. 139.
Lelkészképzés a reformátusoknál. 138.
Lelkészképzés az unitáriusoknál. 140.
L e lk é s z  k ö z h a tú s á g i  te e n d ő i . 153.
Lelkészlakás a gör. kel. szerbeknél. 309
Lelkészlak katonabeszállásolástól men

tes. 145.
Lelkészlakok házadómentesek. 225.
Lelkésznek adandó jobbágyi telek. 407.
Lelkész javadalma telepítvényeknél. 360.
Lelkészjelültek. 135.
Lelkészválasztás. 148.
Lelkészválasztás hol város a patronus. 

409.
Lelkészváltozás esetén alesperes teen

dője. 104.
Lelkész választási jelölő bizottság. 410.
Lelkipásztorok. 88.
Lelki rokonság alól püspöki fölmentés. 

262.
Leopoldianutn alapítvány. 434.
Leopoldianum alapítvány jövedelmi for

rásai. 435
Leopoldianum alapítvány kezelése. 434.
Leszámolás főpapi hagyatékról. 452
Leszámolási okirat vagy az erre vonat

kozó egyezség el nem fogadása ese
tén bizottság kiiidése. 454.

Létszámba fölvétel a hadseregnél. 213.
Linzi békekötés. 10.
Lótartási átalány. 321.
Lovasság szabadságosainak és tartalé

kosainak esketése. 211.

M.

Magán kegy uraság megszerzése. 401.
Magyar czimzéssel küldendők a hivata

los levelek. 250.
Maximuma a bélyegmenteseu nyugtáz

ható segély- és alamizsttapénznek. 249.
Más felekezethez tartozó megkeresztelt 

nem vezethető a keresztelő pap anya
könyvébe. 201.

Másod folyamodásu szentszéki bíróság. 
293.

Második képesítő vizsga a ref. lelkész
ségre. 139.

Második korosztályban ideiglenesen föl
mentett hadköteles nösiilése. 212.

Második korosztályból póttartalékba 
osztott hadkötelesnek nösiilése. 212.

„Második módozatú házasság engedé
lyezése“. 222.

Másolat hamissága. 199.
Megbízás esketésre. 274.
Meghalt gyermekek az ujonezozási csa- 

ládértesítöben. 205.
Meghiúsult békéltetésről bizonyítvány. 

280.
Megkeresztelése zsidó gyermeknek. 18.
Megtorlása anyakönyvezésnél előfoidult 

visszaélésnek. 198.
Megüresedett apátságok és prépostságok 

időközi jövedelme. 395.
Megüresedett kanonokság jövedelme. 397-
Megüresedett püspökségek időközi jöve

delme. 395.
Megürült papi telkek bérbeadása a gör. 

keletieknél. 424.
Megürült püspökségek. 6.
Mellékjövedelem-biztosítási okmány. 194.
Menyasszony erkölcsi bizonyítványa. 218.
Menyasszony lelkésze. 273.
Mester választás joga az érd. ev. ref. 

egyházban. 416.
Metropolita. 45.
Mérnök kihívása egyházi építkezésekhez.

100.

Mindegyik váló félre saját bíróságának 
ítélete kötelező. 283.



508

Mindenkorra alkalmatlan hadköteles nő- 
sülhetése. 211.

Minimális fizetése a kath. lelkészeknek.
522.

Ministeri biztos a főpapi javak ügyei
ben. 585.

Min. biztos eljárása főpapi hagyatékban. 
447.

Min. biztos kiküldése főpap hagyatéká
hoz. 446.

Min. biztos főpapi hagyatéknál. 455.
Min. biztos kimutatása a javadalom állá

sáról, főpap halálozása esetén. 449
Monarchiánk másik államában honos 

katonának nálunk elhalálozása. 198.
Mostoha apa a fölmentési kérvény csa

ládi értesítőjében. 206
Mozgósítás alatti anyakönyvelési esetek 

illetékes lelkésze. 194.
Mozgósított honvédre vonatkozó anya

könyv. 193.
Mozgósított tartalékosok családjának 

segélynyugtatványa láttamozandó. 207 -
Mozgósított tartalékosok családjának 

segélykérvényéhez bizonyítvány. 207.
Mozgósított tarlalékosok családjában 

változásról igazolvány. 208.
Műemléket képező templomok föntar- 

tása. 415
Műemlék fentartási kötelezettségének 

megszűnése. 415.
Műemlék kisajátítása. 415.
Műemlékneknyilvánított templom helyre- 

állítása. 415
Műemlékek védelme. 415.
Műveltsége a katona-arának. 209.
Mfivizsgálati jegyzőkönyv. 411.
Művizsgálat teljesítés templom és pap

iak építésnél. 411.

N.
Nagy korú férfiak lehetnek tanuk. 273.
Nagyszebeni r. kath. Theréz árvaházi 

alap. 423
Nagyszombati aggastyán intézettől en

gedély a nősülésre. 218
Nazaréntisok. 19.
Nazarénusok anyakönyvelése. 351.

Negyedik oszt. keresetadó. 221.
Nemesebb fölszerelési alap átvétele a 

püspöki javaknál. 380.
Nemzeti alap a szerbeknél. 426.
Nemzeti alap jövedelme a gör. keletiek

nél. 425.
Nemzeti zsinat elnöke a király volt. 2.
Nemzetségfák bélyege. 248
Nem létezőnek tekintett bélyeg. 243.
Nenadovits Pál alapítványa. 426.
Négyszáz forintnál nem nagyobb java

dalom birlalója illeték-egyenértéktöl 
mentes. 236.

Névváltoztatások. 160.
Normális iskolatanitói nyugdíjalap. 423
Normanapok. 20.
Női gyámintézetek az evangélikusok

nál. 432.
Női gyámintézot bizottmánya az evan

gélikusoknál. 433.
Női gyámintézet évi tudósítása. 434
Női gyámintézetek rendes tagjai az 

evangélikusoknál. 433.
Női gyámintézet közgyűlése az evan

gélikusoknál. 434.
Nősülési biztosíték. 220.
Nősülési engedélyért folyamodvány föl

szerelése. 209
Nősülési engedélyt adó hatóság. 210.
Nősülési engedély hadköteleseknek. 209.
Nősülési engedély hadköteles kort el 

nem ért részére. 212
Nősülési módozat a csendörségnél. 222.
Nyilvántartásra illetékegyenértékek. 237
Nyilvántartáshoz kiadott anyakönyvi 

kivonatok. 251.
Nyugalmazott havidíjasok nősülése. 220
Nyugalmazott lelkészek nyugdíj nyug- 

tatványainak láttamozási!. 364.
Nyugalmazott tisztek nősülése. 218.
Nyugdíjas katonák elhalálozása. 198.
Nyugdíjasok és azok illetékeinek kimu

tatása a főpap elhunyta után. 387.
Nyugdíjintézeti alapszabályok a ma

gyarországi ref. lelkészek számára. 374.
Nyugdíjiutézet. a protestánsoknál. 372.'
Nyugtatványok bélyege. 248.
Nyugzsoldosok nősülése. 218.
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Ο.
Okmányok az eskető lelkésznél. 194.
Okmányok a honvéd nősíiléshez. 193
Olasz alattvaló haláláról értesítés. 155.
Országgyűlési jóváhagyás nem szüksé

ges a szabad végrendelkezéshez. 459.
Országos bizottság a kegyúri jog  tekin

tetében. 406.
Ortli. hitközségek központi bizottságá

nak levelei portomontesek. 254.
Osztrák hitfelekezeti törvény. 19.
Osztrák honos itt született gyermekének 

vallásit. 20.

Osztrák honos katonának, honvédnek ná
lunk elhalálozása. 198.

Osztrák honvéd nősiilési engedélye. 223.
Önkéntes nősülése. 222.
Önkéntessé fölvételért folyamodás és 

mellékletei bélyegmentesek. 254.
Öngyilkosság befolyása a hátramaradot

tak nyugdíj igényére. 364
Örökös a lelkószi állás. 62.
Örökös ágy- és asztaltóii elválasztás. 279.
Örökösödési eljárás főpapi hagyatékban. 

456.
Örökösödési eljárás bírói aktus. 456.
Örökösök észrevétele a főpapi hagya

ték leszámolási okmányára. 453.
Összeadás az izraelitáknál. 275.
Üsszeesketés ideje. 274.
Ösztöndíjakra tett, tőkealapítvány adó

mentes. 226.
Ötszáz forinton felüli 1IS „szegényörök

rész.“ 463.
Özvegyek, árvák kegyévi javadalma az 

erdélyi ref. egyházkerületben. 373.

P.
Pannonhalmi főapát kijelölési joga. 4.
Pannonhalmi főapát kinevezése. 4.
P a p i  k in e v e z é s , v á la s z tá s .  148.
Papi nyugdíjintézetek. 364
Papi tized az erdélyi evang. és reform, 

egyházakban. 372.
Papi végrendelet hivatalos másolatban 

közlendő a püspökkel. 465.
Papmarasztás. 352.

Papnövendékek személyes kereseti jöve
delme és ösztöndíja adómentes. 225.

Papok ellátása feletti gondoskodás. 394.
Papok ellátása. 407.
Papok segélyezése a gör. kel. szerbek

n é l 371.
Papválasztás joga az érd. ev. ref. egy

házban. 416.
Patentalis aggastyánok nősülése. 218.
Patentalis rokkant házassága. 218.
Patriarcha. 46.
P a tr o n a tu s .  100.
Patronatus az erdélyi ref. egyházkerület

ben. 103. 415.
P a tr o n a tu s  a z  e r d é l y i  p r o t e s tá n s o k n á l .  

415.
Patronatus a jászvárosokbau. 409.
Patronatus birtokhoz kötve. 398.
Patronatusi jog  a birtok bérletbeadása 

esetén. 399.
Patronatus a földesúrra vonatkozólag. 

398.
Patronatus személyhez kötve. 398.
Patronus építési kötelessége. 101.
Patronus legfőbb teendői. 406.
Patronus mint presbyteriumi örökös tag 

az érd. ev , ref. egyházban. 416.
Patronusok kötelezettségei az erdélyi 

ev. ref. egyházakban. 415.
Pápai felhatalmazáson nyugvó fölmentési 

jog  átruházása püspök által közhelyet
tesére 262.

Pápai fölmentés el nem hált házasság 
alól. 278.

P á r b é r .  342.
Párbéradó hadkötelesektől. 350.
Párbér a nazarenusoktól, 350.
Párbér az erdélyi egyházmegyében. 348.
Párbér mint birtokkal járó kötelezett

ség. 343.
Párbér mint dologi teher. 346.
Párbér mint reál teher. 343.
Párbérnek közjogi czímen való követe

lése. 348.
Párbér nem katholikus hitfelekezetüek- 

töl. 342.
Párbérügyben vitás kérdések római és 

görög katholikus lelkészek között. 350.
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Párbérügyekben a közigazgatási ható
ság eljárása. 017.

Párbériigyeknek legutolsó fokú elin
tézése. 317.

Párbér vegyes házasságban élő párok
tól. 051.

Peres viszonyok agör. kath. és gör. kel.
egyház közt. 7.

Perköltségek. 300.
Permegindítások protestáns házasság 

bírósága, ha váló felperes katholikussá 
lett. 281.

Permegszüntetés. 280 
Perújítás. 311.
Perui alattvaló haláláról értesítés. 155. 
Pécsi püspökség. 30.
Pénzbírság kivonása a lelkész által 

kegyes czélokra. 360.
Pénzes levélboríték. 259 
Pénzes levelek portója. 259 
Pénzes levelek portója frankojegyek- 

kel rovandó le. 259
Pénz közönséges vagy ajánlott levélben 

nem küldhető. 259.
Pénzküldemény portoköteles. 251. 
Pénzügyi hatóságok által bekivánt anya

könyvi kivonat bélyegmentes. 253. 
Pénziigyminister küldöttje a rvegyes 

bizottságba“. 154 
Pénzügyőr nősülése. 270.
Plébánia alakítása. 61.
Plébánia időközi jövedelme. 319. 
Plébániai alapítványok kezelése. 320. 
Plébániai pénztár fölös készlete. 107. 
Plébániai jövedelmek megállapítása és 

kinyomozása a congrua ügyben. 331 
Plébániai vagyon átadása. 62 
Plébánia rendszeresítése. 61.
Plébániától hosszabb távoliét miatt 

hivatalvesztés. 319.
Plébános beiktatása. 61- 
Plébános engedély nélküli kimaradása. 63. 
Plébánosok szabad végrendelkezése. 163. 
Plébánosok végrendelkezhetnek. 163. 
Plébánosok végrendelet nélküli hagya

tékában örökösödés. 464.
Plébános teendői a javadalom megőrzé

sére. 316.

; Plébános-választás. 119. 
j Portoköteles levél ..Portómentes“ jelö

léssel. 258.
Portugal alattvaló haláláról értesítés. 155 
r o s t a .  251.
Postaintézet szavatossága. 258 
Postautalvány. 259.
Pótdíjban részesített katonák életben 

létének bizonyítása. 203 
I Póttartalékos nősülése. 210. 214.
! Prelatus-parochusok hagyatéka. 461.
: Prelatus hagyatéka. 161.
: Presbyterium. 90.

Prépost hagyatéka. 461 
I Prímás. 29
i Primási nyilatkozat a congrua kérdésben. 
I 326.
i Prímás székhelye. 30.
1 Primitialis javadalom átvételére kiadott 
! utasítás. 385.
1 Próbapapolás. 151.
! P r o te s tá n s  e g y h á z k ö zs é g e k . 8 8 . 
Protestáns egyházakban házassági aka

dály alól fölmentés. 263. 
j  Protestáns egyházak hirdetés alól dis

pensatio. 267
P r o te s tá n s  e g y h á z i  h a tó sá g o k . 51 

I P r o te s tá n s  e g y h á z i  k ö z a la p o k . 128 
i Prof. házasság polgári szerződés. 286 
I P r o t .  le lk é s ze k  ja v a d a lm a .  371 ■
! Prot. papok végrendelkezése. 467 I Prot. papok végrendelet nélküli liagya 
I téka. 467.
j  Protestánsok házassági akadálya aló!
: fölmentési kérvény kellékei. 263 
Prot. papképzés. 133.
Prot. papnöveldéi alapítványok. 134. 
Prot. papnövendékek katonamentessége. 

147.
Prot. papválasztás. 150.
Prot. segédlelkész esketési joga. 274 
Protocollum functionum in objectis mat

rimonialibus. 280 
Protopopa. 48.
Protopresbyter. 41 
Protopresbyteri szék. 303. 
Protopresbyteratus a szerb egyházban.43. 
Protopresbyterialis bizottság. 53.
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Protopresbyter teendői. 106.
Protopresbyterialis zsinat. 52.
Püspök fölmentési joga rokonság és 

sógorság akadálya alól. 2 f>2 .
Püspök felügyelete az egyházi javak 

megterhelését illetőleg. 360.
Püspök felügyeleti joga a róm. kath. 

egyházközség vagyonára. 358.
Püspökhatósági kormányidom. 29.
Püspöki engedély kegyúri jog gyakor

lására. 401.
Püspöki fölmentvény eljegyzésnél. 261.
Püspöki főfelügyelet a lelkészi jövedel

met gyarapító alapítványokra. 359.
Püspöki helynök. 34.
Püspöki hatóság kezdete. 32.
Püspöki iroda. 35
Püspöki kormányhatóság. 22.
Püspöki körlevelek körözése. 105.
Püspöki lakok adómentessége. 227
Püspöki szék. 303.
Püspöki szék betöltése az előd elhalá

lozási évében. 385
..Püspöki szokásos díj“ dispensálásnál.

265.
Püspöki törzsvagyon elidegenítése ese

tén a inetropolita meghallgatása. 391.
Püspöki zsinat, a románoknál. 51.
Püspöki javadalom jogi képviselete idő

közben. 396.
Püspöki javak átadása az előd elhalálo

zását követő évben. 385.
Püspöki vagyonkezelés a gör. keletiek

nél. 394.
Püspöki végrendelkezés a gör. keletiek

nél. 394.
Püspöki vizsgálat alatt álló egyházköz

ségek. 94.
Püspökmegyei kegyes alapok javára 

köteles hagyományok. 463.
Püspök rendelkezése a községek köte

lezettségei tárgyában. 407.
Püspökségek átvételénél követendő el

járás. 379.
Piispökválasztás a román egyházban. 48.

R.
Rabbi. 100.
Rabbi által másra bízott esketés. 203.
Rabbi békéltető eljárása. 291.
Rabbi és hitközség közötti viták bíró

sága. 315.
Rabbiképezde. 135.
Rabbitekintély meghallgatásazsidó vitás 

ügyekben. 315.
j Rabbijelöltek katonamentessége. 147.
I Ref. egyházközségi gondnok. 89. 
j Ref. egyházközségi közgyűlés. 92.
Ref. egyházmegyei gondnok. 109-
Ref. egyházmegyei közgyűlés. 110.
Ref. konvent. 58.
Ref. lelkészek ilietékegyenértékét az 

egyház fizeti. 236.
Reformatió. 2
Ref. papiképesítő vizsgálat. 138.
Regale concilium. 1.

I Regalis senatus. 1.
i Rendes bíróságok a gör. kel. egyház- 
I ban. 303.
Rendőri ügyben kívánt anyakönyvi ki

vonatok bélyegmentesek. 253.
Reversalis. 19.
Rokkantak házának parancsnokságától 

engedély esketésre. 218.
Rokkantak intézetébe föl nem vett rok

kant-díjasok nősülése. 215. 
j Rokkantsági nyugdíjban levők életben 
i létét bizonyítás. 203.
Rokkantak nösiilése. 213.
Rokonok * /3  örökrésze alsóbb papi ha

gyatékban. 463.
Rokonok és végrendelet nem létében a 

főpapi hagyaték s/„-át örökli a kincs
tár. 458

Román egyházközség. 53.
Román nemzeti egyház öröklése vég

rendelet nélkül elhalt főpapja után. 
467.

Román gör. kel. egyház szervezete. 50.
Róm. kath. alapok és alapítványok. 417.
Róm. kath. autonómia. 24.
Róm. kath. egyházközség plébános- 

választása. 149.
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Róm. kath. egyházmegyei zsinat. 112. 
Róm. kath. esperes teendői. 104.
Róm. kath. fegyelmi bíróságok. 301. 
Róm. kath. házasság felbonthatlansága. 

278.
Róm. kath. hitközségi főgondnok. 65. 
Róm. kath. hitközségi gondnok esküje. 

66 .

Róm. kath. hitközségi közgyűlés. 65. 
Róm. kath. hitközség tagjai 65.
Róm. kath. hitközségi tanács. 65.
Róm. kath. nemzeti zsinat. 114.
Róm. kath. püspökségek. 30.
Róm. kath. tartományi zsinat. 113. 
Rövid időre szabadságoltak nősülése. 

213.
Régi épületek eladási ára. 391 
Részletes építési föltételek. 414. 
Részletes zsinat. 22.
Részletfizetési határidő meghosszabbí

tás. 420.
Részletfizetés haszonbér fizetésnél. 420.

s.
Sacra-sedes. 293.
Sacrum tempus alatt lakodalom. 274. 
Secularisálás. 6.
Szegényeket illető 1/a hagyaték. 463. 
Segédadatai az ujonczállítási lajstromok

nál. 204.
Segédkezés ujonczállításnál. 204. 
S e g é d le lk é s ze k , d ia k o n o k , v ic a r iu s o k .  140. 
Segédlelkész esketési joga. 274. 
Segédlelkész mint közs. iskolaszéki tag. 

154.
Segédlelkész a gör. kel. egyházban. 140. 
Segédlelkész-tartás költsége a lelkész 

jövedelméből leszámíttatik. 225. 
Segédszámvizsgáló a kerületi jegyző. 

73.
Segély a község részéről. 17.
Segélyben részesült 1848/9-iki honvéd 

halálesete. 198.
Segélyezés módja a hierarchiai alapból. 

424.
Segélyosztás módja az evang. gyám

intézetből. 431.

Segélypénzek nyugtája bélyegmentes. 
248.

Segélyt nyerhetők a közalapból az ev. 
reform, egyházban. 437.

Separatio a thoro et mensa. 281.
Serdületlenek áttérése. 18.
Serviták adómentessége. 225.
Siami alattvaló haláláról értesítés. 155.
Sógorságban levők házasodhatására föl

mentvény a protestánsoknál. 263.
Sorhadhoz besorozott ujoncz nősülése. 

212
Sorozás alól magokat kivontak nem 

nősülhetnek. 215
Statusgyiílós. 23 115.
Statistikai adatok kiszolgáltatása. 154.
Statistikai munkálatok. 153.
Statusgyűlési tagok. 116.
Statusgyűlés tárgyai. 119.
Stolailleték be nem lizetése. 355.
Stolnilleték, ha functiót más pap végzi. 

355.
Stolailleték, ha a házasfelek kőt község

ben laknak. 355
Stolailleték keresztelés után a katholi- 

kusoknál. 355.
Stolailleték-kiinutatás sekrestyében való 

nyilvántartása. 355.
Stolailleték libera stola alkalmával. 355.
Stolailleték szegényektől. 355.
Stolailletmények. 355.
Stólák és anyakönyvvezetői jövedelmek 

a gör. kel. szerb lelkészeknél. 371.
Stolailletmény. 354.
Stolajövedelem megállapítás kezdése a 

congrua ügyben. 331.
Subdelegatio. 275
Suspensio. 302.
Sürgető előterjesztés a szentszék kése

delme ellen. 301.
Syndicus. 63.
Svájczi polgár haláláról értesítés. 155.
Szabadságolt védkötelesek nősülése 

nyilvántartásának mellőzése. 217.
Szabadságosok esketési bizonyítványára 

bélyegmentesség jogczime füljegy- 
zendö. 211.

Szabadságosok nősülése. 210.
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Szabad vallásgyakorlat. 9. 21.
Szabad végrendelkezés. 400.
Szabad végrendelkezés a concordatum 

szerint. 460.
Szabad végrendelkezési taxa. 458.
Szabad végrendelkezésre királyi enge

dély 458.
Szabolcsi zsinat 1092-ben. 2.
Szakértők eljárása a főpapi hagyaték 

becslésénél. 449.
Szakértők segélye a főpapi javak át

vételénél. 379.
Számadás fölszerelése. 72.
Számadási szabályok az erdélyi rém. 

kath. egyházakban. 68.
Számadások lezárása a szerb nemzeti 

egyházi alapoknál. 427.
Számadások megvizsgálása esperes által. 

64. 72.
Számadások megvizsgálása a szerb 

alapoknál. 427
Számadások vezetése a főpap elhunyté

nak évében. 387.
Számadó könyvek vezetése a szerb 

nemzeti egyházi alapoknál. 426.
Számfeletti állományba helyezett havi

díjasok nősülése. 220.
Számvevő a gör kel. egyháznemzeti 

alapoknál. 425.
Szász egyetem. 28
Százalékos illetékek egyenértéke. S3.
Szegények gondnoka. 88.
Szegény fél részére családi értesítő. 207.
Szegénység esetén bélyegmentesség. 250.
Szegények ügyvéde. 296.
Szegények ‘/a örökrésze alsó papi ha

gyatékban. 463
Szegényeket illető '/a hagyaték. 463
Szegényeket illető 1/8 örökrész átenge

dése a szegény rokonoknak. 467-
Szegény szülők öröklése a papi hagya

tékban. 465
Szekerészei szabadságoltjainak és tar

talékosainak esketése. 211.
Szt.-Barbara papnövelde. 133.
Szt.-Lászlóról nevezett Ferenczrendiek 

adómentessége. 225

Szt.-Máriáról nevezett Ferenczrendiek 
adómentessége. 225.

S z e n ts z é k . 293
Szentszéki békéltetés. 299.
Szentszéki ügyész. 295.
Szentszéki személyzet. 293.
Szentszéki jegyző. 297.
Szeplőtlen hírneve katona-arának. 209.
Szerb egyház. 42.
Szerb egyháznemzeti javak. 426.
Szerb patriarcha mint az alapítványok 

főgondnoka. 426.
Szerb nemzeti alapok igazgatóságának 

befolyása a főpapi hagyatéki eljá
rásba. 457.

Szerb püspök öröklése végrendelet nél
kül elhalt papja után. 467.

Szerb püspök végrendelet nélküli ha
gyatéka. 467.

Szeretetadomány a püspök részére. 393.
Szertartás zavarása. 21
Szertartást végző gyalázása. 21.
Szerzetbe lépés felbontja az el nem hált 

házasságot. 278.
Szerzetesi fogadalom védője. 297.
Szerzetes mint káplán. 319.
Szerzetek hagyatéka. 463.
Szerződés érvényben tartása az utód 

által. 396.
Szerződés kiállítása templomépitésnél. 

411
Szerződések ügykezelése. 420
Székes káptalan. 36.
Székhelye a prímásnak. 30.
Székhelye az erdélyi róm. kath. status 

igazgató tanácsának. 121.
Szétválasztása vadházasoknak. 277.
Szolgálati év kezdete a protestánsok

nál a dunamelléki kerületben. 372.
Szolgálatot letett honvéd nösülése. 215.
Szolgálatra alkalmatlan, harmadik kor

osztályt túl .nem lépett védköteles 
nősülése. 217.

Szolgálmányok birtoki vagy személyes 
terhet képező vitás kérdések eldön
tésére hivatott bíróság. 330

Szolgálmányok megváltása. 331.
33K G ϊ HÁZI K Ö Z IG A Z G A T Á S  I,
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Szolgálmányok mi módon való teljesí
tése. 330.

Szombathelyi róm. kath. püspökség. 30.
Szombaton esketés az erdélyi ref. egy

házban. 274.
Születési könyv. 195.

T.
Tanítók és tanítójelöltek nősülése. 211 -

Tanuk az esketésuél. 273.
Tanuk zsidó esketésuél. 275
Tanúkihallgatás. 299.
Tanulmányi bizonyítvány bélyege. 241.
Tanulmányi alap által kegyuralt plébá

niákban a lelkészek lótartási átalánya. 
821.

Tanulmányi alap bizottságának jegyző
könyve. 422.

Tanulmányi alapból fizetett alsó pap 
hagyatékában öröködés. 463.

Tanulmányi alap ellenőrző bizottság. 422.
Tanulmányi alap felügyelete. 421.
Tanulmányi alap keletkezése. 421.
Tanulmányi alap kezelése. 421.
Tanulmányi alap törzsálladék megvál

toztatása. 422.
Tanulmányi alapot kezelő bizottság 

határozata. 422-
Tanulmányi alap költségvetése. 422.
Tanulmányi alap zárszámadásai. 422.
Tanulmányi bizottság évi jelentése. 422.
Tanulmányi alapból javadalmazott pap 

hagyatéka. 463.
Tartalékos aggastyánok nősülése. 218
Tartalékos hadköteles nősüléséről hiva

talos anyakönyi kivonat. 216.
Tartalékosok esketési bizonyítványára 

a bélyegmentesség jogczime följegy
zendő. 211.

Tartalékosok nősülése. 210.
Tartalékos védkötelesek házassága nyil

vántartásának mellőzése. 217.
Tartósan szabadságoltak nősülése. 213.
Tartósan szabadságolás. 212.
'Tartósan szabadságolt közlegény nősli- 

lése. 215.
Taxa. 318

Taxán kívül „kiadási díj“ a szabad 
végrendelkezési engedélyért. 459.

Taxa a szabad végrendelkezésre. 27. 
Taxát a végrendelkezésért, nem fizet az 

erdélyi róm. kath. püspök. 459.
Taxája a szabad végrendelkezésnek. 458. 
Tábori lelkészet. 204.
Tábori lelkészhez tartozó hirdetések 

eszközlése más lelkész által. 270. 
Tábori lelkészi teendők végzése. 154. 
Tápdíjt biztositó okmánynyal biró rok

kant házassága. 218 
Társas káptalan. 39.
Távirati díjak. 259.
Táviratok dija francojegyek felragasz- 

tásával rovatik le. 259.
„Távíró lapok.“ 259.
Teljesen rokkantak esketése. 218. 
Temetése honvédnek. 208.
Temétő. 17.
Temető adómentessége. 227.
Templomi és udvari ékszerek kihasí

tása a hagyatéki tömegből. 386 
Templomföldek munkáltatása. 70. 
Templom ingatlana utáni egyenérték. 233. 
Templom ládája. 320 
Templomok összeírása. 406. 
Templompénztár-kezelés szab. kir. váro

sokban. 360.
Templompénztár számvizsgálata. 360 
Templomszámadás az esztergomi érsek

ségben. 359.
Templomszámadás az esztergcmi érsek

ségben. 359.
Templomszámadás fölterjesztése. 359 
Templomszámadás megvizsgálása. 359 
Templomszámadás megvizsgálása a nagy

váradi gör. szert, püspökségben, 359 
Templom számadás megvizsgálása a 

székesfehérvári egyházmegyében. 359 
Templomszámadásra a kegyúr befo

lyása. 359.
Templom térfogatának meghatározása. 

414
Templomvagyonért felelősség. 64. 
Templomvagyon kezelése. 320. 
Tengerészet szabadságoltjainak és tarta

lékosainak esketése. 211
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Testi fogyatkozás miatt elbocsátott első és 
második korosztályosnak nősülése. 212

Tetszvényjog. 8.
Tettleges szolgálatban álló honvéd csend

őr engedély mellett nősülhet. 220.
Tényleges szolgálat alól fölmentett be

sorozottak nősülése. 213.
Tényleges szolgálatban levők nősülése. 

218.
Tényleges szolgálatban nem álló tarta

lékos nősülése. 215.
Tényleges szolgálatból kilépett honvéd 

nösülése. 212.
Térítvény. 19.
Térítvény kiállítás az átvett főpapi ja 

vakról. 385.
Tévedésbe ejtés. 275.
Tiroli honos házassága. 272.
Tőkekamatadó. 226.
Törzsőrmester nösülése. 270.
Törzsvagyon a főpapi hagyatékban. 444.
Törzsvagyon csonkítása. 391.
Törzsvagyonnak értékpapírokba való 

fektetése. 389.
Törzsvagyon kezelés a káptalanok által. 

892.
Törzsvagyon szaporítása. 391.
Törvényes születés bo nem jegyzése. 200.
Törvényes születés bírói ítélettel ki

mondása. 200.
Törvénykezés. 261-
Törvénykezési joga a püspöknek. 34.
Törvénytelennek ítélt születés bejegy

zése. 200.
Törvénytelen szülött törvényesnek be

írása. 200.
Törvénybeiktatása a Kollonich-féle 

egyezségnek. 450.
Tridenti zsinat. 2.
Tnlajdon vagyonikból ólt papok hagya

téka. 463.
Tulajdon vagyonból élő pap hagyaté

kában öi'öklés. 463.
Tulkiadás templom éspaplaképítésnél.413.
Türelmi parancs. 11.
Tűzbiztos szekrény. 71.
Tüzérség tartalékosainak és szabadsá

golhatnak esketése. 211.

I u "Unitárius alperes ellenében egész or
szágban az egyházi bíróság illeté
kes házassági törvényszék. 290.

Unitárius egyházközség. 96.
Unitárius egyház közpénztára. 441.
Unitárius egyh. törvényszékhez a más 

felekezetbelivel folyt válóper át nem 
teendő. 283.

Unitárius főpapiszék Kolozsváron ülésez· 
291.

Unitárius főtanács. 129.
Unitárius házassági bíróság. 290.
Unitárius lelkészképzés. 140.
Unitárius törvénykezési fórumok. 290.
Unitárius zsinata. 129.
Unitárius presbyterium. 96.
Uradalmi illetményekből hátralék. 387-
Uradalmi levéltár. 888.
Uradalmi tiszti és szolgai személyzet 

lajstroma. 387.
Úrbéri egyezségek és rendezések meg

erősítése. 357.
Uruguaji alattvaló haláláról értesítés. 155.
Utalványozás. 71-
Utensilia domestika. 458.
Útiköltsége a papnövendékeknek. 182.
ü ti napló beterjesztése. 363.
Utászezred szabadságolnának vagy tar

talékosának esketése. 211.
Utód számára megváltás mellett átveendő 

tárgyak leltározása a főpapi javak 
átvételénél. 379.

Újabb bemutatás megerősítés előtt. 4M.
Uj cgyházgyiilekezetek. 17.
Uj fölszerelvények vásárlása a főpapi 

javadalmakba. 389.
Ujonczállításhoz családi értesítő. 205.
Ujonczállítási lajstromok segédadatai. 

204.
Ujonczállításnál segédkezés. 204.
Üdvözítőről nevezett Ferenczrendiek 

adómentessége. 225.
Ügyész a gör. kel. egyház nemzeti 

alapoknál. 425.
33
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Ügyvédés az erdélyi ref. válóperek
ben. 288.

Üresedésbe jött papi telkek a gör. 
keletieknél. 421.

Z.
Zaborszky László végrendelkezése. 462. 
Zár alá vétel. 5.
Zárda javak a gör. keletieknél. 426. 
Zárda javak kezelése a szerbeknél. 426. 
Zirczi apát kinevezése. 4.
Zsidó házasság kihirdetése 268.
Zsidó házasság felbontása közmegegye

zéssel. 201-
Zsidó házasság kötése. 203.
Zsidó házastársak ágy és asztaltól el

válása. 291.
Zsidó házastárs kereszténynyé léte a há

zasságot föl nem bontja. 284.
Zsidó hitközség. 97.
Zsidó hitközség alakulása. 98.
Zsidó hitközségi viszályok választott 

bírósága. 314.
Zsidók áttérése. 17.
Zsidók egyenjogúsága. 19.
Zsidó kerületi elöljáróság. 131.
Zsidó rabbi által kötése érvénytelen 

házasságnak büntetendő. 276.
Zsidó rabbiképezde. 135.
Zsidó rabok munkamentessége ünnep

napjaikon. 20.
Zsidó vallásra áttértnek házassága. 18. 
Zsidó válóper illetékes bírósága. 292. 
Z s in a t .  112.
Z s in a t  a  r e fo rm á tu so k n á l. 124.
Zsinati szervezet a gör. kel. egyházak

ban. 40.
Zsinati vizsgálat 137.
Zsinat presbyteri rendszer. 25. 
Zsuky-alapítvány az unitáriusoknál. 442.

J.
Javadalom viseli az ártéri adót. 228. 
Javadalmi jószágok kezelése. 320. 
Javadalmi telkek haszonélvezete. 316. 
J a v a d a lo m . 316.
Javadalom alapítása. 401.

Javadalom alapítás székestárs-egyházak 
és szerzetesi templomok javára. 401.

Javadalom csak egy bírható. 4.
Javadalom kivételesen több bírható. 4.
Javadalom termékének átadási idő

pontja. 317.
Javadalmi törzsvagyonban tapasztalt 

hiányok fedezete. 451.
Járadékadó. 226.
Jászai prépost kinevezése. 4.
Jegyesek keresztlevelei. 194
„Jegyzőkönyv a házassági ügyekben 

eljárásról“. 280.
Jelentés a cultusministerhez a főpapi 

javadalomban észlelt fedezetlen hiá
nyokról. 451.

Jéznstársaság adókötelezettsége. 225.
Jezsuiták kereseti adó alá esnek. 225.
Jezsuiták jövedelme I. oszt. szerinti 

adó alá esik. 226.
Jogegyenlőség Erdélyben. 14.
Jogosulatlan nösülésnél közreműködés.

202.

Jogtalan haszon valótlan tények szán
dékos bizonyításából. 200.

Jószágfelügyelő a gör. kel. egyháznem
zeti alapoknál. 425.

Jószágkormányzó a gör. keletieknél. 391.,
Jótállási határidő templom és papiak 

építésnél. 412.
Jóváhagyás egyházi ingatlanok vételé

hez, vagy eladásához. 391.
Jövedelem pazarlás miatt zár alá vétel. 319.
Jövedelmek gyiimölesöztetése a szerb 

alapoknál. 427·
Jus piaceti. 8.
Jus reformandi. 6.

V.

Vadházasság. 277.
Vagyonátruházások. 229.
Vagyonátruházási illeték. 231.
Vagyonátruházási illeték-leengedési sza

bályok 2:52.
Vagyonkezelés időközben. 396.
Vallásalap által kegyuralt plébániák

ban a lelkészek lótartási átalánya. 321.
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Vallásalapba folyó időközi jövedelmek.
3%.

Vallásalapból szerzetes rendek épüle
teinek fentartása. 418.

Vallásalapból zárdaépületek emelése. 418 
Vallásalapból női zárdák segélyezése. 

418.
Vallásalap czélja. 418.
Vallásegyenlöség. 10. 14. 
Vallásfelekezetek viszonossága. 15.
V a llá sg y a k o r la t. 20.
Vallásos tanítás állami közintézetekben. 

204
Vallásváltoztatás. 11.
Valótlan tények szándékos anyakönyve

lése, bizonyítása. 199.
Vasárnap esketés az erdélyi ref. egy

házban. 274.
Vasárnapi munkaszünet. 17.
Vasárnap megszentelése. 20.
Válasz. 299.
Választott bíróság. 294 
Választott bírósági ítélet végrehajtása. 

295
Választott bíróság megszűnése. 295. 
Vállalkozó biztosítéka. 411.
Vállalkozó részletes kielégítése. 411. 
Választott bíróság görög keleti egy

házban. 303.
V á lá s  278.
Válási okok az erdélyi reformátusok

nál 289.
Váló kereset. 298
Váló okok a szászoknál. 289.
Váló okok a zsidóknál. 292.
Váló perbeidézés. 298.
Válóperben igazolandó gyermekek nem 

léte. 281.
Válóperekben beadványok bélyege. 242. 
Várakozási illetékkel szabadságolt havi

díjasok nősiilése. 220.
Városok mint kegyurak. 408.
Vegyes bizottság a főpapi hagyaték 

előzetes kérdéseinek eldöntésére. 454. 
Vegyes házasságban élők ágy- és asz

taltól elválasztás iránt indított szent- 
széki perével a kötelékfelbontás iránt

per megindítottnak nem tekinthetők. 
283.

Vegyes házasságból szülöttek kereszte
lési bizonylatainak kölcsönös kicseré
lése. 200.

Vegyesházassági válóper alperes bíró
sága előtt indítandó meg. 283.

Vegyesházassági válóperben kereseti 
petitum. 285.

Vegyes házasságok kötése. 274·
Vegyes házasságoknál hirdetés. 268.
Veszprémi róm. kath. püspök. 30.
Vetési költségek a főpap elhunyta évé

ben. 388.
Védkötelesek jogosulatlan nősülésénél 

közreműködés. 202.
Védő a gör. kel. bíróságoknál. 303.
Véduri jog. 5.
Végelbocsátó levél a zsidóknál. 292.
Végleg nyugdíjazott katonák esketése. 

218.
Végrehajtás tilalma ünnepnapon. 20.
Végrendelkezés korlátozása. 458.
V ég ren d e le t n é lk ü l i  h a g y a té k .  366.
Végrendelet nélküli papi hagyaték. 463
Vélelmezett fölhatalmazás esketésre. 274-
Vérrokonok házasodhatására fölment- 

méuy a protestánsoknál. 263.
Vérrokonok végrendelet nélküli örökö- 

dése a főpapi hagyaték '/3 részében 458
Vicariusok. 140.
Vicarius perpetuus. 62.
Virilis jognál az adó kétszeres számí

tása. 145.
Visita canonica ügyekben a polgári 

bíróságok hatásköre. 346.
Visitatio canonica. 343.
Visitatio canonicaból kifolyó magánjogi 

kötelezettség. 3.5.
Viszonosság. 9.
Viszonválasz. 299
Visszaélések házasságkötésnél. 275.
Visszaélések megtorlása anyakönyve

zésnél. 198.
Vizsgálat eljegyzésnél. 261
Vorarlberg! honos házassága. 272.




