
---:s:

A MAGYAR EVANGÉLIKUS
EGYHÁZJOG

ALAPJAI ÉS JOGFORRASAI

1. rész

Irta

DR. BOLERATZKY LÓRÁND
volt jogakadémiai ny. r., egyetemi m. tanár

Budapest, 1991



A MAGYAR EVANGÉLIKUS
EGYHÁZJOG

ALAPJAI ÉS JOGFORRÁSAI

1. rész

Irta

DR. BOLERATZKY LÓRÁND
volt jogakadémiai ny. r., egyetemi m. tanár

Budapest, 1991



ISBN 963 04 1538 O Ö
ISBN 963 04 1539 9 I. K.

A kiadásért felel: id. Kendeh György
Kiadja az Ordass Lajos Baráti Kör

Budapest 1991.
Készült a PATE sokszorosító üzemben, Keszthelyen

Terjedelem: 24,5 A/5 ív Törzsszám: 180/91 Példányszám: 800
Felelős vezető; Boross Jánosné



OROASS LAJOSNAK, AZ EGYHÁZI AUTONÓMIA
TÁNTORÍTHATATLAN VÉOELMEZÖJÉNEK

EMLÉKÉRE

3



4



A MAGYAR EVANGÉLIKUS EGYHÁZJOG ALAPJAI ÉS JOGFORRÁSAI
1. RÉSZ

TARTALOM
ELŐSZÓ 7

1. fejezet: ALAPFOGALMAK. AZ EGYHÁZJOG ELMÉLETE II
1. Az egyház keletkezése II
2. A római katolikus egyházfogalom 27
3. A református egyházfogalom 43
4. Az evangélikus egyházfogalom 50

A./ A teológiai egyházfogalom 51
B./ A szociológiai egyházfogalom 66
C./ A jogi értelemben vett egyházfogalom 75

5. A jog fogalma 87
6. Az egyház és a jog 100
7. Az evangélikus egyházjog fogalma , 116
8. Az egyházjog tudománya és segédtudomán)ai 149
9. Az evangélikus egyházjog irodalmának vá~lata 159

10. A magyar evangélikus egyházjog fejlődése a zsinatok tükrében 172

II. fejezet: AZ EGYHÁZJOG FORRÁSAI
ll. Az egyházjog forrásairól
12. Az egyházi autonóm jogforrások

Közvetlen jogforrások:
A./ Egyházi (zsinati) törvények
B./ Egyházi szokásjog (usus, consuetudo)
C./ Szabályrendeletek (statutumok)
Közvetett jogforrások:
A./ Biblia
B./ Kánontár (Codex Iuris Canonici)

és a kánonjog (Corpus Iuris Canonici)
C./ Hitvallási iratok
D./ Egyéb egyházi jogforrások

13. Állami jogforrások
14. Vegyes jogforrások

A./ Állam és evangélikus egyház közti szerződések
B./ Az evangélikus egyház és más egyházak közti szerződések

15. Nemzetközi jogi források
16. Az egyházi jogszabályok személyi, területi, időbeli és tárgyi

érvényességi köre

194
194
200
200
201
205
210
213
214
218
222
234
236
239
239
255
261
271

s



OlE GRUNOLAGEN DES UNGARISCH EV.-LUTH. KIRCHENRECHTSUNO IHRE RECHTSQUELLEN
I. TEIL

INHALT
1. Kapitel: GRUNDBEGRIFFE. DIE THEORIE DES KIRCHENRECHTS II

1. Die Entstehung der Kirche II
2. Der rámisch-katholische Kirchenbegriff 27
3. Der reformierte Kirchenbegriff 43
4. Der lutherische Kirchenbegriff 50

A./ Der theologische Kirchenbegriff 51
B./ Der soziologische Kirchenbegriff 66
C./ Der juristische Kirchenbegriff 75

5. Rechtsauffassungen 87
6. Kirche und Recht 100
7. Der Begriff des lutherischen Kirchenrechts 116
8. Die Wissenschaft des Kirchenrechts und die Hilfswissenschaften 149
9. Der Abriss der lutherischen kirchenrechtlichen Literatur 159

10. Die (ntwicklung des lutherischen Kirchenrechts in Spiegei der 172
Synoden

II. Kapitel. DIE QUELLEN DES KIRCHENRECHTS
ll. Allgemeines von Quellen des Kirchenrechts
12. Die autonome kirchliche Rechtsquellen

Unmittelbare Quellen:
1./ Kirchliche (synodale) Gesetze
2./ Kirchliches Gewohnsheitsrecht (usus, consuetudo)
3./ Kirchliche Statuten
Mittelbare Quellen:
A./ Der Bibel
B./ Codex Iuris Canonici und Corpus Iuris Canonici
C./ Die Bekenntnisschriften
0./ Andere kirchliche Rechtsquellen

13. Staatliche Rechtsquellen
14. Gemischte Rechtsquellen

A./ Vertrage zwischen Staat und lutherischer Kirche
B./ Vertrage zwischen lutherischer Kirche und anderen Kirchen

15. Völkerrechtliche Quellen
16. Persónlicher, territorialer, zeitlicher

kreis der kirchlichen Rechtsquellen

194
194
200
200
201
205
210
213
214
218
222
234
236
239
239
255
261

und sachlicher WirkungsL71

6



ELŐSZÓ

A magyar evangélikus egyházjog megírása kétségkívül tet-
szetős, de egyben merész vállalkozás. Tetszetős azért, mert
Csecsetka Sámuel 1890-ben és Mikler Károly 1906-ban megjelent
átfogó, standard egyházjogán kívüll/ - amelyek ma már elavul-
tak -, csak kisebb-nagyobb monOgráfiák láttak napvilágot ;2/
merész vállalkozásnak pedig azért tekinthető, mert az új egy-
házi törvénykönyv megalkotása előtt született meg, amikor az
ott érvényesülő jogelvek még nem ismeretesek.

A magyar ~vangélikus egyházjogtudomány elhanyagoltságának
oka elsősorban az evangélikusság csekélyebb számarányában, de
abban is kereshető, hogy az evangélikus egyházjog oktatása és
tudományos művelésének lehetősége a pártállam elhatalmasodásá-
val megszűnt. Az evangélikus egyházjog önálló művelésére egye-
dül hivatott miskolci jogakadémiát3/ 1949-ben felszámolták, de
ugyancsak megszűntették 1951-ben a jogi karokon levő egyház-
jogi tanszékeket is. Így ez a tudományág gyakorlatilag elhalt,
utánpótlás nélkül maradt. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az egy-
házjog a teológiával é s az államjoggal (államegyházjoggal) ,
valamint más jogterülettel is szoros kapcsolatban áll és így
több tudományág mesgyéjén épült fel, könnyen megérthetjük,
hogy az egyházjog valóságos "Geheimwissenschaft"-tá vált, 41
ahol csak nagyon kevés szakavatott ember ismeri ki magát.5/
Elég, ha csak arra utalunk, hogy mind a köznapi életben, mind
gyakorta még a tudományos irodalomban is "protestáns egyház-
ról", vagy "protestáns egyházjog"-ról beszélnek,6/ holott pro-
testáns egyház Magyarországon sem jogi, sem dogmatikai érte-
lemben nincs. -Az evangélikus egyházjog megismerteté'se éppen
ezért napjainkban elengedhetetlen.

1/ Csecsetka Sámuel: Magyarhoni ev. egyházjogtan. Pozsony, 1890. - Mikler
Károly: Evangélikus egyházjog. Budapest, 1906.

2/ Lásd szerző: Egyházjogászképzésünk a múltban. In: Lelkipásztor. 63. évf.
VIlI. szám, 1988. 415-420. 1.

3/ Evangélikus Egyházi Törvények (E. T.) V. tc. 73. §.
4/ A ius pontificium, melyet csak a pontifexek ismertek, a legtisztább és

legriasztóbb képe a jog "titkos tudomány" jellegének.
5/ Werner Haugg: Von der Wissenschaft und dem Studium des Kirchenrechts. -

Deutsche Rechtswissenschaft. 3. Band 3. Heft, 1938. 287. 1.
6/ Lásd pl. Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története.

Budapest, 1907. Kovács Albert: Egyházjogtan, különös tekintettela.ma-
gyar prot. egyház jogi viszonyaira. Bp. 1878., vagy Hinschius: Das
Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland, 1869.
Német, pontosabban porosz viszonylatban a "protestáns" egyházfogalom
használata az unióra tekintettel aligha kifogásolható.
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Átfogó egyházjog megírásának szükségességét még az is in-
dokolja, hogy a hatályos egyházjog nincs rendszerbe szed ve ,
másrészt a világ evangélikus egyházai közti kapcsolatok elmé-
lyítése és tisztázása is szükségessé teszi az egyházjog meg-
írását.

Tisztában vagyok a feladat nehézségeivel, amely főleg az
egyházjogi és rendszertani alapkérdések tisztázatlanságában
rejlik.

Elengedhetetlennek látszik ezért, hogy mindazokat az alap-
fogalmakat, melyeken az evangélikus egyházjog egész re~dszere
felépül, tisztázzam. Csak 'az "evangélikus", az "egyház" é s a
"jog" lényegének a meghatározása után adható felelet arra az
alapvető kérdésre: vajon egyáltalán lehet-e evangélikus egy-
házjogról beszélni? Minthogy azonban az egész kérdéskomplexum
csak a maga összefüggésében oldható meg: egyik sem válaszolha-
tó meg a másik nélkül. Látni fogjuk, hogy az evangélikus egy-
házjog létezésének a kérdése s z or os an összefügg azzal a kér-
déssel: miként lehet evangélikus egyházjogot alkotni? Másként
fogalmazva ez azt jelenti, hogy csak akkor fogadhatjuk el az
önálló evangélikus egyházjog létezését, ha olyan önálló jog-
rendszer létezését tudjuk az evangélikus egyházban kimutatni,
amely amellett, hogy önállónak mondható jogrendszer, egyúttal
magyar is.

Bizonyára sokan feleslegesnek ítélik a római katolikus,
továbbá református egyházfogalom, nemkülönben a jog fogalmának
részletes elemzését az evangélikus egyházjog keretei között.
ezt azért tartottam mégis indokoltnak, mert azoknak a tenlöpusoknak ,
akik számára nincs lehetőség a fenti alapfogalmakkal való
részletesebb ismerkedésre, hasznos lehet a két nagy egyház fo-
galmának, úgyszintén a jogbölcselet fontosabb irányzatainak a
megismertetése azért, hog,y az ev anqé Lí kus álláspont plaszti-
kusabban kidomborodjék. Okumenikus szempontok is indokolják
ezt.

Munkámnál a szellemtörténet síkjába állított jogtudomá-
nyos módszert alkalmaztam . Ez természetes, hisz minden jogi
norma egy ku I t ú r r end s ze r szelleméből nő ki; ennek terméke,
mint ahogy maga is, mint szellemi hatalom erre a kultúrrend-
s ze r r e hat. A szellemtörténeti módszer megkívánja teológiai
szempontok ismertetését is, minthogy a teológus elsősorban a
vallási szempontból fontosat, a történész viszont a politikai
és szociális összefüggéseket akarja kimutatni, a jogász vi-
szont a jogelméleti és jogszociológiai szempontok elemzésére
törekszik.

Az egyházjogtörténeti és pozi tivista módszer mellett a
jogelméleti nézőpontra igyekeztem súlyt helyezni, annál is
inkább, mer t az ilyen fejtegetések biztosíthatják egy munka
viszonylag időtálló jellegét. Az analitikus és szintetikus
tárgyalási mód mellett az összehasonlító módszerre is igyekez-
tem figyelmet fordítani, annál is inkább, mer t ez a módszer
eleddig a maqya r evangélikus egyházjogi irodalomban alig ta-
lált figyelemre.
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Munkám rendszertanilag öt részre oszlik:
I. rész: Az egyházjog elmélete. Itt foglalkozom az egyház

keletkezéséveI, az őskeresztyén egyházzal, a római katolikus,
az evangélikus és református egyházak fogalmával, a jog és
egyházjog fogalmának meghatározásával, továbbá az egyházjog
tudományával, irodalmával és történetével.

II. rész: Az egyházjog forrásai. Ebben a fejezetben tár-
gyalom azt a kérdést, hogya Biblia, a hi tvallási iratok, a
keresztyén erkölcs mennyiben tekinthetők jogforrásnak; majd
az egyházi autonóm jogforrásokat (egyházi törvény, szabály-
ren del et, sz oká sjog), továbbá az áII ami jog sza bál Yok at, az
állam és az egyház közti szerz őd é sek et , és végül az egyházi
jogszabályok személyi, területi, időbeli és tárgyi érvényessé-
gi körét teszem vizsgálat tárgyává.

Ill. rész: Az evangélikus egyház alkotmánya. (Belső egy-
házjog.) A lutheri egyház szervezeti problémáinak a megvilágí-
tása után az evangélikus ~gyház szervezetét és annak közigaz-
gatási funkcióját vázolom. Ezt követően az evangélikus egyház
törvényhozásával: a zsinattal foglalkozom, végül pedig az egy-
házi törvénykezés kialakulását és az ezzel kapcsolatos szabá-
lyozást ismertetem.

IV. rész: Külső egyház jog. Ebben a részben először az
evangélikus egyház és állam közti, majd más egyházakkal való
viszonyt ismertetem. A fejezet másik részében az evangélikus
egyház és a nemzetközi jogközösség, az egyház nemzetközi jog-
alanyiságának a kérdésével, majd a Lutheránus Világszövetség-
gel és az ökumenikus mozgalmakkal foglalkozom.

V. rész: Egyházpoli tika és egyházjogpDli t í ka . Az utolsó
fejezetben előbb a belső egyházjogi síkon, utóbb a nemzetközi
területein megoldásra váró feladatok felvázolásával - de lege
ferenda - foglalkozom.

Minden jogrendszernél, így az egyházjognál is, alapvető
jelentőségű a kiindulási pont helyes megválasztása,- mert ezen
múlik az egész rendszer helyes, vagy helytelen volta.

Két lehetőség adódik: vagy az egyház fogaImából indulunk
ki - és ekkor az egyházjogi szabályozást a hívek érdekében
t ö rt é'nő intézkedésnek t ekí nt j íik -, vagy pedig a i9..9.. fogalmát
vesszük kiindulópontnak és ebben az esetben az egYbázat csak
jogi képződményként fogjuk fel.

Helyesen mutat rá Liermann, hogy minden egyházjogi rend-
szerhez pozitív, vagy negatív jellegű vallástétel tartozik:
hiszek-e az egyházban, illetve tanításában.7/ Ha az egyháznak,
mint jogintézménynek a létét tapasztalati úton tudomásul ve-

7/ Hans Liermann: Deutsches evangelisches Kirchenrecht. Stuttgart, 1933.3. 1.
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szem és a" teológiai értelemben vett egyházban hiszek, akkor
az egyház (ecclesia in spiritualibus), nem pedig a jog a köz-
ponti elem, amelyet a rendszer kiindulópontjául kell venni.
Azonban nyilvánvalóan csak kiindulópontjául. Az egyházat, mint
jogintézményt, csak keretnek kell tekintenünk, amely a szűkebb
értelemben vett egyház (ecclesia proprie dicta) célkitűzéseit
van hi vatva szolgálni. A jogintézményi élet nem szabad, hogy
öncéllá váljék és az egyház nem süllyedhet pusztán jogi kép-
ződménnyé, amint azt Somló tanította.8/

Mindenképpen helyesebbnek látszik, ha tehát az egyház lé-
nyegéból indulunk ki és az egyházjogot az egyház evilági cél-
ki tűzései megvalós ításának eszközeként, kereteként tekintj ük.

Zsinattartás előtt célszerűnek látszott az egyházjognak
két részletben való megjelentetése. Miveiaz első rész: az egy-
házjog alapjai val és jogforrásaival foglalkozó rész lényegében
zsinati szabályozástól mentes, célszerűségi okok ennek önálló
megjelentetése mellett szólnak. A második rész megjelentetése
azonban csak a zsinat befejezése után lehetséges, mivel az
egyház alkotmány ával foglalkozó fejezetnek az élő, a tételes

"jogon kell felépülnie, nem csupán jogelméleti elképzeléseken.
Munkám megírásához az ösztönzést még egykori egyházjogász-

professzoromtól, későbbi jogakadémiai tanártársamtól dr.
Bruckner Győző akadémikus, jogakadémiai dékántól közel 50
évvel ezelőtt kaptam. Bár munkám jelentős részét még akkor
elkészítettem, annak kiadására a kommunista diktatűra éveiben
nem gondolhattam, hanem ez csak most vált lehetővé, annak tel-
jes átdolgozása után.

Legyen ez a munka tiszteletadás dr. Bruckner Győző emléke
előtt, aki elműlása után is szétlobbant üstökösként nemes
fénnyel világol előttem.

8/ Felix Somló: Juristische Grundlehre; Leipzig, 1917. 174. 1.: "Unter
Kirche verstehen wir eine Religionsgemenschaft,also eine Gesellschaft,
die durch das Befolgen bestimmter Religionsnormen gebildet ist."
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I. FEJEZET

AZ EGYHÁZ FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

I. Az egyház keletkezése és az óskeresztyének egyházfogalma

Az egyházfogalom tisztázásának szükségessége. - Az egyházfoga-
lom sokfélesége. - A magyar állami jogszabályok nyitva hagyják
az egyház fogalmát. - Az egyházfogalom közös elemei. - Isten
or szág ának gon do1ata. - A ~aOLA.eLaToU 'Öwt) esc hat o1ó9iai fo-
galom. - Isten országa és az egyház közti összefüggés. - A kö-
zösségképződést Isten ereje indítja el. - K~isztus követőinek
a közössége uralmi kötelék. - Más az EKKATJo[a fogalom színe-
zete a jeruzsálemi és más a Pál missziós-területén kialakult
gyülekezeteknél. - Az "ecélesia" értelme Máté 16. rész 16.
verse szer í nt . - Sohm ecclesia fogalmának kritikája. - Holl
megállapításai. - A 7tVE'Ul!aés if<iS'l!aXpLOTo~fogalom. - A két
gondolat egybefonódása. - Pál ecclesia fogalmának jellemző sa-
játságai. - Párhuzam a jeruzsálemi és Pál apostol missziós
gyülekezeti gondolata között. - A kettő közti viszony. - Zorn,
Sohm, Harnack és Holstein álláspontja az egyház jogi természe-
téről. - Az őskeresztyén egyházközség kezdetleges jogrendje. -
Hitvallás é s egyháztagság. A Kelemen-féle levél jelentősé-
ge. Sohm álláspontja a Kelemen levéllel kapcsolatban.

Az egyházjog tudományának egyik legfontosabb alapkérdése
az egyház fogalma és lényege, mivel ezen épül fel az egyházjog
egész rendszere. Ennek a fogalomnak a tisztázása elengedhetet-
len feltétele az egyházjog területén a tudományos kutatásnak.
TermészetszerOleg nemcsak fogalmi meghatározás szüks~ges, ha-
nem az egyház mivoltának, lényegének, a jog területén való
megjelenésének és ezzel való kapcsolatának a tisztázása is.
Az egyház fennállása óta teológusok és jogászok egyaránt szin-
te folyamatosan foglalkoznak az egyház fogalmi meghatározásá-
val s - bár nagyobbára a teológiai fogalom vetületeként számos
tan keletkezett az egyház fogalmáról -, egységes fog~lmi meg-
határozás az egyház lényegére nézve még a jogászok között
sincs.ll '

1/ Csiky Kálmán: Az egyház elmélete és jogi lényege.
Budapest, 1909. 5-6. 1.
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Az egyház lényegének helyes megítélését nagyban nehezíti
az a körülmény, hogy az egyház fogalmának a kérdése a teológia
területével függ össze, teológia pedig annyi van, mint ahány
vallásfelekezet és így minden vallásfelekezet más és más egy-
ház fogalmat alakított ki. Ehhez j árul még az is, hogy más az
államjogi értelemben vett egyházfogalom, sőt még egy egyházon
belül is fogalmi eltéréseket találhatunk. Így más eredményre
jutunk, ha a protestánsok egyházfogalmát történeti, teológiai,
szociológia, vagy egyházjogi nézőpontból vesszük szemügyre.
Ennek az eltérésnek az oka azzal magyarázható, hogya protes-
tánsok egyházfogalma dinamikus, azaz változó fogalom, amely az
egyháznak feladatként való felfogásával, illetve a hitfogalom
változásával áll összefüggésben.

Bármilyen eltérések is mutatkoznak azonban az egyházfogal-
mak, illetve azok értelmezése között, kétségkívül az egyházak
jogosultak - a megfelelő korlátok figyelembevételével - annak
meghatározására, hogy mi legyen az egyház hittartalma és mivé
akar válni, nempedig az államhatalom, amely ezt a megállapí-
tást csak tényként fogadja e12/ és csupán azokat a feltétele-
ket szabályozza, amelyek teljesítése esetén valamely vallási
közösség vallásfelekezetnek, egyháznak tekintendő.

Ennek az elvnek megfelelően a magyar állami jogszabályok-
ban sehol sem találkozunk az egyház fogalmának a meghatározá-
sával, hanem ahol egyházat érint a jogszabály, ott keret
(blanketta) jogszabállyal van dolgunk. Ennek tartalmá~
érintett egyház hitelveinek megfelelően kell értelmezni, mint-
hogy az egyház fogalma vallásfelekezetenként változik.

Másrészt azonban azt is meg kell állap ítanunk, hogy az
egyházfogalomnak közös eleme is van: mégpedig az, hogy minden
keresztyén vallásfelekezet egyházfogalmát ugyanarra a forrás-o
ra: a Szentírásra vezeti vissza. Ez viszont azt is jelenti,
hogy az "egyház" megjelölést csak keresztyén vallásfelekezet
számára lehet igényelni, amely egyúttal azt is magában foglal-
ja, hogy az egyháznak tekintendő vallásfelekezet országos egy-
házi szervezettel rendelkezik. Bár a Szentírás , mint minden
keresztyén egyház számára irányadó alap, közös, ennek értelme-
zése egyházanként már el térő s így másként alakul az egyház
fogalma is. Mindez indokolttá teszi, hogy - legalább nagy vo-
nalakban - megvizsgáljuk az őskeresztyén egyház előáll ásának
nyomán a katolicizmus kialakulását és egyházfogalmát, utóbb
pedig az evangélikus és református egyházfogalmat.

2/ Johann Victor Bredt: Neues evangclisches Kirchenrecht für Preussen,
Berlin, 1921. I. kötet 13. 1. - lásd továbbá a Lelkiismereti és vallás-
szabadséqr ó.l , valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvényt.
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Csak ezeknek a kérdéseknek a tisztázása után lehet az egy-
házjog létezésének vagy nem létezésének problematikáját tisz-
tázni és pozitív válasz es etén az egyházjog alapvető kérdéseit
megtárgyalni.

Az egyház lényegét ugyan tisztán jogi szempontból fogjuk
vizsgálni, emellett azonban az egyháznak vallási oldalát,
isteni alapítását is figyelembe kell vennünk s a teológiai
tanítások lényegét leszűrve az egyház teológiai fogalmát össz-
hangba kell hoznunk a jogi követelményekkel. Mindezt a vizsgá-
lódást jogi értékeléssel, jogelméleti nézőpontból kell végez-
nünk, s ki kell szűrnünk az egyház teológiai fogaImából mind-
azt az elemet, amely az egyházjog számára nem fogadható el.
Csak így képzelhető el, hogy azt a magyar evangélikus egyházat
ismerjük meg, amely az egyházjog segítségével e földi megjele-
nésében külsőleg kialakult.

Az egyházat Krisztus alapította, ő ismertette meg Isten
országát ezen a földön. Krisztus az isteni hitnek az emberi
lelkekbe történt elül tetésével megvetette az egyház alapjait
ezen a földön s az Isteni Igével, kinyilatkoztatással alapí-
tott anyaszentegyházat a földön való megvalósulással külső
alakot, szervezetet nyert. Isten országának az eszméje épp úgy
élt, mint a lell<i egyház fogalma, mely lényegében isteni hit
és csak képletesen nevezhető egyháznak.3/

Isten országának a gondolata, mely az Ótestamentumban ,
mint Malkuth Jahve, az Ujtestamentumban pedig, mint ~a(JLA.Era
'Öwu gondolat jelentkezik, még ma sem keLl ők ép tisztázott
kérdés. 4/ A teológusok egy része Isten országában eschatoló-
giku3 nagyságot lát, másrészt azonban elismerik, hogy ez alatt
a fogalom alatt olyan ténylegesen létező birodalmat kell érte-
ni, amelyet Isten rendelt és mint isteni erő jelenleg is műkö-
dik. Krisztus maga jelenti Isten országát, ott van, ahol Isten
uralma tökéletesen érvényesül. "Az ö országa örökkévaló ország
és az ő uralkodása nemzedékről-nemzedékre száll." 5/ Isten le
fog szállni e földre és egyetemes uralmát, mint Király meg
fogja valósítani. Isten országának a gondolata ezzel nemcsak
transcendentális, hanem praeexistenci á Ii s (azaz 1ét el ő t t í )

síkra helyeződik.

3/ Csiky Kálmán i. m. 7. 1.
4/ Günther Holstein: Die Grundlagen des evangelischen Kirchenrechts,

Tübingen, 1928. 5-25. 1.
5/ Dániel 3. rész 33 v, továbbá Zsoltárok 103. rész 19 v.
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Isten országa nem a politikai hatalmi viszonyok természe-
tes evolúciója útján keletkezik, mivel evilágtól lényegét te-
kintve különbözik. Új aeon, egy magasabbrendű, evilági orszá-
goktól alapvetően különbözően jelentkezik majd: " ..... az egek
Istene birodalmat támaszt, amely soha örökké meg nem romol ....
szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig
megáll örökké. "6/

Oeissmann szerint Isten birodalma nem etikai, vagy dogma-
tikai r end szer filozófiai ideája, hanem élő jelenség, a re-
ménység tárgya és az eljövendő ország üzenete.7/ Bousset-Heit-
mü ller - Máté 12. rész 18. verse alapján - úgy látja, hogy
I~ten országa akkor jön el, amikor a sátán hatalma megtörik.
A küzdelem ilyen irányban már megindult és jelentős előrehala-
dás történt. B/ Zahn s zerint Isten országa Jézus működésében
jelentkezik a kortársaknál, különösképpen a démontól megszál-
lottak meggyógyításában. Amikor Jézus gyógyít, rajta keresztül
Isten cselekszik és ö egyengeti az utat királyi uralkodásá-
hoz.9/ HolsteinlO/ szerint Isten országa gondolatának a jelen-
re vonatkozó utalása - amely az isteni erőben é s uralkodó
tevékenységben mutatkozik -, inkább dinamikusan fogható fel,
mivel a személyi elem erősebben ábrázolódik ki Krisztus ural-
kodó tevékenységében, mint a jövőbe mutató elem; a statikus
elem, amely Isten országa megvalósulásának helyére és az ural-
ma alatt állók közösségére utal.

Mindebből nyilvánvaló, hogy Isten országa nem emberi kö-
zösség, illetőleg csak eschatológikus szemlélet mellett lehet
közösségnek tekinteni. Kétségtelen azonban, hogy Krisztus ál-
tal Isten országáról ébresztett hit, etikai, pszichológiai és
szociológiai hatások együttes eredményeként keletkezik, mint a
Jézusban igazán hívők közössége. Ez a közösség Isten országa-
ként működik és ezzel eschatológikus kapcsolatban áll s ezt a
kapcsolatot és az egységet Jézus központi személye biztosít-
ja. 11/

Isten országa tehát a lelkekben él; ezen a földön való
megjelenésével aZ9nban az emberi viszonyoknak megfelelően kül-
sőleg is ki kellett alakulnia, szervezkedn ie és isteni célki-
tűzései fenntartásával emberi intézménnyé is kellett lennie
azért, hogy földi hivatását: a krisztusi hit terjesztését és
fenntartását szolgálni tudja. Egyházzá kellett válnia. Oe ez a
földi formák között megvalósul t egyház továbbra is ugyanaz
maradt, mint a krisztusi egyház s nem kell azt gondolni, hogy

6/ Dániel 2. rész 44. v.
7/ Oeissmann: The religion of Jesus and the faith of Paul, London, 1923.
8/ Bousset-HeitmÚller: Schriften des Neuen Testaments, r. 316. 1.
9/ Zahn: Matthausevangelium. 457. 1.

10/ Günther Holstein i. m. 24-25. 1.
III Günther Holstein i. m. 28. 1.
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van egy lelki egyház s ettől különbözőleg egy másik egyházi
intézmény: a látható egyház, amely a krisztusi egyháznak ezen
a földön való megvalósulását van hivatva szolgálni. Helyesen
domborít ja ki Csiky Kálmán, hogy "a földön létrejött egyház
maga az egyház s annak másképpen, mint a földi viszonyok sze-
rint, nem is lehetett volna a földön megvalósulnia."12! A kül-
sőleg kialakult egyház azért sem különbözhet a Krisztus által
alapított anyaszentegyháztói, mert az anyaszentegyházat éppen
a földi megvalósulás céljából alapította Krisztus. A külső
szervezetében kialakult egyház tehát a Krisztus alapította
egyház maga, az utóbbinak a kifejeződése, mert az egyház ki-
zárólag lelki nem maradhatott, hanem az emberek között külső-
leg is meg kellett valósulnia. Nem jelentheti ez azonban azt
- amint ezt a katolikus egyház tanítja -, hogy csak egy bizo-
nyos szervezet őrzi az igazi egyházat s ettől a szervezettől
eltérésnek és kívülmaradásnak nincs helye, hanem csak azt,
hogyegyházjogilag csak akkor lehet ezt a szervezetet egyház-
nak nevezni, amikor e földön szervezetileg is kialakul. Az
egyház spirituális léte ideális, elvont fogalom és az emberek
között addig reális valóság nem lehet, amíg a krisztusi hit át
nem hatja az emberi lelkeket. Az egyháznak tehát arra kell
törekednie, hogy az egyház e földi megvalósulásában minél
inkább megközei ítse az ideális egyház célki túzései t. Ennek a
lelki egyháznak a kiábrázolódását szolgálja a szervezetileg
kialakul t földi egyház, amely nem más, mint ennek a megvaló-
sulására szolgáló tökéletlen eszköz.

Krisztus egyházszervezői intézkedéseiről semmit sem tu-
dunk, habár az apostolok kiválasztásában, számában, van valami
nyoma az egyházszervező tevékenységnek. Bizonyosra vehető
azonban, hogy ő maga az egyházat nem szervezte, hanem az egy-
házszervezet az apostolok munkássága folytán alakult ki. A kö-
zösségképződés nem emberi kezdeményezésre, hanem Isten ereje
ál tal indul meg és megtererntője a keresztyén hit terjesztése
mellett az egyház külső szervezésére irányuló törekvések-
nek .lJl

Vegyük szemügyre, hogy ez a közösség - amely egyháznak
alig nevezhető -, s amelyet Holstein egy "Jézus által Jézus-
ban, Jézushoz vezető közösségnek" nevez,141 a közösséget alko-
tó hívek akaratától független-e, vagy sem?

A Krisztust követők közösségének jogi természetét vizsgál-
va Gierke felosztása alapjániSI uralmi köteléknek (Herrschaft-
verband), nem pedig szövetségnek, társaságnak kell minősíte-

12/ Csiky Kálmán i. m. 8. l.
lJI Csiky Kálmán i. m. 9-10. 1.
141 Günther Holstein i. m. 29. l.
151 Otto von Gierke: Das deutsche Genossenschaftsrecht. 1. 12. és köv.
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nünk, mivel nem egyenlő jogállású, mellérendelt személyek sza-
bad akaratelhatározásából létrejött társulásáról, hanem ellen-
kezőleg: olyan társulásról van szó, ahol az Úr a legfőbb, ö

mindennek a kezdete, őmiatta és ő körül történik a tömörülés.
Mindenki felett áll, a közösség egysége benne jelentkezik. Nem
absztrakt idea, hanem empirikus élő személy az Úr, aki a k ö-

zösség békéjének, jogainak és vagyonának letéteményese. Erede-
ti jogon illeti meg a mindenekfelett való állás; akarata egy-
úttal az összesség akarata.

Maga a közösség tehát Isten tekintélyén felépülő, általa
életrehívott közösség, amely Krisztus működésében dinamikus
egységet nyer. Ez a közösség nemcsak sajátságos belső élethez
jut ilymódon , hanem egyrészt a jelenbe ágyazódik, másrészt
eschatológiailag a világ végére: Isten birodalmának a megvaló-
sulására tekint.

A keresztyének hitbeli közösségének: az egyháznak az alap-
pítását a Szentlélek első pünkösd ünnepén való kiáramlásától
szokták számítani. Elsőnek a jeruzsálemi gyülekezet alakul
meg, melyet hamarosan más gyülekezetek megalakulása követ.
Először csak gyülekezeti keretek tartják össze a keresztyéne-
ket magasabb szerve zet nélkül. Az Újtestamentum a keresztyén
gyülekezeteket ""EKKA:tÍmmnaknevezi, tehát minden gyülekezet
ecclesia, egyház abban az időben .16/ Az ecclesia az "EKKaAtú)
kihívni, magához hívni szóból származik, azonban mégis
mást kell érteni a jeruzsálemi ősgyülekezet é s Pál apostol
missziós-területén kialakult gyülekezetei között, mivel más a
színezete mindegyik gyülekezeti típusnak.

1. Az ecclesia kifejezés először Máté 16. rész 16. versé-
ben szerepel; itt Péterről a kőszikláról van szó, amelyen
Krisztus egyházát fel fogja építeni. Bár ez a bibliai hely a
római katolikus egyházfogalom és kánonjog elsőrendű forrás-
helye, nem jelenti a pápaság intézményszerű megalapítását,
mert a szövegértelmezés szerint ez a tisztség nem látszik per-
manensnek, intézményszerűnek , továbbá' az "építés" kifejezés
nem jelenti a jogi értelemben vett szervezést. Mindezt még
alátámasztja a fenti Ige újtestamentumi helye, valamint kelet-
kezési ideje, melyet a teológusok egy része (pl. Schwei t zer )
a II. század végére, ismét mások (Harnack, Kattenbusch,
Immisch) korábbi időre teszik. Holstein úgy látja, hogy az el-
térő exegesist az egyes részek éles szétválasztása okozza.17/
Billerbeck lehetségesnek tartja, hogy a "te Péter vagy" ki t é -

16/ Csiky Kálmán i. m. 10. l.
17/ Günther Holstein i. m. 31. 1.
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Sohmnál tehát az ecclesia fogalom tisztán hitbeli és nem
jogi meghatározás. Fejtegetéseinek is az a célja, hogy kimu-
tassa az őskeresztyén egyház jogi szervezetlenségét, mivel vé-
leménye szerint a jogi szervezet az egyház lényegével ellenté-
tes. Felfogása szerint nincs a gyülekezetek között egységet
létesítő szervezet, hanem csak szétszórtan jelentkező gyüleke-
zetek, illetve gyűlések találhatók. Ha egy gyülekezet felosz-
lik, az nyomtalanul el is tűnik. Az ecclesia rendje az er-
kölcstanban gyökeredzik, ez pedig a jogi szabályozás minden
fajtáját kizárja.24/ Az isteni igén alapuló charismatikus
szervezet lényegében tehát Istentől adott szervezet, amely a
charisma szabad elismerésén alapul, melynek feltétele: a sze-
retet. A gyülekezetben való engedelmesség tehát nem tételes-
jogi kötelesség, hanem szereteten alapuló.25/ Egyetlen charis-
ma van csupán: ez a tanítói képesség amely a gyülekezet kor-
mányzására Krisztus nevében jogoSít.26/ A tanítói hivatal sem
jogi hatalom, mert a charismatikus gyülekezetbeli tevékenysé-
ge a gyülekezet enqe d é Ly é t ő I függ; a gyülekezetnek egyaránt
hatalma van az Ige hirdetésének engedélyezésére, de megtiltá-
sára is.27/ A gyülekezet hozzájárulása szükséges a hivatalno-
kok választásához, valamint a gyülekezeti és fegyelmi rend ki-
alakításához. Mivel Sohm az ecclesia rendjének a kérdését
Isten I p é j én alapuló rendként fogja fel, minden gyülekezetben
azonos egyházi szervezetet lát,28/ a charismatikusokban pedig
az egyház s zolq á i t . Sohm a tanítók mellett az apostolokat é s
prófétákat említi a gyülekezet vezetőiként, bár ezek a fogal-
mak nem statikusak, 29! a határ köztük erősen cseppfolyós.30/
Az Apostolok cselekedeteiből és Pál leveleiből is kitűnik,31/
hogy bár említés történik d í ak ö nusról , piispőkrő l, presbiterekről,
elöljárókról, hivatalviselőkről, gyülekezeti nivatalról; ezek
a hivatalok a gyülekezetekben egységesen még nem alakulnak ki
ebben az időben, hanem csak elszórtan jelentkeznek.32/

Holl szintén feltételezi az apostoli tanok fenntartása ér-
dekében valamiféle gyülekezeti hivatali szervezet létezését,33/
azonban akkor, amikor a hierarchia és isteni egyházjog létezé-

24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

32/
33/

Rudolph Sohm i. m. 23-25. 1.
Rudolph Sohm i. m. 27. 1.
Rudolph Sohm i. m. 28. 1.
Rudolph.Sohm i. m. 51. 1.
Rudo1ph ~ohm i. m. 105. 1.
Rudolph'Sohm i. m. 41. 1.
Rudo1ph Sohm i. m. 49. 1.
CP1. Ko1ossébe1. 4. r. 17. v., Róm. 12. r. 6., Filippibel. 1. r. 1. v.
1. Thess. 5. r. 12., Ephes. 2. rész 20. v., 3. rész 5. vers, 4. rész
ll. v. stb., továbbá Günther Holstein i. m. 37. 1.
Günther Holstein i. m. 38. 1.
Karl Holl: Sitzungsberichten der Ber1iner Akademie. 1921. 920. 1. CGe-
samme1te Aufsatze zur Kirchengeschichte)
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sét feltételezi a jeruzsálemi gyülekezetben, már tovább megy a
tényeknél. Helyesen állapítja meg, hogy egy olyan csoport is
volt - Jákób és a 12 -, akiket a vezetésben elsőbbség illetett
és különleges jogokat igényeltek maguknak. Megerősíti ezt az
ősgyülekezetnek Jeruzsálemhez való kötöttségében jelentkező
központi szerepe is, amely abban nyilvánult meg, hogy az apos-
tolok (kivéve Istvánt és Fülöpöt) is itt maradnak s ezért ne-
vezi az egyházat "nagy gyülekezet"-nek.34/ Ez a gyülekezet je-
ruzsálemi központtal igehirdetési és felügyeleti joggal ren-
delkezik és a misszió révén fejlődőképes. A Krisztus 12 követője
által vezetett helyi primátust élvező gyülekezetet Krisztus
egyházának lehet tekinteni.35/

II. Az ecclesia fogalomnak Pál apostol által használt ér-
telméhez akkor jutunk közelebb, ha előbb 'r:le-gvIzsgáljuk a
1tveuj.lu fogalmat,majd aOC'Sj.lUXpLorotJ' gondolatot s vég-ul párhuza-
mot vonunk az ősgyülekezet előbb vázolt fogalma és Pál apostol
ecclesia kifejezése között. A ive~~u kifejezés többféle érte-
lemben használatos. Így néha leheletet, illetve levegőt, más-
kor isteni lélekkel egybeköttet, maid közszellemet jelent, de
jelentheti a Lélek hordozóját is.36/ Ez utóbbi értelmezés
ugyanis azon alapul, hogy Krisztus nem indirekte működik a
Lélek útján, hanem a hívek számára személyesen, közvetlenül
jelen van s mint Lélek működik.

Ez a krisztusi gondolat: a pneuma-soma, egymással szorosan
egybefonódik. Krisztus, mint Lélek, egyúttal individuum is;
nemcsak isteni személy, hanem a hívek tudatában élő az a
Kr isztus, aki mag án vise li a tört énet i Jézus vonása it és ké-
pét. Minden pneumatizálás ellenére a történeti Jézus személyi-
ségként való felfogása élő valóság. Jézus személyisége indivi-
duális, de egyben idő és tér fölötti szellemi nagyságot je-
lent. Ez a szemlélet a jelenben működő Jézus és a földön járt
Jézus közti összefüggést nem bontja meg. A földön járt Jézus
személyiségében az isteni, az örökkévaló elem, a pn~uma azon-
ban csak akkor jut kifejezésre, amikor a földi korlátok fölé
emeljük.37/

Pál ecclesia fogalmát az I. Korintusbeli levél 12. fejeze-
téből ismerhetjük meg. Itt először a lelki ajándékok és erők
sokféleségéről van szó; ezeknek azonban a Lélek az alapja
(4-ll. vers). A Lélek ajándékai a közösség érdekében hatnak; a
ll. versben pedig a Lélek által való egység újbóli hangsúlyo-
zása történik, míg a 12. vers az organikus gondolatot fejezi ki.

34/ Karl Holl i. m. 935. 1.
35/ Günther Holstein i. m. 40. 1.
36/ Günther Holstein i. m. 41-42. 1., v. ö. Máté 3. r , ll., 12. rész 31.,

Lukács 4. rész 18., Apostolok cselekedetei 10. r. 38. v.
J7/ Günther Holstein i. m. 42-43. 1.
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Az a megállapítás, hogy egy testnek sok tagja van, minden tag
sokasága ellenére pedig egy test, ez Krisztusra is érvényes.
Ezt az egységet a keresztség biztosítja a Lélek által; zsidók
és görögök, szolgák és szabadok egy testté válnak és mindnyá-
jan egy Lélekkel itattatunk meg (13. vers). Ez a gondolat -
minden új tartalom nélkül - a következő (14-20.) versekben is
kifejezést nyer. Minden tagnak meg van a saját individualitá-
sa; ez azonban, mint tagnak a helyzetét nem érinti. A gyenge
tagok egymásrautaitságáról a 21-25. versekben olvashatunk, míg
a 26. vers a tagoknak örömben é s szenvedésben való együttes
életét hangoztatja. A 27. vers újra kiemeli az alapgondolatot:
"Ti pedig a Krisztus teste vagytok és tagjai rész szerint."

Kétségtelen, hogy a most ismertetett hasonlatban logikai
ugrásokat találhatunk és értelmezési nehézség is adódik a te-
kintetben, hogy magát Krisztust ke11-e testnek tekinteni -
akinek kollektív személyiségébe a keresztyén individuumok be-
olvadnak -, vagy pedig a keresztyéneket kell Krisztus teste -
corpus Christi-ként felfogni. Bármelyik álláspontot fogadjuk
is el, mindkét értelmezés hasonló. Pál organikus gondolata
szempontjából azért szükséges a Kr í s zt usra hivatkozás, mivel
a Lélek nem nyilatkozik meg, a maga teljességében az egyes em-
bernél - mivel ez annak csak egy részét tudja felfogni -, ha-
nem ezek összességénél: a g\,ülekezetnél "a Lélek által megele-
venített testnél" működik.38/ Pál több levelében találunk uta-
lást Krisztusra, mint a testnek, vagyis az egyháznak a fejé-
re.39/

Pál ecclesia fogalmának jellemző sajátságait az alábbiak-
ban foglalhat juk össze:

Pál mind az egyes, mind pedig a gyülekezet belső életét
Isten közvetlen hatásának tekinti, a gyülekezet egysége nem
azeg yes ek á1tal 1 éte s ítet t k ö'z sze II em ben, han em az 1sten t ő 1
áthatott belső életben jelentkezik. A keresztyének közösségét
maga Isten alkotja, amely Krisztus uralma és fősége alatt áll.
Pál egyházfogalma tehát lényegében vallásos töltetú, anélkül,
hogya jog fogalmáról akár pozitíve, akár negatíve valamit is
mondana.40/

Pál apostol és egyben az őskeresztyén felfogás szerint is
az ecclesia fogalom nem azonos Isten országával olyan értelem-
ben, hogy az ecclesia Isten országát jelentené ezen a földön.
Isten országának a gondolata független az ecclesia gondolat-
t ö l , fel téve, hogy alatta valami jövőbelitértünk, "ami után
törekszünk", "amire méltók leszünk", "amire el leszünk hiva".41/

38/ Günther Holstein i. m. 46-47. 1.
39/ Lásd Kolossebeliekhez írt levél 1. rész 18. vers, Kolossebeliekhez írt

levél 2. rész 19. vers, Ephesusbel 1. rész 22., továbbá 5. rész 23.
40/ Günther Holstein i. m. 48-49. 1.
41/ I. Kor. 6. r , 9. v., 15. r. 50. v., Efézus 5. r , 5. v., Gal. 5. 1'.21.

v., r. Thess 2. r. 12. v., II. thess 1. r. 5. v.
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Az ecclesia tehát nem azonos Isten országával, jóllehet ezzel
pozitív kapcsolatban áll. Pálnál azonban kétszer is szó van a
Fiú, illetve Krisztus országáról, amelyet a végnapon átad az
Atyának. A Fiúnak ez az országa, ez az uralma - ezeken az ige-
helyeken - azonos értelmű az uralma alatt álló testtel.421
Másutt Isten országa lényegére is utalást találunk, kiemelvén,
hogy "nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben",437
"nem evés és nem ivás az, hanem igazság, békesség és a Szent-
lélek által való brbm".441

Míg az evangélistáknál az egyház evilági oldala, Pálnál
inkább a lelki, eszmei értelemben vett egyház kbrvonalai bon-
takoznak ki. 45! Minden 'alaposabb vizsgálódás nélkül is lát-
szik, hogy Pál gyülekezetfogalma vallásilag sokkal mélyebb,
sokkalcentrálisabb. Mikor Pál gyülekezeti gondolatának a ki-
alakításánál a Krisztus által áthatott vallási életet helyezi a
köz épp on t ba , akkor a keresztyénség lényegének legigazibb és
legfontosabb vonását domborít ja ki. Mindez nem jelenti azonban
azt, hogya kbzvetlen lelki élmény hangsúlyozásával megszűnne
a kapcsolat a t ö rt éne t i és autori tárius elemek k ö z ö t t , mert
mindenütt magára Krisztusra, illetve Lelkére tbrténik utalás.461

Pál egyházfogalma szükségképpen hátráltat ja a gyülekezetek
szervezetének a kialakulását, mivel elesik annak szükségessé-
ge, hogy a szervezés kbzéppontjába Jeruzsálem kerüljbn és
valamennyi gyülekezet egységes egyházba t ömö r ü lj ön . Nyilván-
való, hogy az ecclesia fogalom az őskeresztyéneknél nem azonos
jelentésseI használatos . Bár leginkább a helyi gyülekezetet
kell alatta érteni, Pál erősen kidombor ítja annak lelki tar-
talmát . Ezek a gyülekezetek azonban egységbe még nincsenek
foglalva, s ezért megtévesztő, ha ezeket a szervezeteket egy-
háznak nevezzük~71 és a mai értelemmel telítjük. Ellenben sem-
mi sem indokolja Suhrnn ak azt a felfogását, mely szerint az
egyház azonos az egész keresztyénséggel.481 Ezzel az azonos í-
tással nyilván az egyház és a jog fogalmi ellentétének az alá-
támasztásához szükséges alapot kívánja megteremteni.

Kü Lon ös k épp en Zorn491 és Sohm hangoztatja, hogy az első
évszázad folyamán a keresztyén hit olyan erős, hogy maga a hit
és a bizalom jogi szerve zet nélkül is elegendő erő a hívek
bsszétartására. A gyülekezetben bárki taníthat, aki charisma-
tikusnak érzi magát. A diakonátusnál, presbitereknél és a gyű-

42/ 1. Kor. 15. r . 24. v., Kol. 1. r. 13. v.
431 L. Kor. 4. r . 20. v.
441 Róm. 14. r. 17. v.
451 Günther Holstein i. m. 50. 1.
461 Uo. 51. 1.
471 Günther Holstein i. m. 51. 1.
481 Rudolph Sohm i. m. 20. 1.
491 Zorn: Lehrbuch des Kirchenrechts, Stuttgart, 1988. 9-10. 1.
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léseknél hiányzik a jogrend, az elöljáróknak nem jogszabály
alapján engedelmeskednek a hívek, hanem szeretetből. 51/

Harnack közelebb jut a való tényekhez annak ellenére, hogy
az egyházat az őskeresztyéneknél jogi összefüggések nélküli
lelki kötelékként fogja fel.52/ Hatch valamelyes szervezetet
felfedezni vél a gyülekezeteknél ;-er5ősorban a püspöki hi va-
talnál, amelyet az apostolok tisztének a folytatásaként te-
kint. Fejtegetéseiben végül od á í q megy, hogy szervezett hi va-
talnoki kar létezését is állítja.53/

Holstein szerint az őskeresztyén egyházközség jogi termé-
szete vizsgálatánál akkor nem juthatunk helyes eredményre, ha
- Sohmhoz hasonlóan - egyszerűen csak megállapít juk, hogy
az egyház erkölcsi organismus és ez eleve mindenféle jogrendet
kizár.54/ Ennek a helytelen szemléletnek az az oka, hogy az
egyházat azonosítja Isten országával, s mivel az ideális egy-
háznál nincs jog, ebből az egyház és a jog ellentétes voltára
következtet . Az egyház a joggal nemhogy nem ellentétes, de
enélkül fenn sem állhat. Nem állhat meg tehát semmiképpen sem
az a tétel, hogy az őskeresztyén egyházban semmiféle jogi
szervezet, jogrend ne lett volna. Mivel a jogi elem minden ősi
szervezetnél a vall ás-erkölcsi elemmel a lehető legszorosabb
kapcsolatban áll, ezért a belső és külső magatartási szabályok
erős összefüggésben állnak. Pál apostolnak a gyülekezet külső
rendjére vonatkozó utasításai közül a gyülekezeti gyűlés rend-
jére, a gyülekezetben tartandó igehirdetés módjára és követel-
ményeire vonatkozó szabályok, valamiféle jogrend meglétére
utalnak.55/ Ezekben éppen a külső rend szükségességéről van
szó, kiemelvén, hogy "Isten nem a visszavonás, ,hanem a béke
Istene"56/ és "mindenek ékes és jó renddel legyenek."57/

Sohmnak az a további érvelése, mely szerint az őskeresz-
tyén egyház charismatikus szervezete miatt a jogszabályok lé-
tezése kizárt volt,58/ nyilvánvalóan semmit sem bizonyít. Még-
ha valóban charismatikus szervezet lett volna, ez a szervezet
semmiképp sem jelentheti a jogi szervezet teljes hiányát. Az
akkori laza szervezet csak azt bizonyítja, hogy a hívek belső

50/ Rudolph Sohm i. m. 121. 1.
51/ Rudolph Sohm i. m. 137., 151. 1.
52/ Harnack: Entstehung und Entwicklung der Kirchenverfassung, 1. 1.
53/ Hatch: Die Gesellschaftsverfassungder christlichen Kirchen im Alter-

tum. Übersetzt und mit Exkursen veraéhen von A. Harnack, Giessen,
1BS3. 31. 1.

54/ Günther Holstein i. m. 57. 1.
55/ I. Kor. 14. rész 26. v.
56/ 1. Kor. 14. rész 33. v.
57/ 1. Kor. 14. rész 40. v.
58/ Rudo1ph Sohm i. m. 31. és köv. 1.
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összetartó erejének erőssége miatt jogrendre alig volt szük-
ség. Sohm jog fogalmát helytelenül értékeli, amikor abban csak
kényszerhatalmat lát.

Kétségtelen, hogya charismára alapított rend éppenúgy
jogrendnek tekinthető, mint pl. a választásra, vagy öröklésre
alapított, minthogy a charisma minden tevékenység előfeltéte-
leként tekinthető. Minden, ami a (1yülekezetben végbemegy, az
egyház rendje érdekében történik. Kétségtelen, hogy az aposto-
lok bizonyos rendet a gyülekezetekben fenntartottak, azonban a
charismatikus szervezetet minden időkre szóló modellként fel-
fogni aligha lenne helyes.59/

Nem vitatható, hogy az egyházalkotmány szempontjából fi-
gyelembe vehető néhány szervezeti elv már az evangélium sze-
r í nt is létezett, 60/ márcsak azért is, me rt társasági össze-
működés jogi szabályozás nélkül aligha képzelhető el. Ubi so-
cietas, ibi ius.

Kezdetben koordinációs jog létezhetett, mivel az erre vo-
natkozó szabályozást nem egy fölérendelt szerv, hanem maguk a
jogosítottak, a gyülekezeti tagok összessége alkotta. Ez a
jogaIkotás kezdetben nyilván nem tudatos jogalkotásban jelent-
kezik, hanem a gyakorlatban követett és később szokásjoggá
jegecesedett szabályokban állandósult. így pl. a gyülekezetben
való hivatalviselés fel tételei t kezdetben nem szabályozták,
hanem csupán charismatikus képességtől teszik függővé, már
ennek a feltételnek a létezését, s végső soron deklaratórius,
tehát valamiféle subsequens szabályozást jelent. 61/ Az ö sk e-
resztyén gyülekezet demokratikus tevékenysége tehát deklarató-
r í us , nem pedig konsti tuti v természetű. Ha nincs is pontosan
szervezett presbiteri kollégium, ha jogászi értelemben véve
olyan egyházköz~égről nem is lehet beszélni, ahol a presbite-
rek jogállása pontosan meg lenne határozva, ez nem jelenti
azt, mintha jogrend, illetve jogilag szervezett gyülekezet
hiányzott volna. A presbiteri kollégiumból, a gyülekezeti gyű-
lésből és a püspöki hivatal védelmére rendelt intézkedésekből
nemcsak elszigetelt tényeket, hanem egységes elvek megvalósu-
lását , vagyis az akkori társadalmi rendre kötelező rendet,
azaz jogrendet lehet megállapítani. A modern alkotmány jog
szemszögéből nézve ezek ugyan hiányosak, főleg az alkalmazot-
tak jogviszonya tekintetében. Elég azonban, ha arra utalunk,
hogya fejlődés a nagy politikai közösségek rendjénél a hatás-
körök elhatárolása nélkül történik, amint ezt az angol és több

59/ Wilhelm Kahl: Lehrsystem des Kirchenrechts und der KirchenpoÚ tik,
Erste Halfte, Freiburg i. Br. und Leipzig lB94. 74. 1.

60/ Lásd Máté 16. r. 13-20. v., Máté IB. rész 15-20., Ephesusb. 4. rész
ll., Róm. 12. rész 5-8. v., r. Korinthusi levél 12,28.

61/ Csiky Kálmán i. m. 113. 1.
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modern állam alkotmánya mutatja. Ez még nem tételes jog, de az
in statu nascendi állapotban levő jognál már többj a jog ősi,
embrionális formája, amely csak később válik formális joggá és
csak a társadalmi szervezetek fokozatos kiépülésével változik
át kifejezetten jogrendbe.62/ A keresztyén gyülekezet ősjoga -
minden más jogrendhez hasonlóan - a normák közvetlen bele ágya-
zásában áll s csak a közösség tagjainál jelentkező törés teszi
szükségessé a fogalmi elhatárolást, a tételek kifejezett meg-
fogalmazását.

Mindezek alapján az őskeresztyéneknél kialakult jog-fogal-
mat akként határozhatjuk meg, hogya jog azoknak a szabályok-
nak az összessége, amelyek a Lélek által (pneuma) múködő kö-
zösségben léteznek és ennek érdekében rendfenntartó szerepet
játszanak, nem zavarják a keresztyének vallásos életét, hanem
ellenkezőleg: a vallásos élet kialakulását előmozdítják.

Helyesen mutat rá Holstein, hogy az ősgyülekezeti közösség
Jézussal és a fiatalok közösségével sokkalta szorosabb kapcso-
latban áll, semmint azt abstract, szellemi közösségnek lehetne
tekinteni.63/ A közösségre kétségkívül a hitvallás jellemző,
amely mentes minden jogi tartalomtóI , minthogy az Úr Jézus
lelki hatalmának az elismerését jelenti. A gyülekezethez való
tartozás, tehát az egyháztagság is ezen alapul s az Úr szemé-
lyes megvallását fel tételezi. 64/ A gyülekezetet az abszol út
christocentrismus jellemzi.

Kr. után a II. és Ill. századokban szükségessé válik az
egyházközségek fokozottabb jogi szervezése, elsősorban pedig
a központi hatalom erősítése és a fegyelmi szervek létesítése.
A keresztyén egység megbontására irányuló törekvések, a tév-
tanok és a pogányság terjeszkedése elleni küzdelem szükségessé
teszi az egyházközségeknek egy-egy püspök joghatósága alá való
helyezését. Ezek átveszik a presbitériumok jogkörét és monoli-
tikus fölé- és alárendeltségi szervezetet építenek ki. A ke-
resztyén egyház nagyarányú jogi szervezése megkezdődik, mely-
nek kezdőpontját Sohm az első század végére, a Kelemen levél
keletkezésének időpontjára teszi.65/

62/ Günther Holstein i. m. 59. 1.
63/ Günther Holstein i. m. 60. l.
64/ I. Kor. 1. rész 2. vers, "... akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét se-

gítségül hívjál<".
65/ Rudolph Sohm i. m. 157-160. 1. - Római (szent) Kelemen sorrendben? 3.

pápa. Valószínúleg zsidó származású. 92-101 között állt a római egyház
élén. A neki tulajdonított iratok közül csak a Kor íntnusbel í ekhez írt
egyik levele tekinthető valódinak, amely dogmatörténetileg azért fon-
tos, mert a római egyház elsőbbségét és a hierarchia isteni alapítását
igyekszik bizonyítani.
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Kelemen, illetve a római egyházközség akkor intézi ezt a
levelet a korinthusi gyülekezethez, amikor a fiatalok szembe-
helyezkednek a vének vezetésével és megtagadják az engedelmes-
séget. Sohm szerint ez a levél véget vet az ideális őskeresz-
tyén szervezetnek, mert elsőízben hangoztatja, hogya válasz-
tott vezetőnek: a püspöknek Istentől származó joga az egyház
kormányzása, tehát a hívek valóságos jogi k ote less épb ö l tar-
toznak neki engedelmeskedni. Sohm szerint a változás ezzel az
eseménnyel kezdődik és az első század végén megindul a mo-
narchikus püspökség kialakulása, amely alI. és III. század
folyamán szilárdul meg. A Kelemen levél hangoztatja, hogy az
egyházközségben szilárd rendnek kell lennie. Az egyházjog je-
lentkezésével az őskeresztyénség a katolicizmusba megy át.66/
Sohm tehát éles határvonalat húz a jognélküli egyház és a jog-
gal felruházott egyház között.

A Kelemen levél kétségkívül magas vallás-erkölcsi alapon
áll, elsősorban.azonban mégis lelkipásztori és gyülekezet-pae-
da góg iai ir atnak tek int het Ó , nem pedi g .1<: onstit uti v be avat ko-
zásnak. Nem jelenti új gondolat megjelenését a Kelemen levél-
nek az a megállapítása, hogy az istentiszteletnek rendben kell
történnie, továbbá, hogy Krisztust Isten küldte, valamint,
hogy az apostolok küldetése Krisztustól ered és így az aposto-
lokat - régi keresztyén szokás alapján - privilegizált helyzet
illeti meg. Új azonban a rend fogalma mellett a kultusz meg-
erősítésének a gondolata Isten által parancsolt időben, he1yen
és személyekkel kapcsolatban. Krisztus küldetésének történeti
idejét, az apostolok küldetését, a püspökök és diakónusok te-
vékenységét nemcsak történeti sorrendiségben, hanem elsősorban
a vallási traditio szerint kell megítélni. 67/ Bár a Kelemen
levél néhány megállapítása azt mutatja, hógy a hatalom első-
sorban magát a gyülekezetet illeti,681 ez a hatalom a püspökök
megjelenésével egyre inkább gyengül, helyet adva a gyülekeze-
teket erős jogi egységbe foglaló törekvéseknek.

Bár valóban nagy változást jelent a keresztyénség szerve-
zetében a Kelemen levél, Sohmnak azt a megállapítását mégsem
fogadhatjuk el helytállónak, mely szerint a Kelemen levél je-
lentené a jognak az egyházban való érvényrejutását. Erre sze-
rinte azért volt szükség, me rt a hit, - amely kezdetben az
eqyná zj op ot feleslegessé tette - egyre inkább csökkent. Je-
lentkezik a bűntől való félelem, hogya bűn hatalm~ legyőzi a
szeretetet. A kishitűségnek van szüksége jogrendre, formális
kor1 á t ok ra, gar anc i ák ra a keresz tyéns ég fennmaradása é rdek é -

ben.69/ Sohm tehát teljesen célszerűségi okokkal , a vallási

66/ Rudolph Sohm i. m. 156. l.
67/ 1. Kelemen levél 42. 1.; 4,5
68/ I. Kelemen levél 44,3; 59,2
69/ Rudolph Sohm i. m. 162. 1.
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élet elko~csosodásának megakadályozásával kapcsolatos tHrekvé-
sekkel magy~rázza a jog jelentkezését. Ez a magyarázat azonban
aligha helytálló, mert a jog a társadalom megjelenésével egy-
idejűleg, - hacsak csír ájában is -, jelentkezik é s fokozatosan
fejlődik tovább. Teljesen ellentmond a való élet realitásainak
az a szemlélet, amely a fejlődés 'tö rv ény szer ű s éqe í veL ellen-
tétben éles határvonalat állít fel, amely előtt nemcsak, hogy
nem volt jog, hanem az első évszázad folyamán a jog kibékíthe-
tetlen ellentétben állt az egyházzal, "amelynek a szellemét
megHli".70/ Az emberi kHzHsségeknél, - mint amilyen az egyház
is ugrásszerű fejlődések nem szoktak előfordulni. Természetes,
hogy az egyházban fennálló rend eleinte kezdetleges, mi vel a
szeretetnek és a kHzHs hitnek erős Hsszetartó ereje mutatko-
zik, de ez a kezdetleges rend lassan megváltozik s határozot-
tabb alakot HItve idővel szabályszerű jogrend alakul ki.

70/ Rudolph Sohm i. m. 162. 1.
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II. A római katolikus egyházfogalom

Az egyházfogalom kialakulásának előzményei. - A katolikus egy-
házfogalom a ius divinum megjelenésével alakul ki. - Az egyház
külső szervezetének akiépülése. - A milánói és a Nagy Theodo-
sius féle edictum. - Eltérő fejlődés keleten és nyugaton. - A
pápai hatalom kialakulása. - Augustinus elhatározó szerepe a
katolikus egyház fejlődésében. - Egyházfogalma . c: Az egyház
fejlődése 476 után. - A pápai hatalom fénykora. - A két kard
elmélet. - Az 1. vatikáni zsinat. - A Codex Iuris Canonici. -
A II. vatikáni zsinat határozatai. - Az egyházfogalom módosu-
lása. - A püspöki hatalom önálló jellege. - A közösségi gondo-
lat előtérbe kerülése. - Az egyházfogalom kizárólagossága .
Egyenlőtlenek társasága. - Az egyház világegyházi jellege.
Közös római katolikus és protestáns egyházértelmezés nincs. -
A keleti orthodox egyházfogalom.

A római katolikus egyház dogmatikai rendszere és egyházi
szervezete közel kétezer éves fejlődésre tekinthet vissza.
Ezzel a megállapítással szükségképpen szembe kell néznünk
azzal a kérdéssel is, vajon mikortól kezdve lehet egyáltalán
római katolikus egyházról beszélni. Közismert, hogy a refor-
máció nem új egyházat kívánt alapítani, hanem az őskeresztyé-
nek egyházfogalmához kívánt visszatérni és már ezért is fontos
az új egyház létrejöttének az időpont ja.

A római katolikus tanítás szerint az egyház alapvető voná-
sai mind az őskeresztyéneknél, mind pedig Krisztus tanításában
megtalálhatók. Meg volt tehát az alap és a legfőbb irányelv,
mely szerint az egyház alkotmányának az isteni törvények meg-
tartásával fejlődn ie kellett. Természetes azonban, hogy az
egyház, Krisztus feltámadása után, megalapításakor még nem
jelentkezhetett tökéletes szervezet formájában.l/ Az alap két-
ségkívül Máté 16. 17-19. versek, mellyel összefügg az a bibliai
hely is, ahol Krisztus Péternek mondja: "Őrizd az én juhai-
mat."2/

A protestánsok "a Szentírás önmagának legjobb magyarázója"
(scriptura sui interpres) elvet követve3/ az említett bibliai
helyek alapján azt az álláspontot képviselik, hogy az egyház

1/ Szabó Vendel: Katholicizmus. Budapest, 1929. 23-25. 1.
2/ János ev. 21. rész 15-17. versek. Lásd továbbá: Eduard Eichmann: Lehr-

buch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici. II. kiadás.
Paderborn, 1926. 4-5. 1.

3/ Prőh1e Károly: A hit világa. Bevezetés a keresztyén hittanba. Győr,
194B. 64. 1.
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szervezetére, főképp pedig a pápaság és püspökség intézményé-
nek a létesítésére még irányelvek megállapítására sem került
sor. Egyébként is a Biblia csupán a hitbeli magatartás számára
zsinórmérték, semmi esetre sem egyházszervezeti vonatkozásban
is követendő szabályok foglalata. Az egyház mikénti szervezé-
sének a kérdése célszerűségi kérdés, amely azonban az egyház
lényegét nem érintheti; helytelen lenne ezért valamely egyhá-
zat a maga szervezettségében Krisztus egyházával azonosítani.

Az őskeresztyén egyháznak a katolicizmusba való átmenete
fokozatosan történik, éles határvonalat nem lehet vonni. Annyi
tény, hogy a III. századra jogilag szervezet t egyházközségek
már mindenütt kialakulnak egy-egy püspökkel az élen, aki a ha-
talmat egy egyházközségben egyedül gyakorolja. A szervezkedés
teljesnek még nem mondható, mert az egyházközségeket semmi sem
foglalja magasabb egységbe.

A fejlődés lassacskán magával hozza, hogy az emberi hatal-
mat isteni eredetű hatalomnak, az emberileg létesített hiva-
talt isteni jogon alapuló hivatalnak, az egyházi szervezet et
Krisztus igazi egyházával azonos é s megmásíthatatlan egyház
alkotmányának és egyházjogi rendszerének kezdik tekinteni.
A püspökségek kifejlődése után keletkezett tanítások a püspöki
hatalom igazolását és erősítését szolgálják. Általánossá válik
az, hogy a püspökök az apostolok utódai é s az apostoli jogok
örökébe lépnek, továbbá, hogy az apostolok a püspököket kézrá-
tétel útján különös charismával ruházzák fel, amely az aposto-
li jogutódlás, a successio apostolica r é vé n minden püspökre
folytatólagosan, meg nem szakított láncolatban egész napjain-
kig átszármazik.4/ Amikor a püspökök hívőkhöz való kapcsolata
azonosul az egyháznak Krisztushoz való viszonyával, amikor az
ellene való engedetlenséget azonosítják Krisztussal való szem-
behelyezkedéssel, amikor neki különleges erőt tulajdonítanak
az imádkozá~nál és az ő ügyét Isten ügyével kezdik azonosítani
é s amikor azt tartják, hogy csak az általa, vagy helyettese
által végzett eucharistia tud eredményesen hatályosulnii akkor
az intézmény már isteni eredetűnek tűnik.5/ A püspökök isteni
jogon: az apostoloknak, - különösképpen pedig Péter apostol
megbízása folytán - bírják hatalmukat s az egyházi hatalom
csak a püspökökben teljesül ki. A mai értelemben vettkatoli-
cizmusról még nem lehet ugyan beszélni, azonban jelentős lépés
történik a mai értelemben vett katolikus egyházi struktúra ki-
építéséhez.

4/ Szabó Vendel i. m. 13. 1.
5/ Günther Holste ín i. m. 64. 1., továbbá Csiky Kálmán i. m. IB. 1.
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Az a gondolat, hogya püspökök az apostolok utódai és maga
az Úr választotta ki őket és alapította hivatalukat, Pétert
pedig az egyház élére állította, a történeti fejleményeken
felül Cyprian fejtegetéseiben is megerősítést nyer. 6/ A III.
század közepén azt írja, hogy "Ecclesia super episcopos insti-
tui tur. "7/ "Unde scire debes episcopum in ecclesia, ecclesia
in episcopo esse- si quis cum episcopo non sit, in ecclesia
non esse."8/ Eszerint tehát az egyház és a püspök azonos foga-
lom. A hívők összességének a helyébe tehát a Ill. század fo-
lyamán a püspökség lép és az üdvösség is csak rajtuk keresztül
nyerhető el. Egyház csak ott van jelen, ahol püspökök vannak s
a püspöki hatalmon kívül nincs egyház, mert az így szervezett
egyház a valódi, Krisztus igazi egyháza. Ehhez az egyházhoz
kell tartoznia mindenkinek, aki üdvözülni akar. Extra eccle-
siam nulla salus.

Az egyházról vallott eddigi felfogás és tanítás alapjában
véve változik meg az egyház tudatos jogi szervezésének elő-
haladtával. Isteni jograalapított jogrendszer áll elő, amely
már teljesen a katolicizmus térfoglalását jelenti az egyház-
ban. Más szóval ez azt jelenti, hogy a katolicizmus a ius di-
vinum, az isteni jog megjelenésével születik meg.9/ Ezért írja
Csiky Kálmán, hogy "ott a fordulópont és az a katolicizmus ki-
csírázásának a kritériuma, hogy az isteni jog rendszere állit-
tatik fel, az isteni jogra való hivatkozás lesz az új szerve-
zeti alakulások igazolása, az isteni jog hozatik be az egyház-
ba, s az egyház történetileg kifejlett alkotmánya isteni jog
által megállapítottnak és így megváltoztathatatlannak és egye-
dül helyesnek hirdettetik" .10/ Tévesen látja viszont Sohm az
egyház jogi szervezésében az egyház katolizálását, 11/ mert a
katolicizmusra a ius divinum jelenléte, nem pedig általában a

7/
8/
9/

10/
11/

6/ Cyprián (Thascius Caecilius Cyprianus) szent, karthagói püspök és vér-
tanú egyházatya. 200 körül született Karthagóban, s 24B-49-ben szülő-
városa püspöke. A Valerianus féle egyházüldözés alatt 25B-ban szülővá-
rosa közelében lefejezték. Legfontosabb munkája a "Oe catholicae Ecc-
lesiae unitate", melyben azt az elvet hangoztatja, hogy az egyházon
Kívül nincs üdvösség". "Nem lehet annak atyja az Isten, akinek nem
anyja az Egyház" - írja. A középkorban nagyon olvasottak voltak leve-
lei (B1). A nyugati egyházban Augustinusig a legnagyobb irodalmi te-
kintély volt.
Cyprian Epistolae 33. 1.
Uo. 66. u.
Rudo1ph Sohm
Csiky Kálmán
Rudolph Sohm
Kirchenrecht
verwandein."

i. m.
i. m.
i. m.

wird

161. l.
20. l.
21. 1.: "Das Kirchenrecht wird kommen und dlH.'chdas
das Urchristentum in katho1isches Christentum sich
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~nakaz egyházban való jelentkezése jellemző.12/ A jognak az
egyházban való jelentkezése még semmiképpen sem jelenti az
e~yház katolizálását, mert minden kezdetleges szervezetnek
előbb-utóbb jogi szervezetté kell válnia, mivel jogi szervezet
nélkül 8gyház sem létezhet.

Harnack a katolikus egyházban a római világbirodalom foly-
tatódását látja. Mindaz, ami a római intézmények közül megma-
rad, átmentődik a római egyházba. "Wenn wir beha up ten - írja -
und zwar noch für die Gegenwart gültig, - die rőmische Kirche
sei das durch das Evangelium geweihte alte rőmische Reich, so
ist das keine "geistreiche" Bemerkung, sondern die Anerkennung
eines geschichtlichen Tatbestandes und die zutreffendste und
fruchtbarste Charakteristik dieser Kirche".13/

A szervezeti ~áltozással lassacskán a katolikus egyházfo-
galom is kialakul. amely azonban egészen más, mint az ö ske -
resztyéneké. A katolicizmus a szervezetében megjelenitett egy-
házat azonosnak tartja Krisztus igazi egyházával; a hangsúlyt
tehát a külső szervezetben jelentkező egyházi szervezetre fek-
teti. Az egyház csak ebben az alakban igazi, rajta kivül sem
más egyház, sem üdvösség nem létezik s maga az egyházi szerve-
zet megváltoztathatatlan, mert isteni kinyilatkoztatáson,
Isten rendelésén alapul.

A reformációval jelentkező egyházszakadás éppen azt bizo-
nyitja, hogy több önálló egyházban is kifejezésre jut Krisztus
földi egyháza.

Tertullianus az első, aki a jog fogalmát és terminus tech-
nicusát az eqyh áz í nyelvhasználatba beépíti. AZ' első niceai
zsinat határozataiban több izben fordul elő a canon, canon
ecclesiasticon-- pozitiv jogtétel - értelmében. Az egész jog-
rendszer terminus technikusaként a glosszátoroknál szerepel a
XII. századtól kezdve a ius canonicum, valamint a ius ecclesi-
asticum kifejezés.

Egyház és állam közti viszony az első három században nem
alakul még ki. Ennek oka az, hogy a keresztyének szervezete
"colLé q í a illici ta", melyet az állam nem ismer el, sőt a ke-
resz t yériek et az első négy évszázadban súlyos an üldözik. Tet-
szetős, bár nem teljes bizonyossággal megállapitható felfogás
szerint a temetkezési vagy államilag elismert segélyegyletek
adják a jogi formát a keresztyének összejöveteléhez.14/

12/ Günther Holstein 1. m. 54. l.
13/ Adolf Harnack: D~s Wesen des Christentums, 50-60. Tausend, Leipzig,

190B. 156-157. 1.
14/ Szentpéteri Kun Béla: Állam és egyház. A vallásfelekezetek joga Ma-

gyarországon. Debrecen, 1938. 6. 1.
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Diokletiánus után jelentős változás történik. 311-ben Nagy
Konstantin, Galerius, Licinius és Maximinus Daia türelmi ren-
deletben engedi meg a keresztyének szabad vallásgyakorlatát.
313-ban Konstantinus és Licinius pedig a milanói edictumban a
keresztyén egyházat - a pogánysághoz és a zsidósághoz hasonló-
an - jogalanyként elismeri. Mél tán nevezi Ranke a milánói
edictumot a világtörténelem egyik előkp.lő eseményének. 15/ Tu-
lajdonképpen ettől aZ időponttói kezdve lehet állam és egyház
jogviszonyáról beszélni.

A keresztyén egyház legfőbb vezetését a császár végzi a
római államban viselt pontifex maximusi méltósága alapján.16/
Konstantinu~ már a külső egyházi ügyeket vezeti püspöki jog-
kör rel. ( E7tlOK01tO<; TWV'EKTO<; ) 17/ és 325-ben ani ceai egyet e-
mes zsinaton felsőbb egyházi szervezetet ad. Az egyházi hatá-
rozatoknak azonban csak akkor van kötelező ereje, ha állami
törvény formájában is megjelennek. Konstantinus utódai k öz ü I
I. (Nagy) Theodosius 380-ban kiadott edictuma a keresztyén
vallást államvallássá, a keresztyén egyházat pedig államegy-
házzá nyilvánítja, s ezzel az egyház szoros synbiózisba kerül
az állammal.lB/

395-ben, a római birodalom két részre szakadásakor, mind a
keletrómai (Bizánc székhellyel), mind pedig a nyugatrómai bi-
rodalomban (Ravenna székhellyel) a fejlődés teljesen önálló
irányt vesz. .

Bizáncban kiszélesedik az egységgondolat és az államnak az
egyház feletti korlátlan uralmáig tágul. Az egész egyházi
igazgatást, beleértve a szorosan vett egyházi belső kérdése-
ket: a dogma és a kultusz kérdését, valamint a fegyelem gya-
korlását és az, egyházi vagyonkezelést is a császár intézi. Az
állami és egyházi ügyek teljes egybeolvadása klasszikus megha-
tározást nyer Justinianus törvényhozásában: "Neque multum dif-
ferunt ab alterutro sacerdotium et imperium."20/ A bizantiniz7
musr.ak, vagy caesaropap í zrnu sn ak is nevezett egyházpoli tikai
rendszer világtörténeti típussá válik és az állam akaratának
teljesen alávetett egyházpolitikai irányt jelenti.

IS/Leopold Ranke: Weltgeschichte. III. k. 498. 1.:" es ist ein der
vornehmsten Ereignisse der gesamten Geschichte".

16/ Wilhelm Kahl i. m. 252. 1., továbbá Vladár Gábor: Az állam hivatása az
egyház tanítása szerint. - Miskolci Jogászélet. XVI. évf. 1940. 104.
1.

17/ A1bert Hauck: Skilsmassan mellan stat och kyrka. Uppsala, 1912. 6. 1.
lB/ Karl Voigt: Staat und Kirche von Konstantin dem Grossen bis zum Ende

der Karolingerzeit, Stuttgart, 1936. 25. 1., továbbá Johannes Bapti~t
Sagmüller: Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts. Freiburg i. Sr.,
1914. 51. 1.

19/ Csiky Kálmán i. m. 27. 1., Kérészy Zoltán i. m. 1. k. 195-197. 1.
20/ Novella VII. 535 c. 2. - lásd még Bellér Béla: A bizánci államegyház.

In: Katholikus Szemle 1943. aug. 226. 1.
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Nyugaton. a fejlődés szoros összefüggésben áll a sajátos
állami fejlődéssei és ~z egység-gondolat sem fejlődik ki olyan
határozott formában. Az egyház kedvező adottságok folytán az
államhatalomtói függetlenül fejlődik, sőt időlegesen föléje is
helyezkedik a császári hatalom fokozat os hanyatlásával. A csá-
szári hatalom gyengülése, az állami élet partikularizmusa és
az egyház centralizált jellege azt eredményezi, hogy a községi
gyülekezetekből és püspöki hatalomból a zsinat mellett a pápa-
ság alakul ki.

A püspökök közül a római püspök az összes püspök felett
primátust nyer nemcsak Róma központi fekvése, hanem a római
gyülekezet apostoli alapítása révén is.21/ A római püspök fon-
tossága egyre inkább nő j ö dönt az egyházi hi tvi ták ügyében,
hatalma lassacskán az egész egyház felett kialakul.22/ A sar-
dicai zsinat 343-ban a római püspöknek az e~ész egyház feletti
hatalmát elismeri, Ill. Valentinián császár pedig 444-ben ki-
adott novellájában a római püspök primátusát császári tekinté-
lyével erősíti meg. A primátusság az V. század folyamán főleg
1. Leo pápa uralkodása alatt szilárdul meg.

A keleti püspökök közül a konstantinápolyi püspök szintén
vezető egyházi hatalomra tesz szert. A római püspökkel folyta-
tott versengés végül is l054-ben Róma és Bizánc nyílt szakadá-
sához vezet. Caerulárius Mihály nyílt szakítása, schismája kö-
vetkeztében az egyház egy részének a vezetése kicsúszik a ró-
mai egyház kezéből.23/ A katolikus egyháznak a hittétele, hogy
a keresztyén egyház külsőleg is egységes a pápa főhatósága
alatt és a pápaságban képviselt egyház az összes keresztyéne-
ket a földön egyesíti, továbbra is fennmarad ugyan, azonban
pusztán eszmei értékűvé süllyed. A katolikus egyház hittétele
ellentétbe kerül a tényleges jogi helyzettel és ezért a kato-
likus egyházfogalom nem felel meg többé a valóságnak. Ennek
okát Csiky abban látja, hogy a katolicizmus "a hitbeli felfo-
gást a jogi felfogással kombinálta, vagy is jogi megállapításo-
kat hitbeli megállapítások értelmében és céljával eszkö-
zölt".24/

21/ Fiala Endre: Pápaság és nemzeti államok a késői középkorban és az új-
kor hajnalán. Jászberény, 1937. 8. 1.

22/ Emil Friedberg: Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchen-
rechts. Leipzig, 1895. 29-30. 1., továbbá: Leopold von Ranke: A pápák
története. Bpest, 11-12. 1. ~

23/ Schismatikusoknak nevezték az ellenpápák harcainak korában azokat is,
akik a törvényesen megválasztott pápa ellen pártot ütöttek.

24/ Csiky Kálmán i. m. 34. 1.
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A katolicizmus végleges fejlődési
053-430) "Oe ci vi tate Dei" c. munkájában
tak elhatározó jelentőségűek. Tanításából
hivatalról és az egyházfogalomról szóló
gyelmet.25/

Augustinus hivatalfogalma -
obiectiv nagyságú és nem annak
kegyelmi ajándékok miatt és ezt
sége sem tudja megszüntetni.27/

Augustinus hivatalfogalma a szentségek isteni alapítása
folytán az egységes egyházfogalmat szolgálja. Ez teszi lehető-
vé, hogy a Krisztusban hívők közösségét, - melyet Pál apostol-
hoz hasonlóan fog fel -, a szentségi-, tanító- és jogrendben
megvalósuló insti tucionális és legális közösségnek tekintse.
A vallási tényezők és a közösség jogintézményszerű felfogásá-
nak eredménye az, hogy az egyház szentsége végső fokon alapí-
tás mia tti szents ég, az e.qyh áza tal ap ító Isten au tor it ás án á I
fogva. Jogegyház és lelki egyház ilymódon Augustinusnál elvá-
laszthatatlanul egységbe olvad.28/

A hit fogalma is klasszikus meghatározást nyer: "Ego vero
evangelio non crederem, nisi me catholicae ecclesiae commo-
veret auctoritas." A hit tehát "he Lye sl é sseI gondolkozást"
(cum assensione cogitare), mégpedig az autoritárius egyház ál-
tal megállapított tanok helyeslését jelenti. Mint Holstein
mondja, a hitfogalom doktrinalizálása után ennek intellektu-
alizálása történik meg.29/

Augustinus egyházfogalmának a kialakulását a hi tfogalom
változásán felül sajátos történetfilozófÍai szemlélete is
okozza. A "Oe civitate Dei" című munkában a civitas terrenaról
és a ci vi tas coelestisről ír; ezeket a kifejezéseket azonban
többféle értelemben használja.30/

irányára Augustinus
kifejtett elvek vol-
különösen az egyházi
érdemel különös fi-

a donatizmussal ellentétben - 26/
viselője m í at t szent, hanem a
a hivatal viselőjének a bűnös-

25/ Hegedüs József: Aquinói Szent Tamás jogbölcseletének szintetikus jel-
lege. - In: Notter Antal Emlékkönyv. Budapest, 1941. 588-600. 1.

26/ A donatisták Donatus karthagói püspök követői a IV. században, akik a
hivatalviseló személy szentségére helyezik a súlyt, mondván, hogy "a
püspökök legyenek szent emberek, mert csak akkor hatályosBk az általuk
végzett cselekmények."

27/ Günther Holstein i. m. 66. 1.
28/ Uo. 66-67. 1.
29/ Uo. 67. 1.
30/ A "civitas" kifejezés jelentheti Rómát, a római birodalmat, Isten vá-

rosát, szimbólikus értelemben: Jeruzsálemet, a polgárok szövetségét, a
görög polis értelemben vett államot, illetőleg a polgárság értelmében
vett várost. V. Ö. H. Scholz: Glaube und UngIaube in der Weltgeschich-
te. Ein Kommentar zu Augustinus "Oe civitate Dei". - Leipzig, 1911.
84-86. 1.
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A világi állam: a civitas terrena, a földi boldogság el-
érésére szolgál. A földi állam azonban csak akkor képes állan-
dó boldogságot teremtenii csak úgy tud a bűntől megszabadulni,
ha az isteni államnak,3 / a civitas Deinek alárendeli magát,
ha teljesen Isten szolgálatába áll. A civitas Dei alatt Augus-
tinus néhol metafizikai értelemben vett olyan közösséget ért,
ahol a jó diadalmaskodik; alapjában véve egyszerűen azonosítja'
az egyházzal. Krisztus birodalma jellemző egyházfogalmára:
"er~Q et nunc ecclesia est regnum Christi regnumque coelo-
rum~32/ Isten parancsát, - melyet az egyház hivatott e földön
meghatározni -, a világi uralkodók követni tartoznak.

Augustinus fejezi be azt a fejlődési folyamatot, amely a
speciálisan katolikus egyházfogalom kialakításához vezet. A

í us di v í num és a hivatal szentségének gondolata, valamint az
Istentől rendelt episcopalizmus és a klérikalismus ezen nyugvó
ideái az egyház universalismusában és látható szervezetében
éri el végső kiteljesülését. A római primátus teorétikus meg-
állapítása sem más, mint a fenti gondolatoknak a népvándorlás
idején való megvalósítása . A magikus sakramentalizmus é s a
misztikus liturgizmus, továbbá a legalista etika, a racionális
teológia, valamint a papság és szerzetesség kétfelé válása
zárja le a végleg kialakult katolicizmus képét. A katolikus
egyház későbbi fejlődése a már kialakult gondolatoknak a con-
sequens továbbfejlesztését jelenti. 33/ A IX. század folyamán
keletkezett Pseudo Isidorius féle Decretales elnevezés alatt
forgalomba került gyűjtemény a régi pápai levelekre hivatko-
zással a p ápa í hatalom törvényes alapját igyekezett tovább
erősíteni.341

A nyugatrómai birodalom letűnte után (476) a nyugati egy-
ház már annyira erős, hogy önállóságát meg tudja védeni. A
frank birodalom létrejöttével (486~887), de különösen a Karo-
lingok alatt az egyház ismét szoros kapcsolatba kerül az ál-
lammal. Kis Pipin a Pentapolist adja a pápának, amely az egy-
házi állam alapja lesz. Különösen Nagy Károly, a "devotus
sanctae ecclesiae defensor humilisque auditor" szerez szokat-
lan hatalmat az egyház felett az Eigenkirche intézményének a

31/ Oe civitate Dei XIV. 28. - Szemelvények Szent Ágoston Oe civitate ,Dei
c. művéből. Budapest, 1934. 24-25. 1.

32/ Oe civitate Dei XX., 9., 2.
.33/ Günther Holstein i. m. 70. 1.
34/ Wilhelm Kahl: Über das Verhaltniss von Staat und Kirche in Vergangen-

heit und Gegenwart. Recht und Staat im Neuen Deutschland. Berlin,
1929. 1. 367. 1.
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segitségével.35/A kés6bbi fej16dés az egyház ön~lló szervez-
kedését ugyan pozitive nem mozditja e16, azt mégsem akadályoz-
za; sok területen, igya t ö rvény+e z é s terén lehet6vé teszi az
államhatalomtói való függetlenülést.

A frank birodalom megszűnése után 1. Ottó és Ill. Henrik
uralkodása alatt az egyház átmenetileg még f ok ozot t abb függ6
helyzetbe kerül az államhatalomtói. A kés6bbi fej16dés azonban
már az egyháznak kedvez. A IX. században é s e t t ö l kezdve már
az államhatalom kerül függ6 helyzetbe. Ez a függés abban is
kifejezésre jut, hogy a császár megkoronázásának érvényességét
attól teszik függ6vé, vajon a p áp a végzi-e, valamint abban,
hogy 1198-tó1 kezdve a pápák a világi uralkodókat trónjuktóI
is megfoszthatják361 VII. Gergely pápa trónralépésével az egy-
ház törekvései a hierokratikus rendszer keretei között megva-
lósulnak, s a XI. századtól egészen a XIV. század elejéig ez
az uralkodó egyházpolitikai rendszer.

A nagy pápák: VII. Gergely (1037-1085), Ill. Sándor (1159-
1181), Ill. Ince (1198-1216), IX. Gergely (1227-1241), IV. In-
ce 0243-1254) é s VIlI. Bon í f ác 0294-1303) uralkodása a lat t >

az apostoli szék politikailag is je1ent6s tényez6vé válik és
világi ügyekben is dönt6 szóhoz jut.371

A XII. században Gratianus Decretumával a kánonjog tudomá-
nyos művelése kezdetét veszi. A concordia discordantium cano-
num c. munkában a korábbi évszázadok kánonjogi anyagát az el-
lentmondások kiküszöbölésével szintézisbe fog1a1ja.3BI

Az egyház primátusát hirdet6 elméletek k ő ziiI (p ap á Lí s ,
teokratikus, hierokratikus) a VIlI. Bonifác pápa által 1302-
ben kibocsátott Unam sanctam kezdetű bullában k í t ej t et t két
kard elmélet tükrözi vissza az egyházi álláspontot.391 Ennek

351 Az "Eigenkirche" intézménye értelmében a király az általa alapított
templom ura, kit széleskörű jogok illetnek meg a püspökségek, apátsá-
gok és kolostorok felett. - Karl K6nig: Trennung von Kirche und Staat?
Weimar, 1939. 17-18. 1.

361 Wilhelm Kahl i. m. 357. 1.
371 Leopold Ranke: A pápák története. Budapest, 20-24. 1. Kerészy i. m.

207. 1.
3BI Erdő Péter: 8evezetés a kánoni jogba. Budapest, 1989. 40-41. 1.
391 "Ecclesiae unius et urueae unum corpus, unum caput, non duo capita,

quasi monstrum, Christus videlicet et Christi vicarius, Petrus Petri-
que successor, dicente Domino ipsi Petro: Pasce oves meas. Meas inquit
'et generaliter' non singulariter has vel illas: per quod

commisisse sibi intelligitur universas. - Corpus Juris Canonici: c. 1.
extr-av aq , comm. 1,8. A bullára nézve: Boér Miklós: Az Unam Sanctam
bulla az Egyház és az állam viszonyáról. - In: Notter Antal Emlékkönyv
Budapest, 1941. BB-113. 1.
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lényege az, hogy az egyház az emberiséget átfogó egyetemes ha-
talom és ezért szükségképpen a világi hatalomnak is a feje a
pápa, akit két kard: a lelki és a világi illeti meg. Az elsőt
az egyházért, az utóbbit pedig az egyház által kell gyakorol-
nia. Szükséges tehát, hogya világi hatalom az egyházinak le-
gyen alávetve.40/

Az egyháznak, illetve a pápaságnak ez az abszolút hatalma
a XIV. század elejéig tart. Maga az egyházállamiságra való tö-
rekvés azonban továbbra is élő célkitűzés marad, amely több
törvényhozási aktusban jut kifejezésre.41/

A XV. századbeli reformzsinatok, köztük a pisai (1409), a
konstanzi (1414-18) és a bázeli (1431-43) azt a generális el-
vet hangoztatják, hogyaközzsinat felette áll a pápának.42/
Ez az elv egy ideig valóban érvényesül, mert a közzsinat pápá-
kat tesz le é s állít is, de végül az 1512. évi lateráni, főleg
azonban a tridenti zsinaton (1545-1563) ismét sikerül a pápa
primátusát biztosítani az egyház koordinációjának a hangozta-
tásával.43/

A pápai hatalom kiteljesülését az 1869-70 évi I. vatikáni
zsinaton hozott dogmával nyeri el, mely szerint a római papa-
nak teljes és legfőbb joghatósága van az egész egyház felett:
a hittételek megállapításának a joga egyedül ő t illeti, 5 a
zsinat hozzájárulására nincs szükség. Ő maga az egyetemes ke-
resztyénség, az egyház kéRviselője, aki egyedül az isteni tör-
vények k orI á t ai között44! jogosult törvényt alkotni 45/ é s a
katolikus tant a legfelsőbb tanítói hivatal tekintélyével é s
erejével tévedésmentesen46/ meghatározni és tanítani.

40/ "In hac eiusque potestate duos esse gladios, spiritualem videlicet et
temporalem... Uterque ergo in potestete ecclesiae, spiritualis scili-
cet et materialis. Sed in quidem pro ecclesia, ille vero ab ecclesia
exercendus. Ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum et
patientiam sacerdotis. Oportet autem gladium esse sub gladio et tempo-
ralem auctoritatem sprituali subiici potestati, c. 1. Extrav. comm. 1.
8.

41/ Wilhelm Kahl i. m. 258. 1.
42/ Kérészy Zoltán i. m. 212-213. 1.
43/ "Si quis dixerit, Christum Jesum a Deo hominibus datum fuisse ut re-

demptorem, cui fidant, non etiam ut legislatorem, cui oboediant, ana-
thema sit." - Trid. Sess. VI. de iustif. can. 2l.

44/ CIC 218. canon 1-2 §.
45/ V. ö. CIC 1323 cnn.
46/ Ez az infallibilitas, vagy csalatkozhatatlanság elve (tévesen: csalha-

tatlanság).
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A XIX. század vegen számos kísérlet történik az egyház
hatályos jogának a törvénykönyvbe való foglalására. A kánonjog
hivatalos kodifikációját X. Pius pápa rendelte el és a munká-
latokat Pietro Gasperri végezte. 1917. május 27-én hirdette ki
a pápa az Gj törvénykönyvet "Codex Iuris Canonici Pii X. Pon-
tificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV. auctoritate
promulgatus" cím alatt, amely a latin egyház számára hiteles,
egyetemes, egyetlen és kizárólagos törvénygyűjtemény. 477

Az egyház külső körülményeinek, így az ökumenikus szemlé-
letnek a fejlődése, nemkülönben az egyház belső helyzetének
jelentős átalakulása a kánoni törvények átfogó reformját tette
szükségessé. A törvénykönyv átdolgozása a II. vatikáni zsi-
naton (1962-1965) meghatározott elvek alapján a zsinat befeje-
zése után kezdődött el. Az Gj kódex hét részből áll: 1. Álta-
lános szabályok, II. Az Isten népe, III. Az egyház tanítói
feladata, IV. Az egyház megszentelői feladata, V. Az egyház
anyagi javai, VI. Büntető rendelkezések az egyházban, VII. Az
eljárások. Az Gj Codex iuris canonici 1983. november 27-én lé-
pett hatályba.48/

A római katolikus egyház fogalmi meghatározása a II. vati-
káni zsinatig lényegében nem történt meg. Nem hivatalos, de
általánosságban használatos a Bellarmin féle meghatározás,
amely szerint az egyház az egy keresztyén hitet valló és azo-
nos szentségekkel élő, a római pápa vezetése alatt az egész
földön élő keresztyének társasága.49/ Az egyház földi valósá-
gának a meghatározására metaphorákat alkalmaztak: Krisztus
teste, Isten népe, Isten országa, vagy a Szentlélek közössége
megjelölést, az állami életből pedig átvették a társaságot. Az
egy ház soc ie ta spe r fec ta, t ö kél e tes t ársa s ág, me 1 ye t azeg ye -
teme s ség, a z uni ver sal itás, ahi era rchi k us szer ve zet. a füg -
getlenség, a kizárólagosság, a hivatali szervezetre való kon-
centrálás jellemez. 501 A II. vatikáni Zsinat annyiban már mó-
dosulást jelent, hogya societas perfecta kifejezés már nem
szerE~el a törvénykönyvben.

47/ Erdő Péter i. m. 50. 1.
48/ Az Egyházi Törvénykönyv. Bpest, 1985. Szerkesztette: Erdő Péter.
49/ Oe controversiis christianae fidei, tom. II. II. prima controversia. -

Oe Ecclesia militante, lib. Ill. cap. 2.: "Coetus hominum unius et ei-
usdem fidei christianae professione et eorundem sacramentorum communi-
one colligatus, seb regimine legitimorum pastorum ac preaecipue unius
Christi in terris vicarii Romani Pontificis" - V. ö. Sipos István: Ka-
tolikus egyházjog. 2. k. Pécs, 1938. 1. 1.

50/ Hans Martin Müller: Lutherisches Kirchenverstandnis und der Kirchenbe-
griff des Codex Iuris Canonici 1983. - In: Zeitschrift für ev. 'Kirch-
henrecht, 1984. 29. Band 554. 1. és Günther Holstein i. m. 71. 1.
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Habár eltérések találhatók a meghatározásnál, a hangsúly
mindenkor az egyház külső, látható oldalán van. A római kato-
licizmus tehát, az egyházat a saját szervezetében kialakul t
egyházzal azonosítja. 51/ A kat oLi kus egyházfogalmat tehát a
teológiai és egyházjogi fogalom egységes vol ta jellemzi. 52/
Ennek magyaiázata az, hogy katolikus felfogás szerint Krisztus
csak egy egijházat alapított és annak szervezési elveit is meg-
határozta. Más szóval: a ius divinum az oka az intézményszerG
bizonyos mértékig jogi és teljesen exkluzív egyházfogalomnak.5j/
Dogmatikai elemet is belevon az egyházfogalomba, holott a jog
a társadalomnak csak külső, érzékelhető jelenségeit képes sza-
bályozni, nem pedig az elvont dolgokat. Ez a magyarázata an-
nak, hogy az egyház ezen a földön tökéletesen azért nem való-
sulhat meg, mert a jog alkalmatlan eszköz a transcendentális
egyházi célok megvalósítására.

Az egyház újra értékelését a II. vatü:áni zsinat a "Lumen
gentium" k ezde t ű dogmatikai konsti túcióban adja. 54/ Amíg az
1917. évi Codex az egyház fogalmát csaknem kizárólag az uni-
versális egyházra vonatkoztatva használja, a "Christus Domi-
nus" k ezde t ű határozat az ecclesia particularist, a részegy-
házat is ezzel a fogalommal jelöli. A particuláris egyház
Isten népének azt a részét jelenti, amely, mint autonóm egység
egy püspökre, mint ennek az egységnek a látható fejére és fun-
damentumára épül, aki hívei számára az egyetlen, katolikus és
apostoli egyházat képviseli. (368. kán.)

A helyi egyház felértékelése a törvénykönyvben a joganyag
felosztásánál is jelentkezik, mégpedig akl-én t , hogya hie-
rarchikus ~lkotmány mellett az első sectio az universális egy-
házzal, a másik a részegyházakkal foglalkozik. Az' új törvény a
korábbi egyoldalú hierarchikus szemlélet helyett a hívek kö-
zösségéből indul ki, és a Krisztusban való újjászületés révén
alapvető egyenlőséget ismer el a mél tóságban és tevékenység-
ben.55/ Ennek egyik igen jelentős folyománya, hogya jövőben
püspök gyülekezet nélkül, vagy gyülekezeten kívül nem képzel-
hető el, mert Isten népének a közösségén belül kell lennie.

51/ Csiky Kálmán i. m. 43-48. 1.
52/ Erwin Ruck: Kirchenrecht, II. Auflage, Berlin, 1931, 2. 1.
53/ Heinrich Brandweiner: Die christlichen Kirchen als souverane Rechtsge-

meinschaften, Graz-Wien, 1948, ll. 1.
54/ Cserháti-fábián: A II. vatikání zsinat tanítása. III. kiadás. Budapest

1986, 21-90. l.
55/ "Oe ecclesiis particularibus et de auctoritate in iisdem constituta" -

V. ö. 208. canon.
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A püspöki hivatal betöltése kétféle módon történhet: .vagy
szabad adományozás útján, vagy-a választásra alapított megerő-
sítés alapján, anélkül azonban, hogy az állami szerveknek a
jövőben valamiféle joguk vagy privilégiumuk lenne a püspök-
jelölésnél, vagy választásnál; ez tehát a kánonjogban az egy-
ház belegyházi jogaként jelentkezik.56/ A II. vatikáni zsinat
a korábbi szabályozáshoz képest a püspök részére a reá bízott
egyházmegyében a pásztori szolgálat ellátásához szükséges min-
den jogot biztosít, melyet a lumen gentium "omnis potestas"-
nak nevez. Ez a hatalom önálló és közvetlen, vagyis "per se",
nem a pápai hatalomból levezettként jelentkezik, hanem isteni
jog alapján a pápai joghoz viszonyítva önálló hatalom, melyet
Krisztus alapított és az ö nevében gyakorol,. , Eszerint a püs-
pökök Krisztus helyettesei a partikulárfs egyházban, mint
ahogy a pápa is helyettese az universális egyházban.57/

Nehéz lenne észre nem venni, hogyelsősorban az ökumenikus
mozgalmak váltották ki a megújulást. Bár a societas fogalmára
épült Bellarmin féle egyházfogalmat nem mellőzi, ~ivel az az
alapelv, hogy "ubi societas, ibi ius" változatlanul továbbára
is fennáll és ez állam és egyház viszonylatában elégségesnek
is látszik, ökumenikus viszonylatban azonban aligha. Ezért
kerül sor a közösségi (communio) gondolatnak a széles kö~ben
való felfogására, mely szerint az egyház nem egyoldalúan
klérus-egyház, hanem Krisztus tagjainak közössége, ahol a lai-
kusoknak nemcsak kötelességeik, hanem jogaik is vannak. Míg a
societas (közösség) személyi közösséget takar, melynek össze-
tartó ereje az erkölcsi és szoros együvétartozás a közös célok
elérése érdekében, addig a communio (közösség) személyek és
intézmények közösségét jelenti. Az isten népe fogalom alkalma-
zásával minden megkeresztelt ember, hívő és pap abban egyenlő,
hogy Krisztus tanítványa és Krisztussal kegyelmi kapcsolatban
van. A hangsúly tehát az eddigi hierarchikus struktúráról a
Kr isztus ta.gságra, a Kr isztus központi ságra he 1yeződött át.
Az egyházról szóló konstitúció szerint Krisztus csak egyetlen
egyt"lázat alapított, amely egyszerre isteni és emberi, látha-
tatlan és látható is.58/

Isten népe, amikor egyház formájában megjelenik, noha a
föld minden népéből tevődik össze, universális is egyben. Mag-
ja a katolikus egyház. "Az egyetemességnek ez az Isten népét
ékesítő jegye magának az Úrnak ajándéka. Ennek birtokában az
egyház hathatósan és szünet nélkül arra törekszik, hogy Krisz-
tusnak fősége alá hozza össze az egész emberiséget, annak min-
den értékével, az ő lelkének egységében."59/

56/ canon 377, 375.
57/ Lumen gentium 27,18 b és 22 b. - lásd továbbá: Hubert Müller: Aspekte

des Codex Iuris Canonici 1983. In: Zeitschrift·fürevang. Kirchenrecht
1984, 29. Band 356. 1.

58/ Cserháti-fábián i. m. 12-14. l.
59/ Lumen gentium 13.
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Mindaddig, amíg ez a munka befejezést nem nyer, ek ö r é a
mag köré gyülekeznek "m i nd a katolikus hívők, mind Krisztus
más hívei, mind pedig általában az összes emberek, akiket az
Isten kegyelme meghívott az üdvösségre". A Krisztusban hívők
a katolikus egyházhoz való kapcsolatukban különbözők. A com-
munio-gondolat egyesíti őket, amennyire Isten üdvakarata egy-
befoglalja őket.

Az egyház fogalma a Lumen gentium konstitúcióban egyedül a
katolikus egyházban öl tött testet: "Krisztus látható szerve-
zettségben alap ította meg és tartja fenn szüntelenül szent
egyházát." "Ez az egyház ebben a világban mint alkotmányos é s
rendezett társaság, a katolikus egyházban áll fenn, vagy is a
Péter utóda meg a vele közösségben élő püspökök által kormány-
zott egyházban."60/ Bár élénk vita alakult ki a "subsistit"
helyes értelmezése k ö r ü l , hogy ti. az egyenértékú-e az "est"
kifejezéssel, de ennek túlzott jelentőséget nem kell tulajdo-
nítani.61/

A közösségi gondolat előretörése látható az universális
egyháznak a partikuláris egyházhoz való viszonya, nemkülönben
az egyes hierarchikus fokozatok és a klérus és laikusság közti
korábbi erős subordináció oldódásánál. Ez azonban belső egy-
házi probléma. Ökumenikus szempontból az a döntő, hogya klé-
rus és laikusság közti lényegbevágó különbség továbbra is
fennmarad és az universális és partikuláris egyház közti kap-
csolat nem az egyes egyházi közösségekkel való kapcsolatra
épül fel.

Míg az 1917. évi törvénykönyv minden megkereszteltet egy
jogi fictio segítségével , mint ci római katolikus egyházhoz
tartozót, saját jogrendje alá helyezett, addig az új törvény-
könyv szakított a communio plena és communio, etsi non plena
tanítással és a római katolikus egyházzal való azonosítás el-
vét feladta. Így az 1983. évi CIC érvényességi köre kizárólag
a katolikusokra nyert korlátozást.62/ Nyilvánvaló, hogy a
zsinat minden megnyilatkozását nem is lehetett jogilag kodifi-
kálni, ezért írja Bouyer, hogya zsinatnak az egyházról szóló
kánonjai alig tartalmaznak egyházjogot.63/

Az új rendelkezések ellenére az egyház nem az egyenlően
jogosítottak testülete, hanem lényegében collegium inequale,
egyenlőtlenek társasága, ahol a klerikusok alkotják az eccle-
sia regnans-t (docens), a laikusok az ecclesia oboedienst

60/ Lumen gentium 8. p.; 205. canon
61/ Hans Martin Müller i. m. 556. 1., továbbá Unitatis redintegratio c.

határozat 4. p.; 204. canon
62/ Hubert Müller i. m. 530-532. 1. - ll. canon
63/ Louys Bouyer: L'église de Dieu, Paris, 1970, 208. 1.
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(discens).64/ Laikusság és klerikusság között "ex divina ins-
ti tutione" áll fenn a különbség, 65/ s a laikusok engedelmes-
kedni tartoznak. Ezért irja Bredt, hogya katolikus egyház nem
ismer állampolgárt, hanem csak alattvalót.66/ Magát a lelkészt
is inkább az egyház functionáriusának "lehet tekinteni, semmint
tagjának. A lelkész azonban csak az ordinációval, a felszente-
lésseI nyeri el Isten és ember közti közvetitői képességét és
ezt az eltörölhetetlen jelleget (caracter indelebilis) később
sem vesziti el.67/

A róma i k ato likus egyh áz az egész vil ágr aki ter,jEl.dÓvil ág-
egyház, rur: már elnevezése is utal: katolikus, egyetemes,
általános.6B Az egyház tevékenységi k6rét azonban a tényleges
hatalmi viszonyok erősen korlátozhatják és eszerint különbsé-
get lehet tenni terrae sedis apostolicae és terrae missionis
között. Az első olyan terület, ahol az egyháznak állandó, hi-
erarchikus szervezete van, az utóbbi pedig olyan, ahol az egy-
ház szerve z é s , vagy ú j raszerve z é s alatt. áll. Az utóbbi köz-
igazgatását a Congregatio de Propoganda Fide irányitja. Vannak
természetesen olyan területek is, ahol az egyház még önálló
helyi szervezethez nem jutott. Mindez azonban nem érinti azt a
törekvést, hogya katolikus egyház minden idők és nép univer-
sális egyháza akar lenni.69/ Igénye kiterjed azokra a püspök-
ségekre. is, melyek ezek területének idegen kézre jutásával el-
vesztek (episcopatus in partibus infidelium). A katolikus egy-
ház egyetemességre törekszik és ez eleve kizárja több katoli-
kus egyház létezését. Ezzel függ össze az egyház erősen poli-
tikai jellege. "Dieser Kirche - írja Harnack - ebenso weltlich,
bereit Regierungsgewalt auszuüben, wie das Evangelium zu ver-
küfid í qen . "70/

A római katolikus egyházat nem egy állam törvényhozás ának
a keretei között kell megitélnünk, hanem a maga egészében,
mint világegyházat. Nyilvánvaló, hogy ilyen szemlélet mellett
a magyar törvényhozás nem is lehet kompetens a katolikus vi-
lágegyház javára testületi jogokat biztositani, vagy" akár meg-
vonni. Magyar katolikus egyház szigorúan véve tehát nincs; a
Magyarország politikai határai között fekvő egyházmegyék és
püspökségek csak a világegyház sectorai, .partikuláris részei
az universális egyháznak, amelynek az állam és az egyház vi-
szonya szempontjából, nem pedig az egyház fogalma tekintetében
van jelentősége.

64/ V. ö , X. Pius 1906. évi "Vehementer Nos" kezdetú körlevelét.
65/ Canon 207.
66/ Johann Victor Bredt 1. m. 26. 1.
67/ Günther Holstein i. m. 71. 1.
6B/ A "római" jelző tulajdonképpen ellentmond a "katolikus"-nak,mert fe-

lekezeti jelleget ad annak, ami lényégében egyetemes. Oe megforditva
is, ami "római", az nem tarthat igényt az egyetemes jelzőre.

69/ Canon 747.
70/ Adolf Harnack 1. m. 158. 1.
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Ha végül arra a kérdésre várunk feleletet, hogy lehet-e
közös egyházértelmezésről beszélni protestánsok és katolikusok
között: a felelet nemleges. A reformáció creatura verbinek ér-
tékeli az egyházat, ahová Isten hívja el az egyház tagjait, az
új kódex szerint viszont az egyház a depositum fideit, a hit
kincsét őrzi. A reformáció alapmeggyőződése szerint az egyház
az ige és a hit dialektikájából halad előre. A lutheri egyház-
fogalomnak az új kóde x egyházfogalmával való összehasonlítása
azt mutatja, hogy az ökumenikus beszédhez az indítékok adva
vannak, mert az egyházfogalom nagyban-egészben véve megfelel a
vallásfelekezetek között ténylegesen kialakult helyzetnek, ha-
bár a II. vatikáni zsinathoz kapcsolódó felfokozott remények
csak részben teljesültek.71/

A keleti orthodox egyházban sem került sor az egyház hiva-
talos meghatározására. Altalánosságban az Ephesusbeliekhez írt
levél értelmében 72/ "annak a teljessége, aki mindeneket min-
denben betölt"; ez a teljesség az egyházban való tömörülésben,
összefoglalásban jelentkezik. A nyugati egyháztól való elsza-
kadás óta (1053) az orthodox egyház magát tartja az ökumeni-
kus, a tulajdonképpen katolikus egyháznak, ezt viszont az Unam
sanctamon kívülállónak. Az orthodox teológusok közül elsősor-
ban az oroszok ennek ellenére a keleti orthodoxiát, valamint a
római katolikus egyházat is (ahová az egyesült keleti egyházak
is tartoznak) a katolikus egyház alkotórészeként fogják fel.73/
Ezt az álláspontot képviseli a konstantinápolyi patriarcha az
1920-ban kibocsátott enzyklikájában, melyet "Krisztusnak bár-
hol levő minden egyházához intézett, továbbá az ökumenikus
konferenciákon való állandó részvételével tanúsított. A keleti
egyházfogalom a katolikushoz hasonlóan· intézményszerű, azonban
sokkal ta mystikusabb, semmint jogi természetű és nem exklu-
sív.74/

Maga a Codex az ecclesia orientalist az egyház különleges
részének tekinti, mely.et a történeti fejlődés alapján különle-
ges jogállás illet.751

71/ Hans Martin Müller i. m. 559. 1.
72/ Ephesusi levél I. rész 23. vers.
73/ Heilel':Urkirche und Ostkirche. München, 1937, 225. 1.
74/ Heinrich Brandweiner i. m. ll. l.
75/ C.LC. 1. canon.
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Ill. A református egyházfogalom

A Szent írás a reformátusok szamara az egyház szervezkedésének
alapja. - Az egyház feladata: az emberek számára a tökéletes-
ség előmozdítása és a bűnösöknek büntetés útján való vissza-
térítése. - Kezdetben a református egyház is az állammal
együtt építi ki szervezetét. - Egyház és állam szétválasztásá-
nak el ve. - A látható egyház kettős értelme. - A testületi
(korporációs) gondolat. - Az egyházkormányzat alapja.- A re-
formátus egyház: Krisztus királysága. - Az egyház tisztségvi-
selői. - Kollégiális elv és intézeti vonások. - A helyi gyüle-
kezet: önmagában is kész, befejezett egyház. - A református
világszervezet.

A római katolikus egyház a maga egyházszervezetének főbb téte-
leit közvetlenül isteni kijelentésre alapítja és ezért ezeknek
az isteni eredetű jogszabályoknak (ius divinum) a helyességét
egyáltalán nem lehet vita tárgyává tenni. Ettől az álláspont-
tói eltérően az evangélikus egyház azt tanítja, hogy - mivel
az isteni kijelentést tartalmazó Szentírásban csak erkölcsi,
nem pedig jogi szabályok is vannak - az egyházi szervezet he-
lyességének próbájául elegendő annyi, hogy az ne álljon ellen-
tétben a Szentírással és célszerű legyen.

Kálvin az evangélikus álláspontnál még egy lépéssei tovább
megy: nem elégszik meg azzal, hogy az eqvh áz alkotmánya a
Szentírással ellentétben ne álljon, hanem egyenesen azt kíván-
ja, hogy azon alapuljon. Szerinte a Szent írás minden emberi
életviszony szabályozója, mennyivel inkább zsinórmértéke tehát
az egyházi szervezkedésnek is.l/ Ebben a tekintetben útmutató
csak a Szent írás újszövetségi része lehet: ez szól az első ke-
resztyének együttéléséről. Erre helyezi a református egyház a
hangsúlyt. Joggal lehet mondani, hogya református egyházfoga-
lom ezen a szentírási helyen alapul: "Mert ahol ketten, vagy'
hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. "27

Kálvin az Újtestamentumot inkább dogmatikailag, mint - a
katolikus egyházhoz hasonlóan történetileg értékeli. Az
apostolok története és Pál levelei alapján szerve zi az egy-
háza t presbyterekke 1 és diakorrokka 1 és a keresztyének egész
közösségi életének érzelmét Isten igéjének közvetlen követésé-
ben jelöli meg.3/

1/ Szentpéteri Kun Béla: Kálvin, mint egyházszervező.- In: 'EmlékezésKál-
vinról (szerk.: Szőts Farkas) Budapest, 1909. 244. 1.

2/ Máté 18. r. 20. v.
3/ V. ö. Confession de Foy, 29. art. - W. Niesel: Bekenntnissschriftenund

Kirchenordnungender nach Gottes Wort reformierten Kirche. München. é.
n.
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Ennek a szervezetnek és közösségi életnek egyetlen célja
van: Isten dicsősége. Isten olyan hatalmas, hogy egyetlen egy-
ház sem tudja döntéseit irányítani, vagy befolyásolni. Kálvin-
nál olyan messze terjed Isten végtelen hatalmának elismerése,
hogy az egyes ember örök üdvössége feletti döntést egyedül Is-
ten örök végzésében ismeri fel. Ez a döntés semmiféle módon
nem változtatható meg. Kálvin a predestinációban Istennek azt
a határozatát látja, amelyben az egyes ember üdvözülésének,
vagyelkárhozásának eldöntése szerepel.4/ Nem lehet teljes
pontossággal megállapítani azt, vajon ki tartozik a kiválasz-
tottak közé. k~predestináció elvéből azonban kétségkívül mesz-
szemenő következtetések vonhatók le a földi életre vonatkozó-
an. Istent minden ember felett azonos jogok illetik meg és
ezért mindenki köteles parancsai szerint élni. Az egyháznak az
a feladata, - és ez egyben ismertetőjele is -, hogy Isten igé-
jének helyes hirdetése által az embereknek a tökéletesség dt-
ját megmutassa. Ezzel azonban nem elégedhetik meg az egyház,
hanem atekintetben is k ö zre kell működnie, hogy az emberek
valósággal ezen az dton haladjanak. Kálvin ideálja az az egy-
ház, ahol Krisztus uralkodik és ezért minden tisztán és szen-
tül történik. Ámde a valóságban nem ilyen egyszerű a helyzet:
Isten választottai elvegyülve élnek az egyházban a gonoszok-
kal,5/ ezek számára pedig nem elegendő Isten igéjének a hirde-
tése és ennek hatása alatt megjavulásuk várása, hanem meg kell
büntetni őket. Istennek tetsző életet még nem él az, aki csak
arra ügyel, hogy bűnt ne kövessen el. Azoknak, akik Isten fia-
inak tartják magukat, kötelességük, hogy az Istentől nyert ja-
vakból egymást kölcsönösen részeltessék.6/

Kálvin és Zwingli az egyház szervezetét kezdetben az ál-
lammal szoros kapcsolatban kezdték kiépíteni. A helyzet azon-
ban később megváltozik. Azokban az államokban, ahol a reformá-
tus tanok leginkább elterjedtek, így Franciaországban, Angliá-
ban, Hollandiában és az Alsó Rajna tartományban nemcsak, hogy
nem alakult ki szoros kapcsolat az állammal, hanem az egyház
tagjainak a legsdlyosabb üldöztetéseket is el kellett szenved-
niök. Az üldöztetések pedig a ki választás gondolatát mindin-
kább háttérbe szorítják. Egyre inkább az a felfogás lép elő-
térbe, hogy az egyház azokból a hitvallókból áll, akik Isten
parancsainak önként alávetik magukat és alkalmazkodnak az egy-

4/ Instituno religionis Christianae nl. 21. 5.: "Praedestinationem voca-
mus aeternum Dei decretum, quo apud se constitutum habuit quid de uno-
quoque homine fieri vellet. Non enim pari conditione creantur omnes;
sed aliis vita aeterna, aliis damnatio aeterna praeordinatur." Lásd to-
vábbá: W. Heyns: Református dogmatika. Budapest, 1925. 56. és köv. 1.

5/ Institutio religionis Christianae IV. 1. 2.
6/ Uo. IV. 1. 3.
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házi fegyelemhez.7/ A másvallásúaktól azonban nem lehet kíván-
ni - hasonlóan a genfi szabályokhoz - egyházi élet folytatá-
sát; ehhez a külső fegyelmező hatalom hiányzik.

A reformátusok üldözése is kétségkívül egyik oka annak,
hogy Kálvin későbbi álláspontja szerint az állam és az egyház
szétválasztásának elvét tartja helyesnek. Az egyház ugyanis
szerinte nemcsak egyik oldala a társadalmi életnek, hanem az
államhoz hasonlóan önálló társadalom.

Helytelen volna azt állítani , hogy az állam és az egyház
szétválasztásának elve mai értelemben véve Kálvinnál már ki-
kristályosodott volna, az azonban kétségtelen, hogy maga a
gondolat református eredetű.8/

Kálvinnál a látható egyház kettős értelmével találkozunk.
Egyrészt a keresztyén hívek összességét9/ jelenti, másrészt az
egy helyben lakók gyülekezeteit, melyek közül mindegyik joggal
viseli az egyház nevet és tekintélyét .10/ Az Úr nemcsak az
összess'égnek igérte, hogy vele lesz a világ végéig,ll/ hanem
azt is mondta: "valahol ketten, vagy hárman összegyűlnek az én
nevemben, ott leszek én közöttük."lZ/

Közismert tény, hogya "gyülekezet, mint önálló egyház"
fogalmának előtérbe állításával Zwingli megelőzi Kálvint, más-
részt azonban azt is el kell ismerni, hogya gyülekezet önál-
lósága gondolatának jogi értékelése csak Kálvinnál domborodikki.

Ugyancsak nála nyer megfogalmazást az a megállapítás is,
hogy az egyház külső szervezkedése kérdésében az egyház két
értelmezése közül a gyülekezeté a fontosabb, sőt valójában
egyedül fontos. Az egyház földi feladatai végzéséhez jogi
szervezetre van szüksége és ezeket a feladatokat elsősorban
a gyülekezet teljesíti. Igehirdetés, fegyelem gyakorlása, sze-
gények gondozása egyaránt a gyülekezetekben történik, tehát
külső szervezettel is szükségképpen a gyülekezetnek kell ren-
delkeznie .13/

7/ Johann Victor Bredt i. m. 39. 1.
8/ Szentpéteri Kun Béla i. m. 233. 1. és köv. 1.
9/ Institutio religionis Christianae. IV. I. 7.

10/ Ua. IV. 1. 9.
11/ Uo. IV. VIlI. 17.
1Z/ Uo. IV. 1. 9.
13/ Szentpéteri Kun Béla i. m. 242. 1.
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Az egyház külső szervezet é t közvetlenül Isten parancsán
alapulónak tekintik. Ki tűnik ez a francia református egyház
fegyelmi szabályzatából is: "Ami az igazi egyházat illeti,
hisszük, hogy az egyházat a Jézus Krisztus által létesített
rend szerint kell kormányozni, nevezetesen pásztorok vagy fel-
ügyelők és szolgák vagy diakónusok által azért, hogy a tanítás
tisztaságának szabad folyása legyen, s hogya bűnösöket meg-
büntessék és fékezzék és a szegények és minden más kísértésbe
jutott szükségében támogatást nyer jen, s hogyagyűléseket
Isten nevében kell tartani és nagyokat és kicsinyeket ott
építsék."l4-/

Isten akaratának az egyházat összetartó gondolata mellett
az a gondolat is újdonságként jelentkezik, hogy az egyének ma-
guktól, saját akaratukból lépnek kapcsolatba az egyházzal, nem
pedig születésüknél fogva. A katolicizmus és lutheranizmus
előtt eddig ismeretlen korporációs gondolat valósul meg az
egyházba való belépés gondolatának elfogadásával. A belépéssel
olyan köjelék létesül, amely a hívőket egy korporációba zárja
egybe .15 A társasági jelleg előtérbe 1ép és ettől kezdve a
szó szoros értelmében lehet egyháztagságról beszélni.

A református egyhá? külső rendjét tehát a korporativ vonás
jellemzi. Isten előtt az egyház minden tagja egyenlő, föléren-
delés nincs. Mind a gyülekezet, mind pedig az egyház rendje
kölcsönhatáson nyugszik. A gyülekezetben a fegyelmező hatal-
mat, - amely végeredményben az egyházkormányzatot jelenti - a
vének gyakorolják Máté 18. rész 15-20. versei alapján: "Ha pe-
dig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt
négyszemközött: ha hallgat rád, megnyerted a te 'atyádfiát; ha
pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt,
hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.
Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyüle-
kezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mintha pogány és a
vámszedő. Bizony mondom néktek: amit megköttök a földön, a
mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a
mennyben is oldva lészen. Ismét mondom néktek, hogyha ketten
közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől,
amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol
ketten, vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben! ott va~
közüttük."

14/ La discipline ecclesiastique et la confession de Foi des églises re-
forméés de France pour l'usage des églses franccaises et allemandes
reforméés, qui sont recuillies dans les états de Brounsvic-Lunebourg
et pays circonvoisins. Heidelberg, 1711.

15/ A genfi katechismus szerint az egyház "corpus fidelium, quod Deus ad
vitam aeternam praedestinavit".
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Ha a hangsűlyt arra részre helyezzUk: "mondd meg a gyUle-
kezetnek" , ebből arra következtethetUnk, hogy az oldás é s kö-
tözés hatalma a gyUlekezeteket illeti, tehát minden iurisdic-
tionális hatalom a gyUlekezettől, illetve ennek jogi formájá-
tóI: az egyházközségtől származik. Ha azonban azt a részt
hangsúlyozzuk, hogy "ahol ketten, vagy hárman összegyűlnek,
ott vagyok kö z ö t t ük ? , ebből arra lehet következtetni, hogy
azok, akik az Úr nevében összeUlnek, gyakorolhatják az oldozás
és kötözés jogát.161

Bármelyik magyarázatot fogadjuk is el, az egyház reformá-
tus elgondolás szerint is Krisztus királysága, akárcsak kato-
likus felfogás szerint. Kálvin gondolatmenete szerint azonban
nincsen szUkség földi hely tartóra, mert Krisztus mindenUtt ott
van, ahol ketten, vagy hárman egybegyűlnek az ő nevében.
A Heidelbergi Kathekismus szerint a szent, általános egyház
láthatatlan, mivel az Krisztus teste és csak az igazi hit egy-
ségében lehet felismerni. Református felfogás szerint az egy-
ház az igazán hívők, azaz predestinál tak Isten által egyedUl
ismert közössége. Ez a láthatatlan, lényeges egyház, az ecc-
lesia proprie dicta, az igazi isteni igének a hirdetése és-iZ
igazi szentségek kiszolgáltatása révén válik láthatóvá. Az
egyház ismertető jelét tehát Kálvin is az Ige helyes hirdeté-
sében és a szentségek kiszolgáltatásában látja, anélkUl azon-
ban, hogya predestináltaknak ebben a láthatatlan közösségében
üdvegyházat (Heilskirche) látna.171 Rieker a kálvini és luthe-
ri egyházfogalom közti leglényegesebb kUlönbséget abban látja,
hogy református részről fokozottabb mértékben tesznek kUlönb-
séget látható é s láthatatlan egyház között, mint evangélikus
részről.181

Ismeretes, hogy Kálvin négyféle egyházi tisztviselőt állí-
tott: pásztort, doktort, presbitert és diakont.191

A gyUlekezet tagjaihoz a lelkészek is tartoznak; őket
azonban rendszerint "szolgák"-nak nevezi, mivel az ige é s a
szentségek szolgálatAt látják el, anélkUl azonban, hogya gyU-
lekezetek fölé lennének rendelve. A "doktorok"-ban Kálvin az
apostolok követőit jeleníti meg a tanítói hivatalban . Ezek
azonban később már nem szerepelnek. A pásztorok és vének egy-
séges hivatalt alkotnak: a presbiterséget. A lelkészek a taní-
tással megbízott vének alá tartoznak. A református lelkipász-

161 Szentpéteri Kun Béla: Magyar ref. egyházalkotmány.Debrecen, 1932~9.l.
171 Hans Baron: Calvins Staatsanschauungund das konfessionelle Zeitalter.

MUnchen, 1924. 21.1., Algermissen: Konfessionskunde. Hannover" 1939.
784. 1.

181 Karl Rieker: Grundsatze reformierter Kirchenverfassung,1899. 60. 1.,
v. ö. továbbá W. Heyns i. m. 173. 1.

191 Szentpéteri Kun Béla i. m. ll. 1. és Johann Victor Bredt i.m. 1. 41.1.
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tor különbözik a katolikus plébánostól; szintúgy az evangéli-
kus lelkésztől is é s leginkább gyülekezete é s presbitériuma
szakértő tagjának lehet tekinteni. Hivatali képzettségénél
fogva nemcsak az Igét hirdetheti, hanem egyházi fegyelmet is
gyakorolhat presbitertársai segítsége mellett.

Végeredményben Kálvin tanítása alapján a Szent írás szerint
fennálló egyházi tisztségek száma kettőre vonható össze: a
presbi terekre é s diakónokra. Az utóbbiak az egyház.alkotmány
szempontjából nem jelentősek, mert csupán a szegények és bete-
gek gondozását látják el.20/

A presbiterek között különleges helyet foglalnak el a
pásztorok. Kálvin azt mondja, hogy a püspök, pásztor, presbi-
ter és miniszter elnevezés egyértelmű használata a Szentíráson
alapul.21/

Az egyházi hatalom gyakorlói nem a nép akaratának tolmá-
csolói, hanem Krisztus parancsának teljesítői, Krisztus szol-
gái. Tisztségüket nem szükségképpen a néptől veszik, mert az a
hatalom, melynek eszközei, nem a népé, hanem Krisztusé. Ezért
van az, hogy a református egyházban egy embernek nincs tör-
vényhozó hatalma, egy ember nem rendelkezhetik az egyházban.
Ellenben, ha ketten, vagy hárman együtt vannak Krisztus nevé-
ben, akkor már ott van köztünk Krisztus é s a nevében össze-
gyűlteken keresztül ő rendelkezik. Ezért minden impériumot
gyakorló egyházi szervnek legalább két emberből kell é Lln í a ,
s csak olyan feladatot végezhet el egy ember, ami szolgálat.
Ha az egyház tagjainak engedelmességre kötelezéséről van szó,
csak több ember együtt rendelkezhet, de csak akkor, ha Krisz-
tus nevében gyűlnek össze.22/

A református egyházban kétségkívül túlnyomó a testületi
jelleg, mégis bizonyos vonatkozásban intézetnek lehet tekinte-
ni, minthogy a református egyház is igehirdetést és szentség-
szolgálatot végez az egyháztagok részére. Másrészt azonban
kétségkívül az egyén életének szabályozására helyezi a hang-
súlyt, úgyhogy ez a kiválasztás elvének megfelel és Isten di-
csőségét szolgálja. A református egyház ezért Rieker szerint
az üdvösség szolgálatában álló intézmé~y (Heiligungsanstalt).
Ezt a ~élt szolgál~a az egyház egyik lényeges vonását jelentő
egyházi fegyelem.2Y/

20/ Szentpéteri Kun Béla i. m. ll. 1. és Bredt i. m. 44. 1.
21/ Inst. Rel. Christ. IV. Ill. B.
22/ Szentpéteri Kun Béla i. m. 10. 1.
23/ Karl Rieker i. m. 60. 1.
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A református egyház intézetként való felfogása természete-
sen lényeges eltérést mutat akár a katolikus, akár az evangé-
likus szemlélethez viszonyítva. Az intézeti jelleg nem kívül-
ről jelentkezik az egyén irányában, hanem az egyén annak tag-
ja, ő működik közre az intézet alkotásánál. Az intézeti jelleg
mellett a kölcsönösség elvén nyugvó korporációs vonás, a tár-
sasági jogi gondolat erős szerepet játszott a református egy-
házfogalom kialakulásánál.24/

Kálvinnak az a tanítása, hogy minden olyan gyülekezet,
amely az igehirdetést, a szentségszolgálatot , a tanítást és
szegények gondozását biztosítja, magában véve kész, befejezett
egyház. Mindez azt hozta magával, hogy az egyházalkotmány kez-
dete, alapja a jogilag szervezett helyi gyülekezet: az egyház-
község. Kálvin azonban az egyházközségeket nem tekinti egymás-
tól függetleneknek, hanem visitációk és zsinatok tartása révén
az összekötő kapcsok kiépí~ésének szükségességét hangoztatja.25/
Követői egyenesen sietnek a g~ülekezetek közti szerves kapcso-
latok mielőbbi kiépítésével.26/ Mindenesetre nyilvánvaló, -
amint erre Szentpéteri Kun Béla is rámutat -, hogy a reformá-
tus elgondolásban nemcsak történetileg, de elvileg is megelőzi
az egy gyülekezetből álló egyház a több gyülekezetből állót.27/

A református egyházszervezet az egyházközségből indul ki.
Több egyh ázközség 1ép kapcsol atba egymá ss a1 és az il ymódon
egyesül t szerv fokozatosan építheti ki a felettes szerveket.
A református egyházak azonban nem szoktak szervezetjlkben egy
állam határain túlterjeszkedni, annak azonban semmi akadálya
sincs, hogy az egyes református egyházak eg~etl~~ 'nagy világ-
szervezetben tömörüljenek célkitűzéseik hathatósabb,képvisele-
te érdekében.28/ Ez a nemzetközi szervezet azonban semmiképpen
sem jelent - a római katolikus egyházhoz hasonló - világegy-
házi státust.

24/ Johann Victor Bredt i. m. 45. 1.
25/ Institucio religionis Christianae IV. IX. 13., IV. XV. 22.
26/ Az emdeni zsinaton 1571-ben kísérlet történt arra, hogyanémet, hol-

~d, francia és angol reformátusok egységes világ-zsinati szervezetbe
"Wmörüljenek, ez a kísérlet azonban eredménytelen maradt.

27/ Szentpéteri Kun Béla i. m. 10. 1.
2&1 A református egyházak vi~ágszövetsége a Presbiteri Világszövetség

(World Alliance of the Reformed Churches holding the Presbiterian Sys-
tem) .lB75-benalakult meg.
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IV. Az evangélikus egyházfogalom

A./ A teológiai egyházfogalom
B./ A szociológiai egyházfogalom

C./ A jogi értelemben vett egyházfogalom

A./ A teológiai egyházfogalom
Az evangélikus egyházfogalom fel tétele: önálló vallási rend-
szer létezése. - Alaptételei. - A római katolikus egyházfoga-
lom racionális jellege. - A reformátorok hitfogalma. - A com-
munio sanctorum teológiai háttere. - Communio spiritualis é s
corporalis. - Az egyház alapstruktúrája szellemi-szentségi. -
Sohm az egyházfogalom "láthatatlan" oldalát észleli. - Luther
az egyház reális, evilági vonatkozásait is látja. - Az egyház
fogalma az Ágostai Hitvallás szerint. - Az egyház ismertetó-
jelei. - Az egyház fogalma a többi hitvallási irat szerint. -
A két birodalomról szóló lutheri tanítás. - Az evangélikus
egyház teológiai értelmezése. - Jellemvonásai. Egyház é s
Isten országa Luthernél. - Az egyház Isten országa megvalósu-
lásának eszköze ebben a világban.
B./ A szociológiai egyházfogalom
Az egyháznak, mint társadalmi jelenségnek a vizsgálata is
szükséges. - Az egyház közösségi és társasági vonásai. - Egy-
ház és szekta. - A világ számára nyitott egyház. - A szabad
egyház és fajtái. - Allamegyház. - Nemzeti egyház. - Népegy-
ház. - Hitvallásos egyház. - Hitvalló egyház. - A fiatal egy-
ház. - Világegyház. - A szociológiai egyházfogalom jellemzói.
C./ A jogi értelemben vett. egyházfogalom
Az egyház jogi fogalma tükrözi az egyháznak a valóságban je-
lentkező reális képét. - Az egyház jogi és teológiai fogalma
közti összefüggés. - A jogi értelemben vett evangélikus egyház
létezésének kérdése. - Originárius és derivativ mód. - A jogi
egyház kialakulását a hitelvek és a szociológiai egyház kiala-
kulása eLő zi meg. - Luther követőinek egyházzá szerveződése
hosszú fol~amat eredménye. - Az egyház, mint jogi közösség. -
Önálló léte. A keresztyénségnek önálló jogi szervezete
nincs, - Az egyház jogi értelemben a keresztyénség egy részé-
nek jogi szervezete. - Az egyház intézeti és közösségi voná-
sai. - Holstein, Stutz, Liermann álláspontja. - Az evangélikus
egyház jogi fogalma. - A három alkotóelem: terület, nép, főha-
talom. - Az egyhzzi törvényekben megfogalmazott egyház. - Az
egyházfogalom dinamikus jellege és constans elemei. - A teoló-
giai, szociológiai é s jogi egyházfogalom közti összefüggés.
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A.I A teológiai egyházfogalom

A római katolikus egyház hatalmas, az egész földre kiter-
jedő rendszere szükségképpen megkívánja, hogy az evangélikus
egyház léte ne csak egyes katolikus tantétel tagadásán alapul-
jon, hanem szilárd elvi alapokon állva olyan positivumot tud-
jon felmutatni, amely sértetlenül magában foglalja a keresz-
tyénség lényegét és így egységes, önálló vallási rendszert al-kot.

A lutheránus tanítás két sarkalatos pontja: az írásszerú-
ség (sola ~scriptura) és a hit által való megigazulás tana (so-
la fide) -.fzzel a keresztyén élet és gondolkodás középpontjába
ismét Istennek a Jézus Krisztusban valósággá lett kinyilatkoz-
tatása kerül. Helyreáll ezzel a'keresztyénségnek a maga erede-
ti életforrásból való me qú ju Lé sa , az eredeti "christocentriz-
mus" .11 Az evangéliumi protestantizmus újra meg újra aláveti
magát annak a kritikai mértéknek, melyet az evangélium, a ke-
resztyéns ég eredet i ti szta 1ényege fogl a1 mag ába n és ennek
megfelelően igyekszik a maga tisztaságát és igazságát megőriz-
ni.21 Ez a helyes értelme az ecclesia semper reformari debet
elvnek. A lutheri egyházra kétségkívül a hitfogalomnak a római
katolikustól eltérő értelmezése jellemző leginkább. Eszerint a
hit evangéliumi értelemben vett Krisztushit, személyes bizalom
Isten itánt. A hit visszhang, az evangéliumnak visszhangja az
emberi lélekben.31 Credere in Christum est eum induere.41

II Joachim Heubach: Amt und Volk Gottes nach Luther. Ein Beitrag zum őku-
menischen Dialog. - Lutherische Kirche in der Welt, Folge 35,1988.53.1.

21 Prőhle Károly: A hit világa. Bevezetés a keresztyén hittanba. Győr,
1948. 8. l.

31 Günther Holstein: Grundlagen des evangelischen Kirchenrechts, Tübingen,
1928. 72. 1. klasszikus hitmeghatározása: "Glaube ist neues Leben, Le-
ben aus Gott und so zun~chst etwai Passives, Rezeptives, nicht ein Tun,
sondern ein Empfangen, ein Empfangen von Christus und seiner Gnade, ein
Innewerden religiöser und ethischer Realit~ten, die jenseits der Erfah-
rung des natürlichen Menschen liegen; er ist ein durch Erfahrung Schme-
cken, ein Empfinden, ein Etwas, was man von Gott inq Herz gesagt be-
kommt; er ist ein anderes Licht, ein anderes Fühlen, ein anderes Sehen,
ein anderes Hőren, Wirken und Reden."

41 Luthers Werke, Weimarer Ausgabe 2, 235. 1.
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Lélektani szempo~tból az evangéliumi hitet nem rögzíthet-
jUk egyoldilúan az egyes lelki funkciókhoz: tehát nem pusztán
a megiSmerő;. a gondolkozó értelemhez, sem pusztán az érzelem
vi I ágához, 5 sem az akarat természetes erej éhez, sem pedig a
képzeletnek csalóka képességéhez. Mivel Isten kinyilatkoztatá-
sa az egész emberhez szól, ezért a hit az embernek Istenhez
való viszonyában jelent ú j fordulatot, amely az ember lelki
világának egyetlen elemét, vagy funkcióját sem hagyja érintet-
lenUl, és így az értelmi, érzelmi és akarati tehetségeknek Is-
tenben összeolvadó összhangját jelenti.6/ .

A római katolikus tanításban a hit és tudás szorosan egy-
befonódik és a teológia racionális vonása érvényesUl: a dogmák
istenileg gondolt igazságok. Ha vannak is irracionális elemek
a katolikus hitfogalomban, - melyeket újabban a protestánsok-
kal folytatott dialógusoknál emelnek ki szívesen -, a hitfo-
galmat mégis a racionális elemek t ú ls ú Ly a jellemzi. A hit
tárgya az egyház teljes tanítása: mindaz, ami Isten írott,
vagy hagyományozott igéjében foglaltatik é s amit az egyház
akár Unnepélyes határozattal, akár pedigrendes és közönséges
tanításában, mint istenileg kinyilatkoztatott hitigazságot
elénk ad.7/

A reformátorok hi tfogalmával lényegében az őskeresztyén
hittartalom jut újra diadalra és hatalmas felhívás arra,
hogyakeresztyénség térjen vissza eredeti lényegéhez és újul-
jon meg életének eredeti forrásából az újra felfedezett evan-
géliumból. Mint Luther mondja: "Verbum est vehiculum gratia
Dei. "8/ Az evangélium a jelenben munkálkodó isteni hatalom:
"Verbum est regnum Dei efficax et potens in cordi bus nost-
ris."9/ Az evangélium fő tartalma a megfeszített Krisztus, kö-
vetkezménye a megváltás, az újjászUletés, az új élet. Bár kUl-
sőleg az Ige, mint szó, "szóbeli evangélium" jelentkezik, eh-
hez "belső Ige" kapcsolódik, amellyel a Szentlélek hitet éb-
re szt , ÉrezzUk, hogy Isten maga beszél hozzánk. A keresztség

5/ Mikler Károly: Magyar evangélikus egyházjog. Budapest, 1906. 3. 1. a
hitet lényegében érzelemnek tekinti: "A hit az ember szellemi életének
az a nyilatkozata, mely szerint egy felette álló hatalom létezését,
vele való személyes viszonyát közvetlen észbeli meggyőződés nélkUl is
megdönth{;!tetlenigazság gyanánt érezi."

6/ Prőhle Károly i. m. 10-11. 1.
7/ Codex Iuris Canonici 750 canon. - Lásd. Sipos István: Katolikus egy-

házjog. Pécs, 1938. 183. 1.
8/ Luthers Werke W. A. 2,509; 1. 698, 17, 125. 1.
lj/ V. Ö. I. Róm 1. r, 17. v.; János 17. v. 8. v., Gal. 3. r, 2,5., János

1. r. 50. v., 4. r, 39. v., 41. v., 10. r, 38. v., 12. r , 45. v., 49.
v., Róm. 1. r, 5. v., 6. r, 17. v., 10. r , 3. v., 16. r . 16. v., 4. r .
18. v., 8. r. 25. v. stb.
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és az úrvacsora szentségén keresztül az Isteni erő által műkö-
dő Ige támasztja a hitet.IO!

Természetes, hogyahitfogalom átalakulása miatt az ~
házfogalomnak is módosulnia kellett.

Luther egyházfogalma, - mint arra Holl kitűnő tanulmányá-
ban rámutatlI/ nem az 1518-21 közti időszakban, hanem lényegét
tekintve már korábban alakul ki. Grundmann szerint az egyház-
ról vallott tanítás lényege Augustinusnak a civitas Deiről és
a civitas terrenaról szóló tanításában keresendő.12/ .

Luther elsőirataiban az egyház lelki, idők feletti, meta-
fizikai és transcendentális oldalát hangsúlyozza.13/

A test, mint élő szervezet képén keresztül világítja meg
az egyház, mint lelki közösség lényegét, kiemelve, hogy Krisz-
tus hívei úgy tartoznak össze, mint egy testnek különféle ké-
pességű és rendeltetésű tagjai. Az egyház a Krisztus teste.
Belőle árad minden élet az ő testébe, az egyházba a Szentlélek
á1tal. Így ír: "A tagok egymásra vannak utal va. Ahol egy szen-
ved, ott valamennyi együtt szenved, ahol egynek jól megy, ott
együtt örülnek vele a többiek, így látjuk mi ezt. Ha fáj vala-
kinek a lába, a Le qk í sebb ujja, a szem arra tekint, az ujjak
megfogják, az arc összeráncolódik és az egész test figyelme
odafordul. Ha ápolják, ez minden tagnak jót tesz." Ez a hason-
lat Pál 1. Korintusbeliekhez írt levele 12. fejezete organikus
gondolatának az újjáélesztése. Krisztus élő tagjai között nem
lehet egyenetlenség, hanem csak béke és szeretet, mert bármi
is választja el őket az életben, a Krisztusban mindnyájan
egyek.14/

Vajta Vilmos, a kiváló Luther kutató, a communio sanctorum
teológiai háttetének a megrajzolásával elévülhetetlen érdeme-
ket szerzett. IS/ Hivatkozik Luther "Sermo de virtute excommu-
nicationis" c. 1518-ban megjelent munkájára, ahol a communio

14/
IS/

"Christus ist dir nichts nütze, Gott mache ihn denn zum Wort, dass du
íhn hőren und erkennen kannst." Luthers Werke WA. 2, 113.
Karl Holl: Gesammelte Aufs~tze zur Kirchengeschichte. 1. Luther. 4.
Aufl. Tübingen, 1927. 288. 1.
Siegfried Grundmann: Kirche und Staat nach der Zwei-Reiche-Lehre-Lut-
hers. - In Der Christ von heute. In: Kirche und Staat. München 1964.
53. 1.
Sermon von der Bereitung zum Sterben. WA. 2,685. és Sermon von dem
hochwürdigen Sakrament des heiligen wahren Leichnahms Christi WA, 2,
739., továbbá WA. 2,695.
Luthers Werke WA. 2,743.
Vilmos Vajta: Die Kirche als geistlich-sacramentale communio mit
Christus und seinen Heiligen bei Luther. In: Lutherjahrbuch 51. Jahr-
gang, 1984. Göttingen, 1984. 10-62. 1.

>

10/
11/

12/

13/
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fogalmát a következőképpen írja le: "Est autem fidelium com-
munio duplex: una interna et spiritualis, alia externa et cor-
poralis . Corporalis est participatio earundem sacramentorum ,
id est signum fidei, spei, char í tatis, quae tamen ul t eri us
extenditus usque ad communionem rerum, usus, colloquii, habi-
tationis aliarumque corporalium conversationum."16/

A communio spiritualist k í z á r ó La q Isten ajándékozhat ja "
ebből csak az ember zárhatja ki magát bűnei által. Az ex-
communicatio csak ritkán kerül alkalmazásra és akkor is javí-
tási célból, amikor az ember a communio sp r i tualistóI elsza-
kad. Az excommunicatio a törvény (lex) és az evangélium (gra-
tia) nézőpontjából értékelhető. Bár a kiátkozás látszólag a
külső communiót, vagy is a testi közösséget érinti, valójában a
communio spiritualist is érinti, mivel mindnyájan Isten ke-
gyelme alatt állunk. Az excommunicatio a communio spiritualis-
sal kapcsolatban nem minősít; egyedül Isten jogosult a döntés-
re .17/

A communio corporalis és a communio spiritualis közti meg-
különböztetés egyúttal a törvény és az evangélium közti meg-
különböztetést is jelenti. Az excommunicatio akár a törvény,
akár az evangélium szolgálatába állítható, s így a kettő kö-
zött feszültség áll fenn. Az excommunicatio a meglevő és a
fenntartandó communio védelmét szolgálja. Luther a szentség-
ben három dolgot lát: "Das erst ist das sacrament o de r zey-
chen, Das arider die bedeutung des seIben yglichen sacrament
disse drey stuck seyn mussen."18/

Azzal, hogy Vajta a communio spiritualisból és corporalis-
ból indul ki és ezt az excommunicatióval összefüggésben vizs-
gálja, az egyházfogalom számára döntő jelentőségű communio
gondolat szellemi-sacrális jellegét hangsúlyozza. A communio
fogalmában jelentkező különbség csak a sacrális struktúra.
Amit Luther a communio spiritualisról mond, az döntő jelentő-
ségű a szentség értelmezésére. A hi tet, reményt, s zeret et et
egyedül Isten ajándékozza. Ezért következetes álláspontja,
hogy ti. külső, testi, jelképes sacrális cselekmény Isten
kegyelmi ajándéka: hit nélkül nem jelent üdvöt, hanem csak a
communio corporalist valósítja meg.I9/

Luther "A római pápaságról a hirhedt lipcsei romanista
(Augustinus AlveId) ellen" 1520-ban írt munkájában az egyház
fogalmát magyarázza, bár előszeretettel beszél a fogalom syno-
nimájaként a keresztyénségről. Ez az irat a keresztyénséget a
földön lakó összes keresztyén hívők gyülekezetének nevezi.

16/ Luthei-s Werke WA. 1,639,2-6
17/ Vilmos Vajta i. m. 12. 1.
18/ Luthers Werke WA. 2,742,7-10
19/ Vilmos Vajta i. m. 14. 1.
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Ez a közösség vagy gyülekezet mindazoknak "egyessége", akik
igaz hitben, szeretetben és reménységben élnek úgy, hogya ke-
resztyénség lényege, élete és természete nem testi gyülekezet,
hanem a szíveknek egy hitben való közössége, amint Pál mondja:
Egy keresztség, egy hit, egy Úro (Efez. 4,5)20/

A könnyebb megértés és rövidség okáért a "két egyházat"
más-más névvel nevezzük el. Az első a természetes, igaz, benső
és valódi; ezt mi lelki, benső keresztyénségnek nevezzük.
A másik a történetileg lett és külső; ezt mi test szerint va-
ló, kü I s ő keresztyénségnek nevezzük. Nem azért tesszük ezt,
mintha el akarnánk őket egymástól választani, hanem csak olyan
formán, mint amikor valamely emberről beszélek és ő t lelke
szer í nt lelki, teste szerint testi embernek nevezem. Tehát a
keresztyén gyülekezet is lelki oldalát tekintve hitben egysé-
ges közösség.21/ Ezért nevezi Luther a keresztyéneket "lélek-
ben való gyülekezet"-nek, még akkor is, ha fizikailag nagy tá-
volságra szóródtak is szét euymástól, mert mindegyik prédikál,
hisz, reménykedik, s zeret és úgy él, mint a másik. Ez tehát
lelki egység, melynek alapján az embereket szentek gyülekeze-
tének (communio sanctorum) nevezik. Enélkül az egység nélkül
nincs keresztyénség.22/

Luther communio spiritualis és corporalis meghatározásából
Vajta Vilmos az egyházfogalomra fontos következtetéseket von
le.

így mindenekelőtt az egyház szellemi-szentségi (geistlich-
sak ramen t al.e) alapstruktúráját emeli ki. Ez alapozza meg tu-
lajdonképpen Luther számára az egyházfogalom egységét, amelyet
- akárcsak a szentségfogalmát is - három tényező jellemez: a
szellemi jelentőség, a szentségi jelleg és a lélek által ható
hit, . amely ezeket átfogja, egybeköti. Mindezek ellenére az
egyház nem azonosítható a szentséggel.23/

Ha ezt a gondolatmenetet elfogadjuk, nyilvánvalóvá válik,
hogy a "két egyház" kifejezés Luthernél teológiai megkülönböz-
tetést, nem pedig két különböző egyházat jelent. Az egyház
szellemi és testi részre bontható szét, anélkül azonban, hogy
magát az egyházat szétosztanánk. Luther egy félreérthető ter-
minológia (zwo k í rchen ) miatt abba a látszatba került, hogy
kettős egyházfogalmat alakított kij ezt viszont a sacramentá-
lis struktúr a határozottan kizárja.

20/ Masznyik Endre: D. Luther Márton egyházreformálóiratai. Pozsony, 1904
395. 1.

21/ D. Luther Márton: Egyházreformálóiratai i. m. 400-401. 1.
22/ Friedrich: Evangelisches Kirchenrecht. In: Archiv für evang. Kírchen-

recht, 1937. 1. Band, 1. Heft 6. 1.
23/ Vajta Vilmos i. m. 16. 1.
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Másrészt megfelel az egyház ebben a világban jelentkező
megjelenési formájának, hogy Luther csak külső: testi jeleket
tud észlelni, amelyek a szellemi valósággal vannak összekap-
cso 1va. A Kr isztussal, 1stenben való elre jtet ts ég (Kol. 3,3)
az egyházfogalomnál egységet eredményező tényezők ént jelent-
kezik.

Ilymódon nem lenne helyes, ha a szellemi és testi egyház
között értékbeli különbséget állítanánk fel, mivel a Szentlé-
lek által egység jön létre. "Die geistliche Christenhei t gibt
es nicht, ohne dass die leibliche Christenhei t (das Zeichen
des Sakramants) als wirksames Mittel des Ge-í st es anerkannt
wird" - írja Vajta.24/ Az egységet az antropológiai analógai
- a test és lélek kapcsolata - is erősen hangsúlyozza.

A communio fogalom analysyse a törvény és evangélium vi-
szonyára is utal. Nem lenne azonban helyes az egyházat a tör-
vénnyel azonosítani, vagyis az egyház lényegeként a külső meg-
jelenési formát megjelölni. Luther ezzel tí szt áb an van é s a
testi, külső egyházat csak akkor tudja elfogadni, ha az a
szellemi-belső keresztyénséggel synopsisban él. Ahol a szelle-
mi-belső keresztyénséget a külső-testiből magyarázzuk, ott el-
tűnik az egyház, mint a Szentlélek műve és az evangélium hor-
dozója.

Bár a keresztyénség testi-külsőséges valóságként, communio
corporalisként fogható fel, mégis szellemi communio; annak el-
lenére, hogy külső megjelenésében szociális jelenség; lényegét
mégsem tudja a szociológia feltárni, hanem csak a teológia al-
kalmas szellemi-szentségi valóságának a megvilágítására.25/
A Szentlélek által működő lelki közösség láthatatlan, s a maga
sajátosságában ecclesia spiritualis, vagy abscondita, vagy
vera.26/

Rudolf Sohm az egyházfogalomnak csak egyetlen oldalát: a
láthatatlanságot jelöli meg az egyház ismertetőjeleként . Azt
írja: "Ezért nincs semmiféle látható köZösség, amely Krisztus
egyháza volna. Vagy: a látható keresztyénség többé már nem
oszlik kétfelé, mint egykor a középkor folyamán. Ez a keresz-
tyén világ, amely nem azonos a keresztyén egyházzal. Amennyi-
ben ige - és szentségközösséget hozna létre, ez még nem jelen-
tene egyházat. Egyáltalán nincs látható egyház."27/ Bár az
egyház annyiban láthatatlan, mert tagjai az egész világon
szétszóródnak és így az egyház tagjai inkább szellemi diaspó-
r áb an . élnek, mégsem tekinthető az "elrejtett egyház" puszta
ideának, civitas platonica-pak, noha emberi mértékkel nem azo-

24/ Vajta Vilmos i. m. 17. 1.
25/ Vajta Vilmos i. m. 1B-19. 1.
26/ Siegfried Grundmann i. m. 62. 1.
27/ Rudolf,Sohm i. m. II. k. 135. 1.
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nositható. Ezért nincs szUkség az egyház lényegének a meghatá-
rozásához az egyházi tanitói hivatal viselőjének az apostolok-
ig visszavezethető meg nem szakitott sorára. Ecclesia alligata
est ad ministerium, ad Evangelium, non ad ministros. Egy ilyen
közösség - és ebben Sohmnak igaza van - semmiféle renddel és
joggal nem rendelkezik.28/ Abscondita est ecclesia, latent
sancti - irja Luther 1525-ben a Oe servo arbitrioban hiressé
vált megállapitását.29/

So hm egyházfogalma azért nem fogadható el, mert teljesen
spiritualizálja az egyház fogalmát és lényegében Isten orszá-
gával azonos it ja. Rámutattunk arra, hogy Luther az egyház esz-
mei oldala mellett annak evilági, reális vonatkozásait is he-
Lyes en látja (f ac í es ecclesiae); a hivő ember számára: eccle-
sia est visibilis. Holl fejtegetései is arról győznek meg,
hogy Luther egyetlen, mégpedig a communio corporalis egyház-
fogalmánál akárt megmaradni, mert enélkUl az egyház lelki ol-
dala is elképzelhetetlen. 301 KUlönösen a római pápaságról irt
munkában tesz emlitést az egyházról, mint szociális közösség-
r ő L, mely alatt az egy házban, egy lelkészségben , pUspökség-
ben, érsekségben , pápaságban összegyúlteket érti. Lényegében
kettős terminológiát használ: kUlönbséget"tesz a "természetes,
alapvető, lényeges é s igazi egyház": a "lelki, szellemi ke-
resztyénség" és a "megalkotott é s kUlsőleg létező egyház" é s
a "kUlső, testi keresztyénség" között. Tehát azt a közösséget,
melynek középpontjában a hitfogalom és Kr~sztus szolgálata
áll, a k iiIsősz e r v eze tben, ist entisz tel etben és pap ságb an je-
lentkező közösség fölé rendeli olymódon, hogy mindkettő meg-
tartja továbbra is közösségi jellegét. Kifejezetten elveti a
teljes í zo Lé It s áqo t . ellenkezőleg: a testtel é s lélekkel, il-
letve a belső é s kü ls ő emberrel. hasonlítja össze az egyház
kettős jellegét. A kü ls ő egyház nem tesz igazi keresztyénné,
ennek s zerve zet e é s rendje hi t n é Lkü I is fennállhat , ené Ikü I
azonban nem lehet igazi egyház.31/

A lélek és a test összetartozásából következik B lelki és
a kü ls ö egyház összetartozásának a szUkségessége. 32/ ANémet
nemzet keresztyén nemességéhez irt, s Amsdorf Miklósnak szóló
levélben a keresztyénség fogalmát hol a hivő keresztyének ösz-
szess~gére, hol a megkereszteltekre érti olyan értelemben,

28/ Friedrich i. m. 7. 1.
29/ Luthers Werke WA. XVIII. 653,28. - V. ö. Johannes Heckel: Kirche und

Kirchenrecht nach der Zwei-Reiche-Lehre.- In: Der Christ von heute in
Kirche und Staat. MUnchen, 1964. 14. 1.

30/ Karl Holl: Die Entstehung von Luthers Kirchenbegriff. - Gesammelte
Aufsatze zur Kirchengeschichte.TUbingen, 1927. 277. 1.

31/ Vajta Vilmos i. m. 14-15. 1., - Luthers Werke WA. 6,296
32/ GUnther Holstein i. m. 77. 1.
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ahogy az "e.gyház a világban" értendő. Ez alatt egyrészt az
ecclesia spiritualis, másrészt az ecclesia universalis érten-
dő, melyek -ugyan elkUl~nUlnek egymástól, mégis azonban egymás-
sal ~sszetartoznak.331 Az ecclesia spiritualis az ecclesia
universalisból definiálható. A hívő keresztyének k~z~ssége je-
lentkezik az előbbi fogalomban és az ecclesia universalis ré-
vén gyakorolják jogi hatalmukat az ecclesia spiritualishoz
való tartozásuk révén. Johannes Heckel mutatott rá Vajta Vil-
mos mellett - t öbb ek kö z ö t t - a Lex chari tatis címú ki túnő
tanulmányában arra, hogy az egyház, mint egész, mindkét aspec-
tus alatt, a Krisztus birodalmához tartozik és az egyházfoga-
lom ilymódon nem esik két részre.341

A lutheri egyházfogalom a hitvallási iratokban nyer hatá-
rozott formában megfogalmazást.

Az Ágostai Hitvallás, a Confessio Augustana VII. articulu-
sa szerint "az egyház a szentek gyUlekezete, melyben az ev an-
géliumot igazán tanítják és a szentségeket helyesen szolgál-
tatják ki. Az egyház valódi egységére elegendő, hogy egyetér-
tés legyen az evangélium hirdetésére és a szentségek kiszol-
gáltatására nézve".>51 A hangsúly az egyház lényegén, nem pe-
dig jogi szervezetén van. Az egyház ott van jelen, ahol
legalább ketten, vagy hárman Krisztus nevében ö ssze j örinek és
ahol igehirdetés és szentségkiszolgáltatás van. Mivel az egy-
ház Krisztus kö vet ő í nek : a "szenteknek", pontosabban a lelki
értelemben vett szenteknek a hit által való gyUlekezete, ez a
fogalom lappangó, mert senkiről sem lehet tudni, hogy szent-e?361
Az egyház jelenléte azonban mégis felismerhető k ű ls ő jelek,
notae externae alapján.371 Ezek a jelek természetesen "nem
Róma, vagy ez, vag}' az a hely", hanem "keresztség, ú rva osora
és az evangélium" .381 A kcz ö ss éqe t tehát nem az egyén köz ös -
ségi ak arat áb an , hanem objektív vallási síkon látja, amely
azonban továbbra is igazi személyi k ö z ö ss ép : "Denn wo die
Taufe und das Evangelium ist, da soll niemand zweifeln, es
sind Heilige da, und sollten gleich eitel Kinder in der Wiege
sein."391

331 Luthersjerke VI. 412, 445.
341 Johannes Heckel: Lex charitatis. Eine juristische Untersuchung Uber

das Recht in der Theologie Martin Luthers. München, 1953. 171-172. 1.
351 Próhle Károly: Az Ágostai hitvallás. Sopron, 1930. 15. 1.
361 Csiky Kálmán i. m. 51. 1.
371 Friedrich Brunatad. Die Kirche und ihr Recht. Halle, 1935. 9. 1.
381 Luthers Werke WA. VI. 301. 1.
391 Luthers Werke EA. XXV. 2, II., 360.

58



Ez a megállapítás megfelel Luther alapfelfogásának . Az
egyház hét ismertetőjelét 1539-ben "A zsinatokról és egyház-
ról" c. iratában fejti ki.40/ Ezek a jelek:

Először: Az Ige. Isten Igéje szent és megszentel mindent,
amit érint. Ez az igazi gyógyír, amely az örök életre felavat.

Másodszor: a keresztség. Ahol azt Krisztus rendelése sze-
rint tanítják, hiszik és alkalmazzák, ott drága üdvösségi esz-
köz, amely megszenteli Isten népét.

Harmadszor: az oltári szentség (úrvacsora). Ahol ezt a
szentséget Krisztus rendelése szerint szolgáltatják ki, ott
Isten népe van.

Negyedszer: a kulcsok hatalmának gyakorlása (gyónás és
feloldozás) azt jelenti, hogy valahol keresztyén ember vétke-
zik, megbüntettessék, ha meg nem javul, megkötöztessék és ki-
taszíttassék, ha megjavul felmentessék. Ahol bűnöket megbocsá-
tanak, vagy bűnökért büntetést szabnak, ott Isten népe van.

Ötödször: az egyházat külsőleg arról lehet felismerni,
hogy egyházi szolgákat avat fel és hív meg, vagyis, hogy van-
nak hivatalai, melyekbe embereket állít. Ne kérdezd, hogy ki-
csoda és milyen ember az, aki a szentségeket szolgál tatja,
vagy aki a hivatalt bírja, mert minden nem annak adatott, aki
a hivatalt bírja, hanem annak, aki a hivatal által fogja meg-
kapni.

Hatodszor: A keresztyén szent nép (egyház) felismerhető
külsőleg az imádságon, ahol az Istent nyilvánosan dicsérik és
néki hálákat adnak. Az imádság is megszentelő eszköz, melynek
segítségével a Szentlélek Krisztus népét megszenteli.

Hetedszer: külsőleg megismerhető a keresztyén szent nép a
kísértésekről, a keresztvállaláson, azon, hogy el kell szen-
vednie minden szerencsétlenséget és üldözést, minden megpró-
bál tatást és bajt az ördög, a világ és a test részéről, hogy
el kell tűrnie belső szomorúságot, félelmet, retteg~st, külső
szegénységet, megvettetést, betegséget, gyengeséget, hogy ha-
sonlóvá legyen Urához, a Krisztushoz.

A fentieken kívül az egyháznak még több ismertetőjelét is
fel lehet ismerni; ezeket úgy is össze lehetne foglalni, hogy
az egyházat arról is fel lehet ismerni, hogy a tagok megszen-
telődésében milyen messzire haladt és mennyiben lett Krisztus-
ban új teremtmény a Szentlélek közreműködése mellett.41/

40/ Luthers Werke L. 628-649. 1. Joachim Heubach: Was die Kirche zur Kir-
che macht. In: Die Kirche und ihr Auftrag. Festgabe für dr. Wolrad
Schwertfeger. 8ückeburg, 1980. 23-29. 1.

41/ Joachim Heubach i. m. 28. 1.
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Az Ágostai Hitvallás véd5irata az Apologia szerint az egy-
ház nem csupán küls5 dolgok és istentiszteleti formák iránti
társulás, mint más köz intézmény , hanem f5képpen a hi tnek é s
Szentléleknek a szívekben való közössége, 421 ezért mondja: "Ne-
que vero somniamus nos Platonica civitatem."431

Az 1537-ben írt Schmalkaldeni cikkek szerint az egyház "a
szent hív5k é s azok a bárányok, akik pásztoruk hangját hall-
ják". Ezt a hét éves gyermek is tudja. Ez a szentség nem a ka-
ringekben, nem a hosszú kabátokban és más szertartásokban van,
amiket a Szentírás ellenére kieszel tek, hanem Isten Igéjében
és az igaz hitben. 441 Szentnek lenni - ebben az összefüggés-
ben - nem bűn - é s tévedésmentességet jelent ezen a földön,
hanem lélekben szentnek lenni Isten Igéje által, testben azon-
ban bűnben maradni, amely azonban Krisztus érdeméb 51 bizonnyal
bocsánatot nyer.

Luther Nagy Kathekizmusában magyarázza meg leginkább nép-
szerű formában az egyház fogalmát. Az "ecclesia" közös gyüle-
kezetet jelent, de jelenti azt a különleges helyiséget is, ahol
összegyülekeznek. Luther a "Kirche" kifejezést a görög "kyriá-
ból" származtatja, valószínűbbnek látszik azonban, hogya kel-
ta "k y rk "-ból származik közvetítéssel. Az egyházat a keresz-
tyénséggel, vagy keresztyén néppel azonosítja, communio alatt
pedig szent gyülekezetet ért. Az egyház "különleges gyüleke-
zet" a világban: anya, aki minden keresztyént Isten Igéje ál-
tal hordoz Krisztus f5sége alatt, közös hitben, különböz5 lel-
ki adományokkal, együtt a szeretetben é s egységben. A "Szent-
lélek vezet minket szent gyülekezetébe és "az egyház ölébe he-
lyez".451

Szükséges volt, hogy ad fontes, vagyis a forrásokhoz visz-
szamenve vonjuk le a tanulságokat Luther teológiai egyházfo-
galmára nézve. A fentiek alapján nyilvánvaló, hogya hangsúly
az egyház lelki oldalán van, s Luthernek az egyházról vallott
tanítása a két birodalomról szóló tanításból n5tt ki. Ez a ke-
resztyén és egyben az egyházi existencia exchatológiai jellege
számára a jogteológiai alapforma - állapítja meg Ernst Wolf.~1
Luther a két birodalomról szóló tanításával a corpus christia-
num eddigi középkori világszemlélete helyébe két különböz5
"corpora"-t helyez és ezzel nemcsak az új egyházfogalom, hanem
a modern államfelfogás kialakításához is dönt5 lépést tesz.

,
421 Die Bekenntnisschriftender evang. - luth. Kirche. Göttingen, 1930.

234. l.
431 Uo. 238. l.
441 Uo. 459. l.
451 Uo. 635-657. l.
461 Ernst \~olf:Sinn und Grenze der Anwendung der Zwe í -Reiche-Lehre auf

das Kirchenrecht. Festgabe für Rudolf Smend. Tübingen, 1962. 451. 1.
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Luther a világi birodalom fogalma alatt nem a mai értelem-
ben vett államot, hanem személyek számára teremtett közösséget
(communio saecularis sive naturalis) ért. Isten balján álló
birodalomban a világi jog: a kényszer, az egyenlőtlenség és az
uralkodás érvényesül a "külső", a "testi" vagy "természetes"
embereken, akik Istenben nem hisznek. Számukra nem Isten, ha-
nem az ember a legfőbb érték. A "status corruptus"-ban, a bG-
nös állapotban az Ószövetség "lex irae"-ja, a harag törvénye
uralkodik. A mundus terrenus feje a sátán. A világi birodalom-
ban is végső soron Isten akarata uralkodik, nem ugyan, mint
kegyelem, hanem, mint harag és nem engedi, hogy a sátán az em-
bert teljesen megsemmisítse. Ehhez veszi Isten igénybe a vilá-
gi felsőbbséget, vagy, mint ma mondanánk az államhatalmat,
amely Isten által rendelt védőgát a sátán által csellel és
erőszakkal az emberek között szított zavar ellen.47/

Mivel minden egyházi alkotmány a "status corruptus" termé-
ke, minden emberi jog szükségmegoldás, a legjobb alkotmány is
csak "Erhal tungsordnung" a vég ítélet ig . Dogmatikailag szente-
s~tett, a hitvallásból levezethető egyházi jogrend nincs,
mindegyik csak szükségmegoldás.

Isten jobb ján álló birodalom a fenti ellentéte. Ehhez a
"status incorruptus" állapotban levő homines spirituales , a
valóban irazán hívők tartoznak (ecclesia abscondi ta, seu in-
visibilis . A regnum internum Christiben a szabadság, egyenlő-
ség, testvériség uralkodik. A "lex divina" (ius divinum) Lu-
ther számára "lex divinae naturae"-t, isteni természet jogot
jelent, amely nem intézményekben és normákban jelentkezik,
hanem, mint isteni megigazító kegyelem.

Bár mindkét birodalom különbözik egymástól, annyiban egyek,
hogy egy Úrnak a birodalmát jelentik, mindegyiket Isten kormá-
nyozza anélkül, hogy Luther helyesnek tartaná a "civitas Dei",
vagy "civitas diaboli elnevezést".

A keresztyén ember simul iustus, simul peccator, ami nem
azt jelenti, hogy két birodalomnak a polgára, hanem, hogy ket-
tős mellérendel tség dialektikájában áll, vagyis, hogy, mint
megigazult, iustus, Isten jobbján levő birodalomhoz; mint bG-
nös, peccator, pedig Isten balján levő birodalom polgára. A
törvény, mint "lex irae" egyúttal "lex misericordia" és az
evangél ium, mi nt "le x g-rati ae" egyútta 1 "kemény be sz é d" (ab-
szolút követelmény) is. Az ecclesia spiritualisban minden
szellemi: szellemi a feje: Krisztus, az abban működö egyház-
kormányzat, amelyet nem illet az isteni jogban gyökeredző po-

47/ Johannes Heckel: Lex charitatis. München, 167. 1. és Siegfried Grund-
mann i. m. 32. 1., Franz Lau: Luthers Lehre von den beiden Reichen,
Berlin, 1952.
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testas iurisdictionis és végül szellemi az e~yház népe, amely
a megkeresztelt hívőkből, mint tagokból áll. Ok alkotják a cor-
'pus Christi myshcumot. Luther őket nevezi szellemi keresz-
tyénségnek. Ilyen értelemben a két birodalomról szóló tanítás-
ban a regnum fidei szerepel, a hozzátartozás ismertetőjele pe-
dig a canon fidei.48/ Az egyház tehát a hit egyháza. Ezzel az
egyház lényege is kifejezést nyer, minthogy a megkeresztel t
hívő keresztyének: a homines spirituales alkotják a lelki egy-
házat, az ecclesia spiritualist. Ez a kbzbsség a fbldbn is lé-
tező ecclesia univer~alissal is szoros kapcsolatban van. Továb-
bi ismertetőjelre nincs szükség, így arra sem, hogy helyileg
kialakult, vezető irányítása alatt álló szervezete legyen,
minthogy az egyház tagjai szétszórva élnek a világon.

Az egyház tehát teológiai értelemben a keresztyének hit-
vallástól és nemzettől független hitbeli k öz ös s éqe , melynek
kbzéppontjában Jézus Krisztus áll.

Sajnálatos, hogy a fentiek ellenére széltében-hosszában
Luther tanításával ellentétben az egyházfogalomnak látható
(ecclesia visibilis) és láthatatlan (ecclesia invisibilis)
részre való felosztás ának elmélete terjedt el, me ly r ő.l Stahl
azt írja,49/ hogy ez a tévedés a protestáns egyházjog megszű-
nését segíti elő; Liermann pedig olyan betegséghez hasonlítja,
amelyik állandóan brbklődik és secularizálja az egyházat és az
egyházjogot.50/

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy az egyház lát-
ható és láthatatlan egyszerre. Az egyház Luthernél lelki é s
látható kifejezésében bsszeolvad és csak egy valóságos egyház
van: a lelki, a láthatatlan. Egyház csak egy van' ez az egyet-
len, egyedüli egyház láthatatlan. Helyesebbnek látszik ezért
az Apológia kifejezését k öve t ve - ecclesia 7roprie dicta é s
ecclesia large dicta k öz ö t t kü lönb özt etn í , 51 az első alatt,
szűkebb értelemben a kereszt leple alatt rejtve levő, az utób-
bi alatt pedig a képmutatókat és gonoszokat is magában foglaló
egyházat értjük. A belső egyházat mindig a külső egyházban ke-
reshetjük. A láthatóság tehát éppúgy hozzátartozik az egyház
fogalmához, mint a láthatatlanság. Egyik sem választható el a
másiktól, mert mindegyik egyházat jelbl meg, csak kü Lönb öz ö

oldalról. A lutheri egyházfogalom gyakorlati jelentősége éppen

48/ Johannes Heckel i. m. 10-18. 1.
49/ Fr. Julius Stahl: KirchenverfassungI. Aufl. 47. 1. "Einer der Irrtü-

mer, die am meisten zur Auflősung des protestantischenKirchenbeans-
tandes beitrugen, ist jene Trennung von sichtbarer und unsichtbarer
Kirche, nach welcher jede als eine Sache für sich ohne Zusammenhang
mit der anderen erscheint."

50/ Hans Liermann i. m. 8. 1.
51/ Die Bekenntnisschriftender ev.-luth. Kirche, Gbttingen, 1930. 240. 1.
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a láthatóság helyes értelmezésén alapul.52/ Megtévesztő ezért
tehát látható és láthatatlan egyházról beszélni, hanem csak az
egyház láthatóságáról és láthatatlanságáról.53/

Egy egyház van tehát, amely egyetemes, universális, szent
és apostoli. Krisztus anyaszentegyházának egysége lényegéből
következik, mivel egy annak a feje: Jézus Krisztus. A Confes-
sio Augustana szerint is "az egyház valódi egységéhez elegen-
dő, hogy egyetértés legyen az evangélium hirdetésére és a
szentségek kiszolgáltatására nézve, nem szükséges azonban,
hogy mindenütt hasonló emberi hagyományok, szokások, vagy em-
berektől rendelt szertartások legyenek".54!

Az egységgel függ össze annak egyetemessége, universalitása.
Az egyház azért universális, mert egy Ura van és azért "kato-
likus", azért egyetemes, mindent átfogó, mert az Úr igénye
mindenkire kiterjed. Az universális egyház a lelki egyház
szántóföldje; ez a kifejezés az egyház missziói jogára és egy-
ben kötelességére utal.

Az egyház személyes érvényesülési területe az universális
egyházhoz viszonyítva korlátozott lehet és mint partikuláris
egyház (ecclesiae part í cu Iares ) jelentkezik. 55/ Ezek a "rész-
egyházak" a lelki egyház fejéhez való viszonyukban azonosak.
Luther ecclesia manifestának nevezi az alkotmány d~ján felis-
merhető részegyházat. 56! Az egyház szent, de nem azért, mintha
tagjai bűntől mentesek lennének, hanem azért, mert az egyház
az Úré, melyben Isten Szentlelke működik a kegyelmi eszközök
által és ez köti össze a híveket Krisztussal. Apostoli pedig
azért, mert Krisztus egyházában folyton megdjuló apostoli bi-
zonyságtétel ugyanazt a hi tet ébreszti a lelkekben, melyet
kezdetben ébresztett és így az apostoli hit azonossága köti
össze a keresztyénséget az apostoli kezdettel, az apostoli
fundamentummal, nem pedig a successio apostolica.57/

Egyház és Isten országa között, - mivel Isten országa gon-
dolata a lelki egyházhoz kapcsolódik - szoros összefüggés áll
fenn, melyről az Ige azt mondja, hogy az én országo~ nem ebből
a világból való. Ez a keresztyénségnek a világi közösségből
való kiemelését, absztrahálását jelenti. Másutt az írás azt
mondja, hogy Isten országa tibennetek vanr Oe az antitheissel

52/ Viczián Dezső: Luther egyházfogalmánakgyakorlati jelentősége. Szent-
gotthárd 4-6. 1., Csiky Kálmán i. m. 52. 1.

53/ Prőhle Károly i. m. 297. l.
54/ Lásd szerző: Az ökumenikus kérdés az evangélikus egyházjog tükrében -

Evangélikus Theológia. Budapest, 1947. 49. 1.
55/ Dietrich Pirson: Universalitat und Partikularitat der Kirche. München,

1965. 343. l.
56/ Ernst Wolf i. m. 1. 102. 1.
57/ Prőh1e Károly i. m. 2B7. 1. és Emil Brunstad i. m. 10. 1.
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is találkozhatunk: "Ecclesia regnum dei est et dici tur, quod
solus deus in illa regnat , imperat, loqui tur, opera tur , glo-
rificatur".58/

Túlságosan leegyszerúsítenénk azonban a problémákat, ha -
Sohmhoz hasonlóan - a "látható" egyház fogalmát Krisztus lát-
hatóvá váló országával, illetőleg Isten országát a mennlei bi-
rodalommal, vagy Krisztus országával azonosítanánk. 59 Isten
országában nincs már többé bennünk bún, hanem minden tagunk,
erőnk és hatalmunk Isten hatalma alatt áll, úgy hogy Pállal
elmondhatjuk: "Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisz-
tus."60/ Isten országa azt jelenti, hogy Isten fiát e világra
küldte, hogy minket megváltson és szabaddá tegyen az ördög
hatalmától és uralkodjék, mint az igazság királya. 61/ Isten
országa gondolatának a középpontjában tehát az egyes lélekre
és a hívők közösségére kiterjedő krisztusi üdvözítő tevékeny-
ség áll. Luther Isten országát sokszor uralommal azonosítja;
királyi hatalomnak, Krisztus uralmának nevezi. Az őskeresztyén
felfogáshoz hasonlóan nem az emberi cselekvésből, hanem Isten-
ből és Krisztusból kiind-ü1va értékeli a dolgokat. Különbséget
tesz Isten országa és Krisztus országa között. Az előbbi, vagy-
is a mennyek országa alatt azt az országot érti, ahol a szent
lelk~k és angyalok vannak, akiknek nincs testük. Ehhez az el-
jövendő országhoz kell közelítenünk. Krisztus országa még nem
látható: "Ich kann wohl im Reich der Gnade stehen und doch
auss en so schwach sein, dass du mich magst für einen Buben
ansehen."62/ Jelenleg még ellenző van a szemünk előtt; Krisz-
tus országát még nem látjuk, hanem hinnünk kell benne, - a má-
sikban nem hiszünk, hanem szemünkkel látjuk. Az Igének és a
hi tnek ebből az országából egy másik ország Le sz , ahol többé
nem hallunk és nem hiszünk, hanem Istent, az Atyát és Jézust
szemtől-szembe látjuk.63/ Végül is a két birodalomból egy lesz.
A későbbi dogmatikusok is ehhez a ponthoz kapcsolódva különbsé-
get tesznek regnum Christi és regnum Dei között. Az előbbi a
christolQgiához, az utóbbi az eschatológiához kapcsolfrdik.
Különbséget tesznek a regnum potentiae, mint dominium generale
super omnia videlicet gubernatio coeli et terrae et regnum
iusti tiae, vagy is Istennek a természetben és a történelemben
való uralma és a regnum gratiae, valamint a communio sanctorum
között, amely a Szentléleknek az Igében és a szentségekben
mutatkozó erejében áll. Végül mindkettő a regnum gloriae-ban
olvad össze a traditio triumphateria regni Christi által.64/

58/ Luthers Werke E. A. 8,656 és 5,231.
59/ Rudolph Sohm i. m. 468, 485. 1.
60/ Luthers Werke WA. 2,95
61/ Luthers Werke WA. 30, 1. 100
62/ Luthers Werke EA. 10. 275.
63/ Luthers Werke EA. 224
64/ Günther Holstein i. m. 81. 1.
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Isten országa átfogóbb fogalom, mint az egyházé. I~ten or-
szága a lélek világa, amely arra figyelmeztet, hogy I~ten aka-
ratának lelki világunkban, szívünkben kell megvalósulnia . A
lelki élet rejtett középpontjából indul ki a megújulás, amely
életünket a maga egészében újjászüli és átvezet majdan a földi
életből az örökkévalóságba. így jön el hozzánk, valósul meg
Isten országa, Isten királyi uralma.

Az egyház Isten országa megvalósulásának az eszköze ebben
a világban, mivelhogy a Szentlélek az egyházra bízott kegyel-
mi eszközökkel végzi megszentelő munkáját. Az egyház tehát
Isten országa szolgálatában áll. Amilyen mértékben be~ölti hi-
vatását és tagjai nem csupán névleges keresztyének, hanem
Krisztusban igazán hívők közössége (verae credentes), samily
mértékben az egyház valóban Krisztus egyháza, az Újszövetség
népe, ugyanolyan mértékben egyszersmind Isten országának elő-
készítője ezen a földön. Ennek az állításnak a helyességét
kérdőjelezi meg látszólag az a tény, hogy az egyház evilági
megjelenésében tökéletlen,' a hívők hitetlenekkel, holt egyház-
tagokkal élnek együtt. Az Isten országáról szóló példázatokat
joggal alkalmazni lehet az egyházra is. Ez azonban nem jelenti
a két fogalom azonosságát, hanem csak azt, hogy Isten országa
és Krisztus egyháza egy úton halad.65/

65/ Próhle Károly i. m. 297-298. 1.
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B.I A szociológiai egyházfogalom

Az egyház lényegének a megismeréséhez közelebb jutunk, ha
az egyházat, mint szociológiai képződményt, mint társadalmi
jelenséget tesszUk vizsgálat tárgyává.ll

Az egyháznak társadalmi jelenségként való felfogása iga-
zolja az egyházfogalomnak teológiai és világi szemszögből való
elkUlönítését. A vallásszociológia hidat ver teológia és jog-
tudomány közé és természetes összeköttetést létesít a két tu-
dományág között.21

Az egyházat más vallási csoporttól való megkUlönböztetés-
képpen szociológiai szempontból vallási közösségnek kell te-
kinteni. A közösség szociológiai nyelvhasználat szerint belső,
önmagából kinőtt szellemi összetartozás, önkéntes tömörUlés,
melynek középpontjában a Krisztusba vetett hit áll.31

Joachim Wach szerint a vallási közösségeket a tagokhoz va-
ló alapvető viszony természete és rendje jellemzi: elsősorban
a numen, vagyis az isteni parancs, másrészt az egymásközti pa-
ra~l

II A szociológiai munkák közUl elsősorban Ernst Troeltsch: Die Sozialleh-
ren der christlichen Kirchen und Gruppenj 3. Aufl., 1923. továbbá Max
Weber: Gesammelte Aufs~tze zur ReligionssoziolQgie, TUbingen, 1922.,
továbbá
Ferdinand Toennies: Gemeinschaft und Gesellschaft 2. kiadás, 1912.
Georg Simmel: Soziologie, Berlin, 1925.
John Mac Murray: Creative society, New York, 1936. The structure of re-
ligious experience, New Haven, 1936.
Georges Gurvitch-Wilbert E. Moore: Twentieth century sociology. New
York, 1945.
Vigo A. Demant: God, mans society, London, 1934.
H. Richard Niebuhr: The social sources of denominationalism. New York,
1929.
F. Ernst Johnson: Christianity and society, Nashville, 1935.
Emil Durkheim: The rules of sociological method. 8 th.ed. Chicago,1938.
Roger Bastide: Eléments de soziologie religieuse, Paris, 1935. emelhető
ki.

21 Hans l.í.ermarm i. m. 10. l.
31 V. ö. Ferdinand Toennies i. m.
41 Joachim Wach: Soziologie of religion. In: Georges Gurvitch - Wilbert E.

Moote:Twentieth century sociologie New York, 1945. 428. 1. "The religi-
ous group is characterizing by the nature and order of the basic rela-
tionship of its members: in the first place, that of each member to the
numen; in the secJnd place that of the members to each other. The soci-
ologist of religion will have to examine the character of this twofold
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Az egyházi közösségre nem tipikus az egység fennforgása , to-
vábbá a vallási élet intenzitása, mivel ezek nem konstans fo-
galmak. A vallási csoportot minden megnyilatkozásával (visel-
kedés, ritus, szokásjog, nyelv) együtt úgy kell vizsgálni,
mint egy microcosmost. Ezek a vizsgálatok azt mutatják, hogya
vallási közösséget vagy valamely ideához való lojalitás kelti
életre, vagy pedig az érték a köZösségképzés alapja. Az idea
és érték a vallásos közösség számára szimbólumként vagy stan-
dardként szerepel. Ezért helytelen a vallási tömörülésben
olyan személyek társaságát látni, akiket a közös érdekek irán-
ti szimpátia, avagy akár közös elvek, vagy szokások tartanának
össze.

A közösség fogalmától különbözik a társaságé. Ez azt az
emberi csoportot jelenti, amelyet belső közösség nélkül csak a
jogi kapcsolatok külső köteléke tart össze. Az egyház nemcsak
közösségi, hanem társasági vonásokat is visel magán. Aki k ö-

zömbösségből, vagy külsőségek miatt, belső meggyőződés nélkül
tagja valamelyik egyháznak, az tagja lehet ugyan a vallásfele-
kezetnek, de nyilván nem az egyház vallásos közösségének.

A társasági, vagy közösségi elemek súlya szerint változ-
tatja az egyház szociológiai jellegét és ezzel rendszerint
külső jogi szervezetét is. A szociológiai értelemben vett egy-
ház fogalmához a közösség és társaság hozzátartozik.5/ Az az
egyház, amely csak közösség akar lenni, feladatát ko rl á tozza
és lemond arról, hogy közvetlenebb kapcsolatot létesítsen a
nép széles rétegeivel: szektává válik.

Akár az egyház jogi szervezetén belül, akár azon kívül ta-
lálkozunk csoportosulásokkal, mely.ek a szabadegyházaktói a
szektákig széles skálát mutatnak.67 Az istentiszteleti életet
kívánják szolgálni a gyülekezeti kórusok, zenekarok, a karita-
tiv célokat, tehát a modern szociálpolitikát szolgáló egyházi
intézmények (különféle szeretetintézmények , kórházak, öregek
otthona, szegények otthona, belső misszió, vasúti misszió és
a diakonissza intézmények, női-egyletek stb.) hosszú sora.

relationship in the ca~e of each individual group because the nature,
intensity, duration, and organisation of a religious group depends upon
the way in which its members experience God, conceive of, and communi-
cate with Him, an upon the way they experience fellowship, conceive of,
and practice it."

5/ Hans Liermann i. m. 10-11. 1.
6/ Részletesen a külföldi intézményekre nézve lásd Erik Wolf: Ordnung der

Kirche. Lehr - und Handbuch des Kirchenrechts auf ökumenischer Basis,
Frankfurt a. Main 1960. I. 95-107. 1.
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A szekta lényegében csak szociológiai, nem pedig jogi
formák között különül el az egyháztól.7/ Ha csak közösség akar
lenni, akkor arra kell törekednie, hogy csak a közösséghez ko-
rábban tartozókat sorolja tagjai k öz é és ezt a közösséget
minden külső befolyástól, a világtól való elzárkózás útján
megvédje . A szekta tehát a világtól idegen közösségi képződ-
mény (weltfremd).

Nyilvánvaló, hogy lényegbevágó különbség van egyház és
szekta között, ezek a határok azonban elméletileg nehezen
meghúzhatók. Paul Douglass is rámutat, hogy gyorsan csődöt
mond a különbségtétel egyház és a szekta között. 8/ Az első
generáció után a szekta már nem áll fenn tisztán, mert amikor
a szekta vezetői időtálló szervezetet akarnak kialakítani,
hogy fennmaradásukat biztosítsák, akkor már a nevelés és fe-
gyelmezés módszeréhez kell folyamodniok. Az amerikai szekták
története azt mutatja, hogy erkölcsi és vallási alapelvük és
kormányzatuk tradicionális.

Az egyház és a szekta közti különbség rendszerint vagy a
közösség teológiai alapjaira, vagy alkotmányára, tehát belső
sajátságára vonatkozik. A s zek t ák r a nem alkalmazható az "egy-
ház" kifejezés, amint ezt consensus omniummal .az összes ke-
resztyén vallásfelekezetre alkalmazni szokás és - amíg az egy-
házak közjogi testületek voltak -, ilyen jogállást az állam-
jog nem biztosított számukra. Brandweiner hasonlatával élve:

7/ A szekta (a secoból, illetve a kánonjog szerint a pars sectából) kez-
detben politikai csoportot, vagy filozófiai iskola értelmében vett kü-
lönleges bölcseleti és cselekvési irányt jelentett. Amikor Donatus car-
thagói püspök új egyházfogalmát kialakította, a régi egyház universa-
lismusával ellentétben individualizáló elv jelentkezett. Ez az elv jel-
lemzi azóta is az egyház egységétől való elszakadást. Számszerűleg szűk
l-örrő.l volt szó, így pl. az 1054. évi k.elet-nyugati egyházszakadás,
vagy a reformáció után sem volt használatos a szel-'taelnevezés. - Az
evangélikus közösségek, úgyszintén a katolikus, vagy a keleti egyházak
is az universalitás eszméjét képviselik. - A szekta jelleget leginkább
a waldensek, az exodus-gyülekezetek, a mennoniták, a herrenhutiak és a
protestáns eshatologiai csoportok, a "rajongók", az "újrakeresztelők"

képviselik. A XIX. század angol-amerikai talajon keletkezett sociológi-
ailag "pót-egyháznak" tekintendő sectái közül kiemelendők: a quietisták
és spiritualisták, Jehova tanúi, az "ébredési mozgalmak (Lastadianusok,
Grundtvigkövetők) a pünk.ösdisták,az adventisták, a quakerek , Krisztus
gyülekezete, mormonok.. Lásd Erik Wolf i. m. 31. 1.

8/ Harlan Paul Douglass: Church Unity Movements in the United States, 152.
1. - A szekták és szabadepyhézak egymástól való elkülönítése sokszor
nehéz a jogi szervezet-gyenge kiépítettsége miatt, inkább egy személy
autoritásán alapul, mint pl. az Üdvhadsereg, a Christian Science, vagy
az új apostoli mozgalom.
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a szekták úgy viszonyianak az egyházakhoz , mint felkelők az
államokhoz.97 Természetesen nincs annak akadálya, hogya szek-
ták jogáll ása rendezést nyerjen, ennek előfel tétele az 1990.
évi IV. törvényben foglaltak szerint a bírósági nyilvántartás-
bavétel, amely akkor történhet meg, ha legalább száz alapító
tag az alapszabályt elfogadta, az ügyintéző é s képviseleti
szerveket megválasztotta és az alapítók arra nézve nyilatkoz-
nak, hogy az általuk létrehozott szervezet a törvényben fog-
lalt feltételeknek megfelel.

A szekta joga nagy általánosságban nem egyházjog. Ez a
megállapítás azonban abban az esetben nem érvényes, ha a szek-
ták a tágabb értelemben vett egyházak, illetve a vallásfeleke-
zet fogalma alá esnek a jogszabály rendelkezése folytán. Ahol
azonban az egyházak közjogi testületek, ott nyilván nem jönnek
figyelembe szabályaik az egyházjog szempontjából.lO/

A világtól idegen szekta ellentéte a világ számára nyitott
Cweltoffene) egyház. Az egyház missziói feladatának a tudatá-
ban é I é s tágra nyi tja az ajtókat mindazok előtt, akik oda
jönni akarnak. Mi sem jellemzi jobban az egyház szociológiai
jellegét, mint a gyermekkeresztség. Az egyház, mint közösség
a keresztség útján nyeri tagjait, anélkül, hogy ezekről a
gyermekegyháztagokról előre tudni lehetne, hogy későbbi szel-
lemi fejlődésük az egyházi közösségben való részvételüket le-
hetővé teszi-e. Mivel az egyház a Szentléleknek köszönheti
létét, az egyház nem fogadhatja el azt a felfogást, mely s~e-
rint az egyház csupán egy azoknak a közösségeknek, eset-reg
egyesületeknek a sorában, amelyben a különféle vallások hívei
tömörülnek. Oe aligha illeti meg az "egyház" elnevezés azokat
a vallási közösségeket, amelyek csupán emberi elhatározásból
a keresztyénség lényegéhez nem tartozó vagy attól eltérő val-
lási tan vagy gyakorlat egyoldal ú hangsúlyozása alapján sza-
kadtak el az egyháztól. Eredeti értelmében az egyház név csak
a Krisztus híveinek, a "szenteknek" azt a közösségét illeti,
amelynek teológiai értelmezéséről már szóltunk és amely orszá-
gos szervezettel rendelkezik. 11/

Az egyházon belül is különbségek állnak fenn aszerint,
hogy .a köz öss égi, vagy ink ább a társas ági elemeken van-e in-
kább a hangsúly.12/

1. Szabad egyház CFreiwilligkeitskirche, Freikirche, free
church) az az egyház, amely az államtól intézményesen elsza-
kadt, nem rendelkezik államegyházjogi státussal és a gyüleke-
zetek is függetlenek egymástól, nincsen a gyülekezet felett

9/ Heinrich Brandweiner i. m. 21. 1.
10/ 1990. évi IV. törvény 8. §
11/ Erwin Ruck i. m. 2. 1., Wilhelm Kahl i. m. 84. 1., Erik Wolf i.m.30.1.
12/ Prőhle Károly i. m. 272. 1.
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álló egyházi szervezet. Ez alatt a fogalom alatt mindazokat a
protestáns egyházakat kell érteni, amelyek sem állami-, nemze-
ti-, vagy tartományegyháznak nem tekinthetők. Ez a fogalom he-
terogén; sz űkebb értelemben csak azokat az angol é s amerikai
eredetű denominatiokat értik alatta, amelyeket állami befo-
lyástól mentes közösségekben szervezt~k, illetv~ ahol a tagság
az önkéntesség e Iv én alapul.1J/ A sza1)ad egyházak, pontosabban a
szabad gyülekezetek, tagjaikat toborozzák, anelkül azonban,
hogyaszektákhoz hasonlóan a "kiválasztás", "felébresztés" és
"me qt ér é s " fe 1 ő 1 a leendő tagokat kérde znék. Teol ógi a ilag hit-
vallásuk csaknem mindig a radikális biblikusságra épül.14/ A
szabadegy.házra az egyházi autonóm jogszabályok nagy száma jel-
lemző.15! Lelkészeik kiképzésénél és alkalmazásánál nincsenek
kö tve az állami jogszabályokhoz. Az egyház kü Löriös en a misz-
sziós területen szabadegyház. A szabadegyház az "egyház" tí-
pust elfogadja és tiszta megvalósítására törekszik, a szektá-
val ellentétben.

A szabadegyházaknál három irányzatot lehet megkülönböztet-
ni:16/ az independensek minden vonatkozásban a függetlenséget
hangoztatják: az államtól, a gyülekezettóI és a gyülekezeti
tagok felfogásától is. Egyedül Krisztustól függenek. Ide tar-
toznak pl. a svéd, norvég és f inn missziói szövetségek; az
utóbbi kettőnek tagjai csak azok lehetnek, akik az államegy-
házból kiléptek. A hitvallásos szabadegyházakat a hitvallásos-
ságnak egy bizonyos ponton való egyoldal ú hangsúlyozása jel-
lemzi. Van k öz t ük olyan irányzat, ahol a legszigorúbb ortho-
doxiát képviselik (pl. Missouri irányzat). A methodista szabad
egyházak teljesen önállóak, mert az állam ezek egyikét sem tá-
mogatja, de nem is gátolja. Az ősegyház szigorú fegyelme jel-
lemzi. A methodisták a baptistákkal és kongregationalistákkal
utóbb az egyes államokon belül szervezeteket hoznak létre,

lJ/ Richard Niebuhr: The Social Sources of Denominationalism, New York,
1929. (4. utánnyomás 1960.) 24. oldalon megállapításait így foglalja
össze: "Each religious group gives expression to that code with forms
the moral of the politicaI or economic class it represents. They func-
tion as politicaI and class institutions, not as Christianchurches....
It wo"uld not be true to affirm the denominations are not religious
groúps with religious purposes, but it is true that they represent the
accomodation of religion to the caste system...(But) before the church
can hope to overcome its fatal division it must learn to recognize and
to acknowledge the secular character of its denominationalism."

14/ Dietrich Pirson i. m. 7B-92. 1., továbbá Erik Wolf i. m. 43-44. 1. A
német Űslutheránusok nem tekintendők a szabad egyházhoz tartozónak,
ellenben a "Brüder Unitat" igen.

15/ Leonhard Fendt: Grundriss der Praktischen Theologie. Ill. Tübingen,
1939. 39. l.

16/ Weiler Henrik: Népegyház-szabadegyház.-Evang.TheologiaBp.1947.41-4B.l
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melyek általában az "unió" elnevezést viselik, amely azonban
nem szándékozik a nemzeti egyház határait mellőzni.17!

Magyarországon a szabadegyházi formát az egyházak elvilá-
giasodása elleni reakciók ént először a nazarénusok, majd a
baptisták, illetve a "Szabad Testvérgyülekezetek " végül a
~agyarországi Szabadegyházak Szövetsége valósítja meg. Ez
utóbbi a baptistákat, methodistákat, üdvhadsereget , adventis-
tákat, ókatolikusokat, pünkösdistákat, a Testvérgyülekezeteket
és a Krisztushívő zsidók gyülekezetét foglalta magába. A Sza-
badegyházak Tanácsa, amely 1944-ben alakult, feloszlott .18!

II. Államegyház: az állammal szoros kapcsolatban álló, an-
nak egy funkcióját a l.kot ó , - legtöbbször szabadságától meg-
fosztott, lealacsonyított, elvilágiasított egyház.19! Nincs
egyetértés atekintetben, hogy az államegyház fogalma szempont-
jából milyen kritérium a döntő. Általában olyan alkotmányjogi
rendszert értünk alatta, amelynél az egyház, mint intézmény
önálló, az állam jogi személyiségtől elkülönülő egyházi .iQ.gi
személyiségnek nem biztosít teret. Nem abszolút kategória,
akárcsak a többi egyházi típus sem, mert a valóságban - helr-
től és időtől függően - számtalan megjelenési formája lehet.

17/ Dietrich Pirson i. m. 90-92. 1.
18/ Magyarországon jelenleg az alábbi egyházak, illétve vallásfelekezetek

szerepelnek az állami nyilvántartásban:
1. Római Katolikus Egyház. 2. Magyarországi Református Egyház. 3. Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház. 4. Magyarországi Unitárius Egyház. 5.
Magyar Orthodox Adminisztratura. 6. Budai Görögkeleti Szerb Egyház. 7.
Magyarországi'Drthodox Egyház. B. a Magyar Izraeliták Országos Kévise-
lete. 9. az Országos Rabbitanács. 10. Magyarországi Baptista Egyház.
ll. Magyarországi Metodista Egyház. 12. H ..N. Adventista Egyház. 13.
Fvangeliumi Pünkösdi Közösség. 14. Isten Egyháza. 15. Magyarországi
Keresztény Testvér Gyülekezetek Országos Testvéri Tanácsa. 16. Élő Is-
ten Gyülekezet. 17. Őskeresztény Apostoli Egyház. 18. Magyarországi
Szabadkeresztény Gyülekezet. 19. Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet
20. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. 21. Jézus Krisztus Mai
'Szentjei (Mormon) Egyház. 22. Magyar Iszlám Közösség. 23. Magyarorszá-
gi Új Apostoli Egyház. 24. Buddha Misszió, az Arya Maitreya Mandala
Kelet-európai Rendtartomány. 25. Magyarországi KRSNA-tudatú Hívők Kö-
zössége. 26. Hit Gyülekezete. 27. Magyarországi Jehova Tanúi. 28. Tel-
jes Evangéliumi Keresztény Közösség Mahanaim Gyülekezet. 29. Magyaror-
szági Csan Buddhista Közösség. 30. Magyarországi Karma-Kagyüpa Közös-
ség. 31. Evangéliumi Szabad Eklézsia. 32. Krisztus Követői. 33. Megú-
julás Imacsoport Missziós Gyülekezet. 34. Magyarországi Késői Eső Gyü-
lekezet. 35. Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközössége. 36.
Üdvhadsereg Szabadegyház. (Közli: Művelődési és Közoktatási Miniszté-
rium Egyházi Főosztálya. Budapest, 1990.) V. ö.: Szigeti Jenő: Vannak-
e még Szabadegyházak? In: Lelkipásztor, 1990. júl.-aug. 7-B.szam 2-B.l

19/ Hjalmar Holmquist: Kirche und Staat im evangelischen Schweden, Tübin-
gen, 1922. 213. 1.
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Először 1830-ban Skóciában szerepel az államegyház kifejezés
és azt az egyházat értjük alatta, melynek legbelsőbb élette-
rületére is kiterjed a mindenható állam uralma, gyámkodása. Az
egyházi autonómia teljes hiánya jellemzi. Az államegyház sok
esetben szervezeti formaként jelentkezik, a fenti tartalom
nélkül. Ilyen értelemben államegyházak pl. az északi államok
evangélikus egyh áza i , vagy a Church of Engl and, elsősorban
azért, mert az egyházi törvényeket állami szervek alkotj ák ,
vagy legalábbis hagyják jóvá.20!

Ill. A nemzeti egyház fogalma nem különül el élesen az ál-
lamegyházétóI. Egyértelmű fogalmi elhatárolódás azért nem le-
hetséges, mert a differenciálódás mögött különböző szempontok,
mint pl. államegyházjogi státus, vallásszociológiai alapelvek,
vagy akár történeti körülmények szerepelnek. A nemzeti egyház
fogalma elvileg ellentmondani látszik annak a protestáns fel-
fogásnak, hogy az egyház, mint lelki fogalom, univerzális,
mert a hit nincs nemzethez, vagy országhatárhoz kötve, mégis a
történelem folyamán még az internacionalista katolikus egyhá-
zon belül is nemzeti egyházi formák alakultak ki, - hisz ma-
gyar, német, olasz stb. katolikus partikuláris egyházról le-
het beszélni.

Az államegyházhoz hasonlóan a nemzeti egyház is szoros
kapcsolatot juttat kifejezésre egy nemzet egyházával. Két fel-
tétele van a nemzeti egyház kialakulásának: az egyik az, hogy
az egyház működési területe egybeessen a saját államának terü-
letén szervezett nép életterületével, a másik, hogy - anélkül,
hogy az állammal jogi értelemben annyira lenne összefonódva,
hogy ennek az államnak a tulajdonképpeni egyháza lenne - az
állampolgárok számára a szabály ehhez az egyházhoz való tarto-
zás, és kivétel egy másik vallásfelekezethez való tartozás le-
gyen. Tipikus nemzeti egyház a Church of Scotland.

Az ökumenikus mozgalmak megerősödése az egyházak nemzeti
jellegét az utóbbi időben elhomályosította és a protestantiz-
mus nemzetközi feladatait tolta előtérbe.

IV. A népegyház fogalma elsősorban-a szabad egyházéval va-
ló ellentétképpen alakul ki és azt az egyházat értjük alatta,
amelynek széles talaja van a népben (Kirche für das ganze
VoLk ) és tagjait nemcsak á t t é r őkb ő I nyeri, hanem elsősorban
gyermekek keresztsége útján.21/ A népegyházba tehát elsősorban
beleszületni kell és addig mindenki tagja marad, amig kilépé-
sét kifejezetten ki nem nyilvánítja. A népegyház az az egyház,
amely egy nép körében teljesíti missziói kötelességét. Nem
annyira egyes lelkek megnyerésére törekszik, hanem a nép egé-
szét tekinti munkamezejének és az egész népért felelősséget érez.

20/ Dietrich Pirson i. m. 52. 1. - Ilyen értelembennevezik a görög ortho-
dox egyházat, mint legnagyobb lélekszámú egyházat nemzeti egyháznak,
V. ö. Leonhard Fendt i. m. 387. 1.

21/ Otto Thümmel: Evangelisches Kirchenrecht für Preussen. Berlin, 1930.
13.1.
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A népegyház arra tanítja a népet, hogy földi ittlétét és tör-
ténelmét Urának, Istenének cselekvéseként fogja fel. A népegy-
ház a nép nyelvén és gondolkozásmódján keresztül szoros kap-
csolatba kerül népével.22! Túllépné azonban a népegyház ren-
del tetését és népi egyházzá válnék, ha Istent nem ismerné el
Urának, aki minden népet országába hív; ha nemzeti Istent val-
lana magáénak, nem ismerné többé a bibliai üdvösségtörténetet,
hanem nemz et e történetét tekintené üdvösség- és megváltás- I

történetnek és az "isteni" nem volna más, mint a népi ideálok,
kívánságok és rend fogalma, vagy garanciája. 23! Hasonlóan a
népegyház fogalmának az el torzulását jelentené a congregatio
sanctorummal való azonosítása, mert ez a római egyház ideoló-
giájának az újjáéledését jelentené. A népegyház nem kizárólagos
megjelenési formája az egyháznak és a hitvallásnak nem része.24/

V. A hitvallásos egyház (Bekenntniskirche) nem ellentétes
fogalma a szabad egyháznak, államegyháznak, illetve népegyház-
nak , hanem azt az egyházat jelenti, amely Krisztus egyházát
akarja megvalósítani nemcsak a hitvallásokhoz, hanem főleg al-
kotmányához és jogállományához ragaszkodva. Az egyház erejét a
zárt dogmatikai és jogi szervezetben, az egyház állag ának a
megőrzésében látja.25!

VI. A hitvalló egyház (Bekennende Kirche) nem annyira az
egyház jogállományának megőrzését, mint inkább életének meg-
újítását akarja. A hitvalló egyházhoz az tartozik, aki hitval-
lás, vagy felnőtt keresztség útján kinyilvánítja, hogy az egy-
ház tagjai sorába kíván lépni és az egyház hitvallásához min-
denekfelett tartani akarja magát. A hitvalló egyházat egyrészt
a szektásodás veszélye fenyegeti, másrészt hiányzik belőle a
népegyház univerzális jellege és ezért nem' tud közvetlenül a
népre hatni.26!

VII. Szociológiai értelemben akkor is egyházról beszélünk,
ha keresztyénségről, vagy akár egy keresztyén pártról van szó.
Ezeknél azonban a jogi és szociológiai oldal csupán a római
katolicizmusnál esik egybe.27/

22! Leonhard Fendt i. m. 387. 1.
23! Paul Althaus: Kirche, Volk, und Staat (In. Gerstenmaier: Kirche, Volk

und Staat, 1937.), 24-27. 1. - V. Ö. G. Heinzelmann: Theologie der Ge-
genwart, 1935. 159-162. l. "Vo1kskirche kann nur heissen, dass wir uns
dem Vo1k mit der Botschaft von Jesus Christus verantwort1ich fühlen
und in dem Dienst am Vo1ke so weit gehen, wie man ohne Verleugnung Je-
su Christi gehen kann."

24/ Hans Asmussen: Kirche Augsburgische Konfession. München, 1934,16-20.1.
25! Leonhard Fendt i. m. 389. 1.
26! Emil Brunner: .Das Gebot und die Ordnungen. Entwurf einer protestan-

tisch theo1ogischen Ethik. Zürich, 1939. 535. 1. így nevezte magát a
Niemö11er vezetése alatt álló egyház, amely a nemzetiszocialista túl-
kapások ellen igyekezett az egyház jogá11ományát oltalmazni.27! Hans Liermann i. m. 13. 1.
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VIlI. A fiatal egyház (junge Kirche) elnevezés nem jelent
különleges alkotmányjogi típust, hanem csupán a missziói terü-
leten önállÓsult egyházat jelenti. Éppen ezért az elnevezés
nem a lényegre, a sajátosságra utaló. Az egyház akkor tekint-
hető a missziói területen megalakultnak, ha az első keresz-
tyének megtérésével az egyházi élet megkezdődik, vagyis, ha az
externae notae: az evangélium hirdetése és a szentségek ki-
szolgálása az egyház létezésére utalnak. Természetesen ezt
megelőzően, amíg az egyházi élet a misszió felügyelete alatt
áll, az egyház nem él jogrend nélkül. Az önálló egyházzá vá-
lás nem annyira a misszionáriusokat küldő anyaegyházzal törté-
nő kapcsolatok megszakításával következik be, mint az ifjú
egyház jogalanyiságának az elnyerésével. A missziói társaságok
az "indigenous Church", vagyis a jogilag független egyház ki-
alakítására törekszenek, így könnyebbé válik saját elképzelé-
seik szerint az egyház életének a kialakítása. Az anyaegyház-
zal való kapcsolatok az ökumenikus munka keretei között élnek
tovább.28/

IX. Az evangélikus világegyház is elsősorban szociológiai
fogalom. Bár 1947 óta a világ evangélikusait a Lutheránus Vi-
lágszövetség fogja össze, ez azonban nem a tagegyházak feletti
jogi szervezet, s ezért inkább szociális oldala domborodik ki,
semmint jogi oldala.

Az egyházra, mint társadalmi jelenségre a világnyilvános-
ság mellett a közös hitállomány jellemző. Ez különbözteti meg
egyúttal a szektáktól is. Ez az alkateleme a közös reformátori
alap kiemelése mellett az "evangélikus" egyházaknak. Ez tartja
össze a világ evangélikus egyházait. Ilyen értelemben egy ke-
resztyén egyház létezik minden szétszakadozottság és nemzeti
különbség ellenére. A keresztyénség fogalma, a középkori érte-
lemhez hasonlóan, újból önálló tartalommal telítődött. Nem
jelentkezik ugyan a jogi szervezet formájában, azonban a közös
krisztusi tartalom valamiféle belső összetartozást, kapcsola-
tot teremt. Ez is Krisztusban való közösség, ha nem is vallá-
si, hanem szociológiai vonatkozásban; végső fokon az egyházak-
nak Krisztusban való összetartozásához vezet az ökumenikus
mozgalmakon keresztül.29/ .

Ha a magyarországi evangélikus egyházat szociológiai néző-
pontból akarjuk kategorizálni, átmeneti állapotban levőnek
kell tekintenünk a népegyházi és szabadegyházi forma között,
me rt részben intézeti, részben közösségi vonásokat visel ma-
gán, tehát egyik egyházi típust sem valósítja meg kizárólagos
formában.

7,4

28/ Dietrich Pirson i. m. 92-100. 1.
29/ A keresztyénségrenézve lásd Adolf Harnack: Das Wesen des Christentums

Leipzig, 1908.



C./ A jogi értelemben vett egyházfogalom

Az egyház evilági mibenlétének a megállapításához nem tá-
maszkadhatunk tisztán teológiai, vagy szociológiai megállapí-
tásokra, hanem szükséges az egyházfogalom jogi oldalról való
megvilágítása. Erre egyrészt a teológiai egyházfogalom elvont-
sága, spirituális jellege, másrészt pedig a szociológiai egy-
házfogalom sokoldalúsága miatt van szükség. Nem lehet ezért a
kül~nb~z5 egYház~k által kialakított fogalmakat az egyház jogi
fogalmának meghatározásánál alapul elfogadni.l/ Téves tehát, -
illetve csak a katolikus egyház szemsz~géb51 helyes - Bendix-
nek az az álláspontja, mely szerint a teológiai és jogi érte-
lemben vett egyházfogalom k~z~tt kül~nbség nincs.2/

Az egyháznak jogi szemlélete adja a szoros értelemben vett
egyház fogalmát. Annak az egyháznak a fogalmát, amely a való-
ságban mint realitás jel~ntkezik, mert az egyház e f ö lrí ön ,
csak, mint jogintézmény állhat fenn. Az egyháznak jogrendként
való szemlélete é s jogalanyként való elismerése jogi termé-
szetéb51 folyik. Amikor az egyházat jogilag határozzuk meg, az
emberi társadalom egyik k öz ö ss é qé t , mint reális valóságot a
társadalom rendjéb51 kiemeljük é s elhatároljuk . Annak a kér-
désnek a t~sztázása elhatározó jelent5ségG, hogy vajon az egy-
ház jogilag érzékelhet5-e, - vagy esetleg csak fiktiv fogalom
-, s így a jog területén kívül esik? Az egyházak jogi érzékel-
het5ségére evilági létezésük elegend5 bizonyítéknak tekinthe-
t5.3/ .

Az egyházat tehát csak jogi oldalról vizsgálva definiál-
hatjuk helyesen, mert az emberi t ök é Let Le ns éq miatt minden
köz ö ss éqnek fennmaradásához jogi szerve zet re , jogrendre van
szüksége.4/ A teológiából csak azokra az alaptételekre kell
figyelemmel lennünk, amelyek az egyház lényegére vonatkoznak.
Nyilvánvaló azonban, hogy az egyház jogi fogalma nem lehet a
teológiai fogalom ellentétele, hanem ugyanannak más ·szemlélet-
b51 fakadó képe. Ez a jogi fogalom a teológiai eschatológikus
elemeket nem használhatja, mert ami teológiailag realitás, az
jogi szempontból irreális. A lelki egyház tehát nem jogi je-
lenség, ez a joggal nincs érintkezésben, de ez nem is az in
concreto értelemben vett egyház, az egyház láthatatlan oldala,
az eszményi egyház vallási tartalma, az acél, mely felé az
egyháznak t~rekednie kell.5/ Lehet hittani elemeket vinni az

1/ Csiky Kálmán i. m. 90-97. 1.
2/ Ludwig Bendix: Kirche und Kirchenrecht, Mainz, 1896. 27. L
3/ Csiky Kálmán i. m. 100. 1.
4/ Erwin Ruck i. m. 3. 1.
5/ Csiky Kálmán i. m. 138., 101. 1.
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egyház jogi. meghatározásába, ez azonban jogi szempontból ir-
reális és csak azt jelenti, hogy nem vagyunk tisztában a jog
természetével. Az egyház jogi fogalmának a meghatározásánál
szükségképpen utalni kell az egyház lelki funkciójára, isteni
küldetésére, vagyis arra, hogy az egyház lényege a Szentlélek
műve ebben a világban. Az egyházjogász nem helyezkedhetik me-
reven teológiai alapra, mert ő is jogász és neki is igazodnia
kell a jogi fogalmakhoz. Ez a jogi fogalom nem tagadhatja meg
az egyház teológiai fogalmát , de szükségképpen más, mint az
egyház teológiai fogalma, amelyben jogi szemszögből nézve ir-
reális elemek is vannak.

A jogtudomány azzal semmiképpen sem szolgálja az egyház
érdekeit, ha az egyház fogalmát félreismerve annak fogalmát a
jog szempontjából irreális elemekkel tűzdeli tele. A teológiai
fogalmak a vallásilag lényegeset, az egyház eszmei síkját
érintik, a jogi egyházfogalom viszont az egyház evilági meg-
valósulását. A két fogalom mégis .szoros összefüggésben áll
egymással, minthogy egyetlen egyházfogalomra vonatkoznak. A
jogi egyháznak az ideális, a lelki egyház eszményeit kell
szolgálnia, s Krisztus egyházának megvalósítására kell töre-
kednie. Az egyház csak, mint evilági közösség, mint jogi kép-
ződmény állhat fenn. Ennek viszont az a folyománya, hogya jog
a jogi egyház szolgálatában áll, minthogy a jog az egyház esz-
mei céljainak megvalósításához tökéletlen eszköznek tekinthe-
tő. Ezért ezeknek az elérésénél csak közvetve jöhet figyelem-
be.6/

Mielőtt a jogi értelemben vett egyházfogalmat közelebbi
vizsgálat tárgyává tennénk, előbb tisztáznunk kell azt a kér-
dést, hogy jogi értelemben véve egyáltalán lehet-e evangélikus
egyházról beszélni és ha igen, mikortóI kezdve?

Arra már rámutattunk, hogy az evangélikus egyház nem csu-
pán a katolicizmus tagadásán alapul, hanem tanításának tenge-
lyében a "sola scriptura", "sola gratia" és a "sola fide" áll.7/
A hit- és egyházfogalom átértékelődése új, önálló vallási
rendszert kel tett életre, amely a katolicizmustóI különböző
elveken nyugszik. Teológiai szempontból tehát joggal beszélhe-
tünk önálló evangélikus egyházról, mert ez saj étságos, más
egyház tanításától el térő vallási rendszert képvisel, annak
ellenére, hogya reformáció nem új vallás alapítására, hanem a
régi, közös egyház megjavítására törekedett. Kérdés azonban,
hogya jogi értelemben vett egyház miként keletkezik és mitől
kezdve lehet önállóan kialakult evangélikus egyházról beszél-
ni?

6/ Szontagh Vilmos: Az egyház és a jog. Miskolci Jogászélet, 1938. XIV.
évf. lDl-102. l.

7/ Erik Wolf i. m. 63-66. 1.
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Kívülről tekintve minden egyház emberi közösség. Közösség
akkor keletkezik, ha az emberek egy csoportja valamilyen közös
cél megvalósítása érdekében egységbe tömörül. Egyház akkor ke-
letkezik, ha alkotóelemei együtt vannak. Ezek: meghatározott
terület rendelkezésre áll a mGködéshez, vannak egyháztagok és
hitvallás~al rendelkeznek. Természetesen az államhatalom fel-
tételekhez kötheti az egyházzá alakulást é s csak ezeknek a
teljesülése esetén lehet kész, megalakult egyházról beszélni.8/
Az egyház keletkezésének originarius módja az - és ez a rit-
kábban előforduló - amikor egyházjogi értelemben véve egyetlen
egyházhoz sem tartozó személyek fogadják el hitvallási tétele-
iket és alapítják meg egyházi szervezetüket. Az egyházzá ala-
kulás zömmel revolucionális, vagyis derivativ úton jön létre
oly módon, hogy egy már meglévő egyházon belül egy csoport új
tanokat alakít ki, vagy az egyház jogrendjét mással váltja
fel, vagy ezt a két lehetőséget kombinálja.9/

Az első esetet a katolikus egyház eretnekségnek (haeresia),
az utóbbit egyházszakadásnak (schisma) nevezi. Gyakran fordul
elő azonban a kettő kombinációja. A jogállományában csonkul t
egyház megmarad hatalmának minden erejével, sokszor az állam
támogatásával is harcol régi jogaiért. Ha sikerül kapitulációt
kikényszeríteni, akkor vagy az új, elszakadt egyház megszünte-
tésére és tagjainak a régi közösségbe való beolvasztására,
avagy dogmatikai, illetve jogi téren történő különállására ke-
rül sor, arié Ikü I azonban, hogy ezzel a régi egyház szuveréni-
tását megszüntetné. Ha a küzdelem az új közösség javára dől
el, - ez volt a helyzet az evangélikus egyházzal kapcsolatban -
ez a régi egyháztól való tényleges elkLilönüléshez vezet. Meg-
alkotja hitvallását és alkotmányát, megtartja követőit és sú-
lyának, valamint vitalitásának megfelelően vagy szektává válik,
vagy consensus omnium révén fennállását és ezzel új egyház vol-
tát el tudja ismertetni.IO/

A jogi értelemben vett egyház kialakulására rendszerint
ho sszabb fejlődés után kerül csak sor. Ennek az oka az, hogy
az egyház jogi kialakulását meg kell előznie az egyház tanai
kikristályosodásának és a szociológiai egyház megjelenésének.
Olyan egyház, amely hitelvekkel és követőkkel, valamint főhata-
lommaJ, úgyszintén valamiféle területtel nem rendelkezik, ahol
mGködését kifejthetné, alig képzelhető el.

8/ V. Ö. A vallás szabad gyakorlatáról szóló 1895. XLIII. tc., illetve
1990. évi IV. törvényt.

9/ Heinrich Brandweiner i. m. 38. 1. - Jogi szempontból az az érdekes,
hogy melyik egyház kapja meg az elismerést ahhoz, hogy a régi egyház-
zal kontinuitásban maradjon. Az elismerés akár az egyház, akár'az ál-
lam részéről történhet. Tipikus példa erre az ókatolikus egyház kelet-
kezése, amely a Vatikántól függetlenítette magát.

10/ Heinrich Brandweiner i. m. 39-40., és 109. 1.
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Hosszú fejlődésre volt szükség ahhoz, hogy Luther követő-
inek száma megszaporodjék és egyházzá szerveződjék. 1519-ben
szerepel először a "lutheránus" kifejezés,lll azonban sem ez a
körülmény, seni pedig a pápai átokbullának és jogi könyveknek
1520. december 10-én az Elster- Tor előtti elégetése nem je-
lentheti a iutheri egyház ~egszületését, mert ez a szimbolikus
cselekID~~y túlságosan személyes és defenzív jellegű volt. A M~-
Lanch t on es Luther által szerkesztett "Unterricht der Visi ta-
toren an die Pfarrherrn in Churfürstentum zu Sachsen" c. száz
visitationális könyv nyomán jelentkező belső egyházjógi fejlő-
dés az új egyházépítés kiindulópontját jelenti.121 Német terü-
leten lassan sor kerül a tartományegyház végleges alapjainak a
lerakására , ~. bár még mindig átmenetinek tekintik az "elsza-
kadt vallás" (spaltige Religion) helyzetét, melynek jogállása
az 1532. évi nürnbergi vallásbéke után is tisztázatlan marad.
Az 1555. évi augsburgi vallásbéke az egyházszakadást végleg
megpecsételi és az evangélikus egyházat a katolikussal lénye-
gében azonos jogállásúnak ismeri el. 131 A reformáció egyházi
jogalkotásának első periódusa német területen 1555-ben zárul
le, amikoris a tartományegyház szervezése befejeződik. Az
evangélikus egyház jogi fogalmának német területen történő
kialakulását 1555-re lehet tenni.141

A magyar evangélikus egyház megalakul ásának időpontját év-
számhoz kötve pontosan megjelölni alig lehet, mivel az egyházi
szervezet hosszantartó lassú fejlődés eredményeként egyházkor-
mányzati fokozatonként alakult ki.151 Államjogi értelemben
ugyan az 1608. évi k. e . I. tc. szervezetének önkormányzati
úton való felépítését lehetővé teszi, az egyház mai formájában
az egyetemes egyházi és felügyelői tiszt és az egyetemes köz-
gyűlés megalkotásával csak a XVIII.· század elejére alakulki. 161

Minden jogi közösség, köztük az egyház is, meghatározott
jogrenddel rendelkezik, mivel jogi normák által létesül. Csak
az a közösség jogi közösség, amelyet a jogi normák egységként
szabályoznak és ilymódon határolódik el egy másiktól. A jog

III R. Algermissen: "Luther tum" fejezet. - Lexikon für Theologie und Kir-
che. 2. kiadás, Freibug i. 8r. 1934. 738. 1.

121 Hans Liermann: Lutherische Kirche und Ökumene. - Archiv für Evang.
Kirchenrecht. 1937. 1. Band, 2. füzet, 83. 1.

131 Hans Liermann: Deutsches evangelisches Kirchenrecht, Stuttgart, 1933.
65. 1.

141 Hans Liermann: Lutherische Kirche und Ökumene i. h. 83. 1.
151 Mikler Károly: M'7flyarevangélikus egyházjog. Budapest, 1906. 31. 1.
161 L. szerző: A magy~rországi evangélikus egyházfelügyelői intézmény ere-

dete és egyházjogi jelentősége. Miskolc, 1942. 62. 1.
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egysége a jogi közösség eqy s é qé t van biztosítani hivatva, a
jogi közösség tehát nem természeti, hanem kultúrjelenség é s
ezért nem természeti törvények, hanem jogszabályok, jogi nor-
mák hozzák létre.17/

Minthogy minden egyházat jogi normák létesítik, annyiban
minden egyház jogi közösség, hogy a hozzá való tartozással
kapcsolatos kérdéseket és az egyházi szervek tevékenységi kö-
rét jogszabályok ~zabályozzák.

Az egyház, mint iogi közösség, önálló léttel rendelkezik,
tehát jogi személy. IB/ A közös érdekek megvédése végett az
egyes tagok érvényesíthetik akaratukat a közösségnél, másrészt
viszont az ő akaratukat is befolyásolja az összességé. Ennek a
kölcsönhatásnak az eredményeképpen a közösség tudata és akara-
ta nem azonos az egyes tagokéval. Az egyház tagjai akaratától
független, önálló léttel felruházott jogi személy.19/ Az egy-
házat, - mint a kollektív személyeket általában - az jellemzi,
hogy egyidejűleg több emberi közösség tagjai is lehetnek. A
kollektív személyek szervezetének ez a bonyolultsága teszi
szükségessé, hogy a közösség létfeltételeit minél jobban biz-
tosítsa részben önmaga megszervezése, részben pedig tagjai ma-
gatartásának minél tökéletesebb szabályozása révén. Az egyház
tehát ezzel jogalkotó hatalommá válik.

Az egész keresztyénség~ek egységes jogi szervezete nincs,
mert már a reformáció előtt l054-ben szétszakadt. A reformáció
történeti okok miatt egységes egyházi intézményt nem hozott
létre, annak ellenére, hogya reformátorok előtt az "unum cor-
pus christianum" eszméje lebegett.20/ Az egységes, az univer-
zális egyház fogalma teológiai, mert az egyházhoz tartozást
lelki alapokra fekteti; a jognak viszont a földi élet jelensé-
geivel kell számolnia és az egyházat csak a maga külső szerve-
zetében érzékelheti.2l/

17/ Alfred Verdross: Die Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft,Wien und
Berlin. 1926. 4. 1.

18/ Günther Holstein i. m. 4. 1. "Wenn religiőse Gemeinschaft überhaupt
echte Gemeinschaft ist, so muss sie irgendwie als sich selbst setzende
Grősse begriffen werden, die, wenn auch tatsachlich in steter Relation
so doch fül'die begriffliche Analyse unabhangig und selbstandig jense-
its der von ihr umschlossenen Individuen steht."

19/ Szentpéteri Kun Béla: Magyar református egyházalkotmány. Debrecen,
1968. 2. 1.

20/ Hans Liermann: Lutherische Kirche und Ökumene id. h. 81-84. 1.
21/ Csiky Kálmán i. m. 13-14. 1.
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Jogi értelemben véve tehát egyház alatt a keresztyénség
egy részének jogi szervezetét értjük. Talán első pillanatban
paradoxonként hat ez a megállapítás, mert lényegében azt je-
lenti, hogy az evilági egyház - legalábbis protestáns felfogás
szerint - partikuláris egyház formájában jelentkezik. Dietrich
Pirson az "Universali tat und Partikulari tat der Kirche" című
kitűnő munkájában221 amikor azt vizsgálja, hogy a partikuláris
egyház szuverenitásából, avagy az univerzális egyházból kell-e
levezetni a jogrend alapját, ez utóbbi mellett foglal állást.
A partikuláris egyház az univerzális egyház egy megjelenési
formája, mégpedig a partikuláris egyház az univerzális egyház
területi, vagy konfesszionális része, s azért mindkét egyházra
nézve érvényes az a követelmény, hogy az egyházban jogként
csak az érvényesülhet, ami Krisztus autoritására visszavezet-
hető. Ez a jogalkotó egyházi s zervr e is érvényes ••amely legi-
tim jogalkotó hatalmát delegálás útján nyeri el.2JI

A fentiekből következik, hogy az egyházjogban lehetetlen
tisztán jogi módszert alkalmazni, mivel a keresztyénség fogal-
ma céljogi, vallási és szociológiai elemeket egyesít, másrészt
viszont mivel a jogi meghatározás nem eléggé élesen elhatároló
a szekták irányában. Van ugyan olyan felfogás, amely azokat a
vallási közösségeket tekinti egyházaknak, amelyeket az állami
jogaIkotás egyházaknak minősít, ez azonban nyilvánvalóan egy-
oldalú szemléleti mód.2~1 Az egyház fogalmának a túlfeszítését
jelenti ha az "egyház" fogalmát a keresztyénség körén kívül is
alkalmazzuk ;251 az egyház fogalma ugyanis Krisztus személyé-
vel~ vagy is a keresztyénséggel elválaszthatatlanul egybefonó-
doH. Más nem keresztyén vallásfelekezet akkor sem nevezhető
egyháznak, ha vele azonos jogálláSú;261 egyház bsak az egész
ország területén szervezettel rendelkező keresztyén vallásfe-
lekezet lehet. 271

221 Dietrich Pirson i. m. 32. 1.
231 Hans Kelsen: General Theory of Law and State, Cambridge (Mass. 1949.

112. 1.
2~1 Szerző: Új törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az

egyházakról. In: Keresztyén Igazság, 1990. március 5. szám, 31. 1.
25/ V. ö. Kossutány Ignác: Egyházjog, Kolozsvár, 1906. 9.1., vagy Mikler

Károly i. m. 10. 1.
261 V. ö , 1895: XLII tc. az iraelita vallásról, amely nem,lett "egyház".
271 V. ö , Kováts Gyula: Az utolsó két egyházpolitikai törvényjavaslat,

189l~. 50. 1.: "Világszerte az egyház fogalma a keresztyénséggel áll
kapcsolatban.", vagy F. G. Puchta i. m. 29. 1.: "Das Judentum hat kaí.-
ne Kirche hervorgebracht, weils es eine nationeIle, keine allgemeine
Religion ist."
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Az egyház jogi természetének a megítélése tekintetében el-
térőek az epyh é zj cq á szok véleménye. Egyesek intézetnek, mások
egyesületnek, vagy közösségnek, közjogi testületnek, ismét má-
sok társaságnak tekintik az egyházat.

Az egyház jogi fogalmának a megítélésénél minden evangéli-
kus egyházra egyformán érvényes meghatározást nem lehet talál-
ni már azért sem, mert az egyház fogalma dinamikus, változó:
hol az intézeti, hol a testületi vonások domborodnak ki job-
ban, vagy halványulnak el.

Friedberg az egyház jogi definiciójába, akárcsak Hinschius,
vagy Sohm, az intézeti fogalmat is felveszi28/ és az ~gyházat
a keresztyén hit fenntartására rendelt intézetként, személyek-
től független szervezetnek tekinti. Brunstad a mandatum Chris-
tiben látja az egyház intézeti jellegét.29/

Bár kétségtelen, hogy az evangélikus egyház jogi fogalma
intézeti vonásokat is fel tüntet, értve ez alatt az egyháznak
személyektől független szervezetét, mégis félreismernénk az
evangélikus egyház lényegét, ha csak ezt az oldalát emelnénk
ki. Az intézeti jelleg eredetileg a római katolikus egyházra
illik, mert a katolikus egyházfogalom szerint, amely statikus,
tehát változatlan, az egyház függetlenül tagjai t ó l , isteni
alapítású é s hierarchikus felépítésú. Az evangélikus egyház-
fogalommal kapcsolatban más a helyzet. Itt a jogi értelemben
vett egyház - mégha sok esetben fel ülről szervezték is é s
ezért intézeti jelleget is mag~n visel -, mégis a gyülekeze-
tekben tömörülő egyháztagokat tükrözi.

Az evangélikus egyház teh~t az intézeti vonások mellett
közösségi , társasági (genossenschaftlich)rvonásokat is visel
magán, anélkül azonban, hogy ez az egyház lényegét befolyásol-
ná. A történeti fejlődés és a körülmények hol az egyik, hol a
másik elem előtérbe kerülését mozdították elő. A népegyháznál
inkább az intézeti, a szabad egyházi formánál inkább a közös-
ségi jelleg lép előtérbe. Günther Holstein szerint a jogi egy-
ház "Genossenschaft,sgemeinschaft juristischer Art" é s akkor
van jelen, amikor az-~azonoshi tet vallók és az egyháztagok kö-
zössége jogi cse lekniényeke t végez a külső viLápban , valamint
jogi életüket szabad jogaIkotás útján kialakítják ..JOI Ulrich
Stutz meghatározása szerint az egyház jogi értelemben - evan-
gélikus tanítás szerint - a Jézus Krisztusban hívőknek az em-
beri renden (gyülekezet, állam, nemzet) belül megjelenő és kül-

28/ Emil Friedberg: Lehrbuch des kath. und evang. Kirchenrechts, Leppig
1895. 1. 1. és Paul Hischsius: Staat und Kirche, Freiburg, 1883. 250.
1., Sohm im. 22,66. 1.

29/ Friedrich Brunstad i. m. 23. 1.
30/ Günther Holstein i. m. 260. 1.
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sőleg az ige.- és szentségszolgálat által felismerhető közössé-
ge.31/ Hans Liermann mind az intézeti, mind a közösségi voná-
sokat belevonja meghatározásába: "a jogi egyház: "eine natür-
lich verfasste, mit genossenschaftlichen Zügen durchsetzte
rechtliche Organisation von Christen auf der Grundlage evan-
gelischen Glaubens".32/

Vannak akik az egyházat, mint jogi jelenséget egyesületnek
tekintik.33/ Főleg racionalista gondolkozók fogják fel egyesü-
letként és közösségi vonásait elhomályosítják. A közösség bel-
ső összetartozást jelent: tulajdonképpeni értelme az, hogy egy
mindenkiért van, s mindenki egyért. Az egyesület célszövetsé-
get jelent; mindenki azt reméli, hogy céljait másokkal együtt-
működve könnyebben elérheti. Az egyháznak egyesületként való
felfogása az egyház fogalmát megüresíti. Az egyházat nem lehet
a kultúr-protestantizmusra jellemző felfogásként mint művelt-
ségterjesztő, erkölcsnemesítő vagy humanitárius intézményt
felfogni, hanem ennél sokkal több: a Szentlélek által a Krisz-
tusban hívők gyülekezete.

Végül közjogi testületnek, illetve társaságnak is tekintik
az egyházat. A két fogalom között a különbség az, hogya köz-
jogi testületnél a jogi organizáció erősebb. A közjogi testü-
leti jelleg jogi kategória, melyet az álla~talom biztosít és
amely különleges, kiemelt jogállás élvezetét biztosítja.34/
Gyűjtőfogalom, amelynek tartalma a jogszabályalkotótól függ.
A magyar evangélikus egyház 1949-ig volt közjogi testület,
attól kezdve ez a kedvezményes jogállása megszűnt, az állam és
az egyház szétválasztása következtében.

Az evangélikus egyház alatt egyházjogi értelemben véve az
evangélikus hitvallásúak meghatározott területen, egyházi fő-
hatalommalrendelkező híveinek jogi közösségét értjük.

Az egyház jogi fogalmának az alkatelemei tehát: az egyház
érvényességi területe, az egyház népe (egyháztagság) és a fő-
hatalom. Csak ahol ez a három alkotó elem együtt van, ott le-
het jogi értelemben vett egyházról beszélni.

r. Az egyház jogi létezéséhez szükséges, hogy földrajzi-
lag, vagy politikailag megjelölt terület álljon rendelkezésre,
ahol az egyház a maga funkciói t kifejtheti. Brandweiner sze-
rint erre nincsen szükség, mert az állam területi alapon
(ratione territorii), az egyház pedig személyi (ratione perso-

31/ Ulrich Stutz: Kirchenrecht. In: "Enzyklopedie der Rechtswissenschaft
in systematischer Bearbeitung von Fr. Holtzendorff und Josef Kohler."
München und Leipzig, Berlin, 1914. V. kötet, 460. 1.

32/ Hans Liermann i. m. 17. 1.
33/ Mikler Károly i. m. 10. 1.
34/ Ernst Forsthoff: Die őffentliche Körperschaft im Bundesstaat. Tübingen

1931. 2. 1.
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na rurn ) jogi k öz ö ss éq . Szerinte az állam é s az egyház között
éppen az a ·különbség, hogy az egyháznak nincs szüksége t er ü-

letre.35/ Ez az álláspont nyilvánvalóan téves, hiszen minden
jogi szervezetnél a jogszabályok hatályosulásának kérdése te-
rülethez kapcsolódik, még a római katolikus univerzális egyház
is, - amelynek gyakorlatilag földi határai nincsenek - orszá-
gonként különböző jogszabályokat használhat - lEgülátb -is a
részletekre nézve. Sokkal fokozottabb mértékben áll ez a pro-
testáns egyházakra nézve. Így pl. az erdélyi szász e.angéliku-
soknak az országos evangélikus egyháztól eltérő, független
szervezetük Van, de az ellenekzőjére is van példa, így pl. a
magyér református egyháznak a trianoni békekötés előtt-az USA-
ban magyar református egyházmegyéje volt, amely a magyaror-
szági egyházi jogszabályok szerint szervezkedett és a magyar-
országi egyetemes konvent alá tartozott.36/ Az evangélikusok-
nál is voltak hasonló törekvések.37/

II. Az egyház másik alkotóeleme az egyház népe, az egyház-
tagság. az egyházat is, mi~t minden más közösséget emberek al-
kotják. Az, hogy ki tekintendők az egyház tagjainak és hány
tag jelenléte é s milyen egyéb fel tételek szükségesek 'az egy-
házzá alakuláshoz, tételesjogi kérdés, tehát hatályos jogsza-
bály dönti el a feltételeket. Az evangélikus egyháztagság kér-
dését korábban kettős fel tétel: az állami é s az egyházi jog-
szabályok teljesülése együttesen eredményezte. Az állam és az
egyház szétválasztása ó~a, vagyis 1949 óta ez a kérdés az egy-
házra tartozik. Bár maga a keresztelés előfeltétele az egyház-
tagságnak, egyéb feltételek Chelybenlakás, egyházi terhekhez
való hozzájárulás stb.) is szerepelhetnek. Oe történhet az
egyháztagság megszerzése betéréssei is. Az egyháztagság kérdé-
se szoros összefüdgésben áll a hitvallássair az egyház tanítá-
sának az elfogadásával. Az egyháztagságra egyébként jellemző,
hogya teljes jogkör megszerzése fokozatosan, bizonyos egynázi
cselekményekhez, illetve korhatár eléréséhez kapcsolódik
Ckonfirmáció, nagykorúság, esetleg felnőtt keresztség). Néhány
egyház elvből elveti a hitvallást arra hivatkozással, hogya
hitvallások emberi eredetűek, illetve mivel a hitbeli egységet
ennek segítségével úgysem lehet fenntartani.38/

Az evangélikus egyház szempontjából a hitvallés els6rendG
fonto.sságC; az eqyh ázriak , mint jogi közösségnek a fogalmához
hozzátartozik a confessioé, amit a régi nyelvhasználat: "ágos-

35/ Heinrich Brandweiner i. m. 17. l.
36/ Szentpéteri Kun Béla: Magyar református egyházalkotmány.Debrecen 1932

26. 1.
37/ Egyet. közgy. jkönyv 1912:133 p.
38/ Bericht der Kommission IV; der World Conference on Faith and Order

über die Einheit der Kirche in Leben und Gottesdienst. Nr. 82, 1937.
14. 1. - Brandweiner i. m. 18. 1.
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tai hitvallású evangélikus" is igazol, illetve az értelmi vál-
tozás, hogya régi egyház egységének szétesése után a "confes-
sio" kifejezés az egyházzal egyenértékűvé vált. Az 1934-37.
évi zsinat az egyház elnevezésének rövidített formáját: "az
evangélikus"-t fogadta el.391

Bár a személyi elem igen erős az evangélikus egyháznál és
általában a többi egyháznál is, a jogi értelemben vett egyház-
fogalomnál a terUleti elemet sem lehet ~eljesen figyelmen ki-
vUl hagyni.

Ill. Az evangélikus egyházfogalom harmadik eleme az egyhá-
zi főhatalom. Ennek fennforgása szintén lényeges, mert ez köti
össze a másik kettőt, ez biztos itja az egyházi szervezet műkö-
dését. Az egyházi főhatalommikénti megszervezése evangélikus
hi tel vi szempontból közömbös; egyedUl csak az a fontos, hogy
az egyházban Krisztus uralkodjék, az evangéliumot Krisztus
tanitásának megfelelően hirdessék és a szentségeket az Úr
rendelése szer í nt szolgáltassák ki.401 A jogi szerve zet mi-
lyensége tekintetében tehát a legnagyobb szabadság áll fenn.
Az intézeti és társasági alkotmány mindenféle tipusa és variá-
ciója figyelembe jöhet. A megjelenési formákban való kötetlen-
ség az evangélikus egyházaknál annyira szembetűnő, hogy jófor-
mán nincs két azonos szervezettel rendelkező evangélikus egy-
ház sem.

A magyar evangélikus egyház fogalmát az 1934-37. évi zsi-
nat az alábbiak szerint határozza meg: "A magyarországi ágos-
tai hitvallású evangélikus keresztyén - röviden evangélikus -
egyházat hiveinek összessége, mint k öz ö s vallásgyakorlat vé-
gett közjogilag szervezett testUlet alkot ja. "411

Az 1966. évi 1. törvény 1. §-a szer í nt "A Magyarországi
Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház - röviden a
Magyarországi Evangélikus Egyház - A Magyarországon élő evan-
gélikusok közössége. 421

Mig az 1934-37. évi zsinaton elfogadott meghatározás az
evangélikus egyház közjogi jellegére utal, tehát államjogi
értelemben fogalmaz, az 1966. évi már csak "evangélikusok k ö-

zösségéről" beszél, anélkUl, hogy k öz eLebb r ő I meghatározná,
hogy mit is kell ez alatt érteni. Annyit mindenesetre érzékel-

391 Egyet..ki;izgy.jk. 1926:26 jkp., 1942:6 jkp., E. T. II. tc. 1. §., to-
vábbá 15.422/1927. VKM. rendelet.

401 Erwin Ruck i. m. 3. l.
411 A magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyház 1934-

37. évben Budapesten tartott országos zsinatán alkotott egyházi törvé-
nyek. Budapest, II. tc. 1. § 1. bek.

421 Egyházi Törvények. A Magyarországi Evangélikus Egyház Törvénykönyve
Budapest, 1967. 1. törvény 1. §.
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tet ez a "meghatározás", hogy az állam és az egyház sz é t v á-

lasztása következtében megszűnt az egyház közjogi testületi
jellege és a magánjog (polgári jog) szférájába kerültek az
egyházak, az egyházpolitikai rendszer változása miatt.

Ha a magyar evangélikus egyház fogalmát a magyar államban
elfoglal t jogi helyzetére tekintettel akar juk meghatározni,
akkor a magyar evangélikus egyház alatt Magyarország területén
élő evangélikusoknak egyházi főhatalommal rendelkező vallásuk
fenntartása, fejlesztése és terjesztése cél jából jogi szemé-
lyiséggel rendelkező testületét értjük.

Az 1991-ben összehivandó zsinat bizonyára újból fogja meg-
határozni a magyar evangélikus egyház fogalmát.

Az egyház elnevezést pars pro toto az egyes egyházi intéz-
ményekre, mint pl. az egyházközségre, egyházi hivatalokra és
templomra is alkalmazni szokták, az "egyház" fogalmának azon-
ban ilyen értelemben való használata lassacskán elkopik. (V.Ö.
pl. "az iskolák és templomok országos felügyelője" régebbi
megjelölést.)

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a katolikus
egyházfogalomhoz viszonyítva gazdagabb az evangélikus egyház-
fogalom. Találóan mondja Liermann, hogy ez jelenti a protes-
tantizmus külső gyengeségét, egyúttal azonban belső erejét
is.43/ S ugyanez áll megfordítva a katolikus egyházfogalomra
is, amely a katolicizmus számára alig bevehető erőd, jogi
támaszpont, amely viszont a belső hittartalom rovására fejlő-
dött ki. \

A katolikus egyházfogalom statikus jellegéveI ellentétben
az evangélikus egyházfogalom dinamikus jellegű. Az egyház di-
namikus fogalma ..abban van, hogy az egyház feladatának és a
hitfogalom változásának megfelelően változó egyházfogalomhoz
jutunk. A dinamikus jelleg abból is kitűnik, hogy az evangé-
likus egyház kötetlenséget mutat a k iiLs ő megjelenési formák
t ek í n t e t éb en .

Az evangélikus egyházfogalomnak van azonban constans, ál-
landó része is. Ez vallásos területen fekszik és ez biztosít-
ja, hogy az egyház mindaddig egyház marad, amíg belsőleg nem
vál t o'zí k . A teológiai értelemben vett egyház: a Krisztusban
igazán hívők közössége ezt az állandóságot biztosítja. Egyház-
nak nevezzük azonban - szociológiai értelemben - a keresztyé-
neknek e földön különböző formában való közösségét, akár tisz-
tán társasági, akár pedig valamely más jogi formában jelentke-
zik is az együttélés.

43/ Hans Liermann i. m. 5. 1.
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A jogi értelemben vett egyház azonos a szociológiai érte-
lemben vett egyházzal azzal a különbséggel, hogy ezt a jog
egysége foglalja össze. A jogi szervezet milyensége tekinteté-
ben nagy szabadság áll fe nn; elképzelhető akár az intézeti,
akár a társasági alkotmány, illetve ezeknek a kombinációja.
Egyedül az egyháznak, mint célegyesületnek a felfogása áll el-
lentétben a jogegyház lényegével, mert ez ellentmond az egyház
ama egyedüli feladatának, hogy az egyház valóban a Krisztuban
igazán hívők közössége legyen.

Végső megállapításként tehát hangsúlyozhatjuk azt a fel-
ismerést, hogy a jogintézményszerúség nem 1 ényege az egyház-
nak, hanem csak jogi megjelenési formája. Az egyház eszményi
hivatása szempontjából a szentek gyülekezete, ahol az evangé-
liumot helyesen hirdetik és a szentségeket kiszolgáltatj ák,
jogintézményszerúleg pedig híveinek jogi szervezetben megj ele-
nő összessége, jogilag szervezett társulata.44/

86

U/ Szontagh Vilmos i. m. 103. 1.



v. A jog fogalma

A jog rendeltetése. - Jog és erkölcs közti kUlönbs~g. - 1. A
természet jogi iskola jogfelfogása. - II. A positivista iskola.
- Ill. Az idealista felfogások: Somló, Sander , Stammler, KeL»
sen, Vaihinger, Hégel, Hartmann. - IV. Egyeztető irány: Moór
é s Verdross felfogása. - A kikényszeríthetőség kérdése. - A
jog fogalma. - Alkotó elemei. - A jog helyességének értékmérő-
je. - A jog feladata. - Tárgyi és alanyi jog. - Jogi tények. -
Jog és állam. - Jogrend és jogi közösség. - A jogi közösségek
összefUggése. - Ihering megállapítása.

Az ember társas lény természetéből következik, hogy célki-
tűzéseit legjobban emberi közösségben: társadalomban tudja
megvalósítani . Minden emberi egyUttélésnek szabályozó erőre:
jogra van szUksége.l/ Ubi societas, ibi ius. A jog tehát - az
általános felfogás szerint - az emberek és emberi közösségek
egyUttélését szabályozó norm~k rendszere. Erősen vitatott
azonba na" di f f erenc ia speci fi~a", vagy isa jognak az a saj át-
sága, amely más szociális normától megkUlönbözteti.

A jogról szóló definiciók többnyire két véglet között mo-
zognak: vagy az erkölccsel, az igazságossággal , vagy a puszta
erőszakkal szokták a jogot azonosítani.2/ Eközött a két véglet
között a jog fogalmi meghatározásának széles skálája találha-
tó.3/ A jog sem az igazsággal, sem az erkölccsel nem azonos,
jóllehet mindegyiknél meg van az a közös vonás, hogy az egyén-
t ő I valaminek a t ev é s é t , vagy nem tevését k ö ve t eI í k s mind-
egyik mö qö t t valami kényszerítő, vagy csupán pszichológiai,
avagy fizikai kényszerítő hatalom áll.

A jog é s erkölcs k öz ö t t részben alaki, részben tartalmi
kUlönbség van.

1/ A "jog" etimológiai értelme az erkölcsi tartalomra utal, mert a "jobb"
kéz képletes kifejezője, akárcsak anémet (rechte Hand) és a francia

- (main droite) kifejezés. A "jog" külöroen l882-ben keletkezett nyelv-
újítási műszó. Jankavich Miklós történettudós alkotása.

2/ Moór Gyula: A jogbölcselet problémái. Budapest, 1945. 73. 1.
3/ A jog fogalmi meghatározásával a "jogfilozófia" (jogelmélet foglalkGzik

főleg három problémakört vizsgálva: 1/ a jog fogalmának elhatárolását
(jogi alaptan), 2/ a jog keletkezésének, fejlődésének és hatásaínak ki-
fUrkészését (jogszociológia) és 3/ a jog helyességének megállapításához
szUkséges értékmérő felkutatását (jogi értéktan).
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A jog szabályai sokkal határozottabbak, mint az erkölcséi.
Ennek az oka az, hogya jog - különösen fejlettebb szakában -
egy szervezett hatalomtól indul ki, míg az erkölcs rendszerint
a szervezetlen társadalom terméke.

A jog által szabályozott viszonyok általában kétoldalúak,
míg az erk ö lcs é í. egyoldalúak. Az erkölcsi norma nagy általá-
nosságban csak kötelességet, a jogi ellenben jogosultságot és
kötelességet is megállapít. Vannak azonban kivételek is: pl.
egyoldal ú jogok (végrendelet, adományozás) és kétoldalú köte-
lességek (pl. jóhiszeműség fennforgása).

Az erkölcs az érzületre, a jog a küls5 cselekvésre vonat-
kozik, bár gyakran a szándék értékelése is fontos lehet (pl. a
büntet5jogban).

A jognak megfele15 magatartás általában kikényszeríthet5;
at erkölcs azonban nem enged a kényszernek. Ez a megkülönböz-
tetés azonban nem abszolút, mert a jognak számos olyan terüle-
te van, ahol a kikényszerítés elve nem érvényesül (pl. naturá-
lis obligatiok - kártyaadósság).

Tartalmi tekintetben a különbség abban mutatkozik, hogy
míg a jog a közösség fennállására nézve feltétlen engedelmes-
séget kíván, s mint erkölcsi minimum jelentkezik, addig az
erkölcs a fej15dés, a tökéletesedés tényez5jeként lép fel, s
azokat az eljárásokat követeli, melyek a haladást e15mozdít-
ják, lehet5vé teszik.

A jog általában parancsként jelenik meg, ha azonban ezek
a szabályok a f5hatalom eljárását is rendezhetik, akkor a meg-
felel 5 elj á r á sra vonatkozó igéretként is mu tatkozh at. A jog
parancsoló jellege feltétlen, igéretet azonban nem mindig kell
tartalmaznia.4/

1. A jog lényegének a meghatározására irányuló törekvések
csak a XVIII. században, a természet jogi iskola megalakulása
révén a jogbölcseletnek önálló tudománnyá válásával öltenek
határozott formát. Igaz ugyan, hogy a természet jogi felfogás
megtalálható már az ókorban és végigvónul a középkoron és új-
koron és a XVII. században is csak új formát ölt, a filozófiá-
tóI csak a természet jogi isköla felléptévei válik külön.

A természetjog k öz í sme rt meghatározása Christian Wolff
0679-1754) meghatározása szer í nt . "Lex naturalis .est, quae
rationem sufficientem in ipsa hóminis rerumque essentia atque
natura agnoscit."5/

4/ Teghze Gyula: Társadalom-, állam és jogbölcselet.Debrecen, 1924. 37.1.
5/ Christian Wolff: Philosophiapractica, I. §. 135. - L Reinhold Zippeli-

us: Das Wesen des Rechts, München, 1969. 72. 1.
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A természet jogi felfogások közös vonása az, hogya törté-
netileg változó, tételes, vagy pozitív emberi jogon felül egy
magasabb , változatlan, fel tétlenül helyes, örök természeti,
vagy isteni jogot ismer el. A természet jogi felfogás a jog
fogalmának erkölcsi felfogása. Különösen áll ez a megállapítás
a scholastikus felfogásra, - elsősorban Aquinói Tamás felfogá-
sára -, minthogy ő a tételes jogot is az erkölcsből vezeti le.
Szerinte emberi jogként sem fogadhqtó el az olyan igazságta-
lan, vagy erkölcsi tartalmat nélkülöző jogszabály, amely iste-
ni és termés~eti törvénnyel ellentétes.

A XVII. században a Grotius által alapított természet jogi
iskola, amely már, a következő évszázadban az észjogi iskola
elnevezést viseli, egyenesen a természetjog tartalmának megha-
tározására és észjogi kódex felállítására törekszik. Nyilván-
való, hogy ez a törekvés azért irreális, mert a konkrét tarta-
lommal bíró, de azért mégis örökérvényű jog gondolata utópia.6/

És mégis két évszázad nagy jogászai és filozófusai, - köz-
tük nem kisebb nagys ágok, mint Gr ot í us , Hobbes, Pufendorff,
Locke, Thomasius, Leibni tz, Wolff, Rousseau, Kant és F ichte -
a klasszikus természet jognak ez után az utópisztikus változata
után törekszenek. Munkájuk eredménye egy csomó egymásnak el-
lentmondó természet jogi rendszer, s ezek mindegyikét szerzője
örökérvényűnek tekintette.

A természetjog értékelésévei kapcsolatos vélemények erősen
megoszlanak. Sokan azt a yéleményt képviselik (Legaz y Lacamb-
ra, Jules Dabin, E. Brunner, Coing), hogya természetjog nem
jog, hanem ethika. Kunz szerint a természetjogra való hivatko-
zás nem egyenértékű a tételes jogra hivatkozással, az ezzel
kapcsolatos vita tisztán terminológiai jellegű.7/ A természet-
jog pozitív jog nélkül nem érvényesül. Ezt igazolja az is,
hogy a természetjogra való hivatkozás nem tudta megmenteni a
zsidókat Hi tlertől. A természetjog értékét Moór Gyula abban
látja, hogy eszményt és értékmérőt ad a tételesjog megítélése
számára.BI

II. A XIX. század második felében a pozitivista jogfelfo-
gás, - ellentétben azzal a korábbi felfogással, amely a jogban
erk ö.lcsö t, illetve. annak válf aj át 1átja - az e rk ö Lc st ő I füg-
getlen jogfogalmat keres. Mivel a jogszabályalkotás lényegében

6/ Moór Gyula: i. m. 8. 1. - A természetjogra nézve: Das Problem des Na-
turrechts. - Sonderabdruck aus dem Archiv für Rechts - und Sozialphilo-
sophie, Band XXVIII. Heft 4,543-569. 1.

7/ Josef Kunz: The United Nations Declaration of human rights. - The Ame-
rican Jousnal of International Law. Aprill949. Volume 43. 319. 1.

B/ Moór Gyula i. m. 8-15. 1.

89



I

a törvényhozó szerv kezében van, sokan csak a törvényhozó
szervet ismerik el kizárólagos jogalkotónak . Ha pedig a jog
nem más, mint az állam alkotta norma, akkor állami törvényen
alapul a jog és megvalósulása állami kényszeren. Ilyen érte-
lemben mondja Ihering, hog'! a jog egy államban érvényesülő
kényszernormák összessége.9, Nippold és Jellinek is azt az ál-
láspontot képviseli, hogy egy állam csak akkor követelhet,
vagy jogszerűen kényszer íthet ki valamit, ha az jogtételen
alapul. A pozitivista elméletek közös hibája az, hogy az állam
már maga is jogi szervezet és így nem lehet a jogot - idem per
idem hibája nélkül - saját magából levezetni, másrészt az,
hogy csak a jogalkotást ismeri el tényként és nem veszi figye-
lembe azokat az erőket, amelyek ehhez a']ogalkotáshoz vezet-
tek.lO/

Ill. Somló Bódog, az újkanti irány kiváló magyar képvise-
lője, Juristische Grundlehre c. munkájában a jog fogalmának
meghatározását és a helyes jog kérdését tekinti a jogfilozófia
megoldandó feladatának. 11/ Jogon azokat az empirikus társadal-
mi szabályokat érti, melyek a "legfőbb hatalomtól" származnak.
Ez al~tt a fogalom alatt azt az állandó jellegű hatalmat érti,
amely akaratát más hatalomnál eredményesebben tudja keresztül-
vinni és amely az életviszonyok széles körét vonja szabályozá-
si körébe. Szerinte tehát a jog fogalma nem jelent a tapaszta-
lat tényeitől mentes "tiszta" fogalmat, hanem csupán empirikus
általános fogalmat: i változó jogi jelenségek változatlan és
maradandó elemeit .12 Somló a jog normajellegét úgy akarja
megmenteni, hogy különbséget tesz abszolút és empirikus normák
között és a jogot ide számítja.13/ Az empirikus normák számára
nem mások, mint az empirikus akarat követelményei.14/ Az em-
bert az "empirikus norma" kötelezi, mely azonban lerövidített
kifejezése a ténynek, amely egy meghatározott akarat követel-
mény~ként jelentkezik. Végeredményben azonban a kényszereImé-
let számára sem jelent mást az a szabály, hogy az ember "jogi-
lag" cselekedjék, mint azt, hogy ellenekző esetben kényszer
alkalmazása fenyegeti. Fritz Sander a normát és értéket, mint
a gyakorlat fikcióját, egy meghatározott cselekvést előmozdí-
tó illúziónak jelöli meg.15/

9/ Iher ínce Der Zweck im Recht, 1. 249. 1.
10/ Erich Fechner: Rechtsphilosophie, Tübingen, 1962. 64. 1.
11/ Megjelent Leipzig, 1917. II. kiadás 1927-ben.
12/ Mbór Gyula i. m. 32. 1.
13/ Somló Bódog i. m. 58. 1.
14/ Somló Bódog i. m. 62, 65, 430. 1.
15/ Fritz Sander i. m. Archiv des őff. Rechts, N. F. X. 1926. 193. 1.
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Rudolf StammleI' és Hans Kelsen érdeme, hogya jogi empi-
rizmus fogyatékosságára rámutattak és a jog fogalmát "időtlen"
értelemben keresték. StammleI' azt vallja, hogy a jog éppoly
gondolkozási forma, mint Kant felfogása szer i nt pl. a tél' és
az idő. Abban téved azonban, hogy gondolkozási formának tekin-
ti, me rt a jog valójában az akarásnak a formája: "a megsérthe-
tetlenül s önhatalmúan összekapcsoló akaI'at."16/ Kelsen a jo-
got teljesen gondolati előírásnak, az érték sz f é r áb a tartozó
olyan normának tekinti, amelynek a valósághoz semmi köze nincs.
A jogot nagy gúlához hasonlítja, melynek csúcsán a nem tétele-
zett, de feltételezett hipotetikus alapnorma áll, melyből min-
den tételesjogi szabály levezethető.17/ Ebből a felfogásból a
jog pozitív voltát nem lehet megmagyarázni, s ezért végül Kel-
sen is elismeri a jog tételes érvényesülésének fontosságát.
Kelsen rendszerében - Kanthoz hasonlóan - objektív, individuá-
lis feletti, tapasztalat feletti alapot akar adni a jognak,
amely mégis a gondolkozás terméke, objektív alapot nélkülöző
filozófiai felfogás. lB/

Nem véletlen, hogy Kant gondolkozásmenete két ellentétes
felfogás kialakulásában tükröződik vissza. VaihingeI' a tudat-
ban és tiszta akaratban csupán fictiót (fictiones falsae) lát,
amely gyakorlatilag mégiscsak előmozdítható.19/ Másrészt Hégel
és a marburgi iskola követői magát a tudatot (Bewustsein übeI'-
haupt) és a tiszta akaratot olymódon akarják objektivvé tenni,
hogy Platonnak az "objectiv szeLl emv-f ő l antropocentrikus be-
állítottságát pantheista, vagy teocentrikus felfogással győzi
le. Bál' a hegeli filozófia értékéből sokat von le a ma már el-
avultnak tekinthető metafizikai fejtegetés, mégis az újhégeli
jogbölcselet jelentősebb ága éppen HegeI elavult metafizikai
spekulációihoz ragaszkodik, bál' vannak olyanok is, aki - szin-
te akaratlanul - egyúttal a kanti irány hatása alatt álla-
nak.20/ Különösen Nicolai HaI'tmann igyekszik Hégel metafizikai
elméletei t elrejtve az "objektív szellem"-et a társadalmi,
történelmi és kulturális lét valóságaként felfogni, s ebben a
valóság és érték kanti dualizmusának megfelelően egy psziho-
fizikai valóságból álló és egy szellemi réteget megkülönböz-
tetni.22/ Helyes lenne, amint erre MoóI' Gyula rámutat, ha a
jogfilozófiában is létrejöhetne - az általános filozófiai fej-
lődés .példájáI'a - az újkanti és újhégeli irány termékeny szin-
tézise.23/

16/ Rudolph StammleI':Theorie del'Rechtswissenschaft, 1911.
17/ Hans Kelsen: Reine RechtslehI'e,Leipzig und Wien 1934.lB/ Alfred Verdross: Die VeI'fassungdel'VölkeI'I'echtsgemeinschaft,Wien und

BeI'lin,1926. 2. 1. - Reinhold Zippelius i. m. 174. 1.
19/ Hans VaihingeI':Die Philosophie des Als - Db. Leipzig, 1926. 6. Aufl.
20/ Alfred Verdross i. m. 3. 1.
21. Pl. Max Ernst MeyeI'és Gustav Radbruch,
22/ Nikolai HaI'tmann:Ethik 1926. 252. 1., és Erich FechneI'i. m. 45. 1.
23/ MöóI' Gyula i. m. 42. 1.
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IV. A .modern kultúrfilozófia szemszögéb51 vizsgálva a jog
mivoltának kérdését, nem kétséges, hogya jog a valóságnak, a
történeti, társadalmi é s ku lt ur á Lí s létnek egy része, s így
maga is egyrészt bizonyos szellemi jelenségeknek az összessé-
ge, másrészt pedig ezeket a jogi normákat megvalós ító emberi
cselekvések testi-lelki realitásának összetev5dése is.

Annak a kérdésnek a tisztázása, hogy miként kapcsolódik a
jogban olyannyira heterogén elem, mint a jogszabályok alkotó-
eleme és a testi-lelki cselekvésekben megnyilatkozó tapaszta-
lati valóság, általános kuItúrfilozófiai kérdés, amely a kul-
túra minden jelenségére nézve felvethet5.

A másik felmerü15 kérdés az, hogy miben különbözik az em-
beri kul túra egyéb jelenségei t51 a jog, illetve a társadalmi
jelenségek egyéb fajától, a konvenciótói és erkölcst51?

Moór Gyula abban látja a különbséget, hogy a jog parancsa-
inak-a-ffiegvalósítása céljából szükség esetén fizikai kényszer
is alkalmazható. A jog elválaszthatatlan teste a hatalom. 24/

Verdross azt hangoztatja, hogy a konvencionális normák,
- amennyiben ezeket nem a jogrend delegálta -, egyáltalán nem
igazi normák, hanem inkább k í v áns áqb an é s követelményben je-
lentkeznek. A pozitív jog normatív érvénye ezzel szemben a
"suum cu í qu e" közvetlenül belátható igazságértékén alapul.
Ilyenformán tehát minden szoci á Lis rend, amely az igazságér-
tékre utal, jogrendként fogható fel. A jog és konvenció között
hasonló viszony áll fenn, mint az igazságosság és pozitív jog,
valamint a törvény é s a bírói ítélet k öz ö t t , Mindkett5nél
ugyanis a magasabb és alacsonyabb norma közti tartalmi ellent-
mondás esetében a rend egységét a jogir5 alapelve tartja fenn,
a tartalmi ellentét a rendszer egységében ol vad fel. Ebb51
adódik, hogy a pozi tív jog az erk ö lcst ő L, amennyiben az
utóbbi egyáltalán a közössé~ szabályozója -, a jogra jellemz5
pozitivitásban különbözik.251

A fizikai kényszernek a jog területén játszott szerepe
sok vi tára ad alkalmat é s még ma sem tekinthet 5 ez a kérdés
tisztázottnak. Igen elterjedt az a vélemény, amely szerint a
kényszer a jognak nem lényege, hanem csak "kísér5 jelensége".
Ennek a felfogásnak abban kétségkívül igaza van, hogya kény-
szer csak eszköz a cél elérése érdekében és erre önkéntes tel-
jesítés esetén nyilván nem kerül sor. Másrészt azonban el kell
ismerni, hogy ellenszegülés esetén fizikai kényszer alkalmaz-
ható é s ez a kényszer a jogszabály sajátságos í smer t et ö je-
gye.26/ MifJdjárt hozzátehetjük, hogy ez a megállapítás nem
korlátlanui, hanem csak bizonyos keretek között érvényes.
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24/ Moór Gyula i. m. 72. 1.
25/ Alfred Verdross i. m. 3-4. 1.
26/ Julius Moór: Recht und Gewohnheitsrecht. - In Zeitschrift für Öffent-

liches Recht, XIV. Band, 5. Heft, 552. 1.



így mindeneke15tt nyilvánvaló, hogy csak a legf5bb hata-
lomtól származó szabály jogszabály, s nem lehet jogszabálynak
min5s íteni minden olyan normát, amely mögött kényszer, vagy
er5szak áll. Viszont a legf5bb hatalom normáival szembe lehet
állítani a nem a legf5bb hatalomtól származó hatalmi parancso-
kat. Ilyen parancsokat állít fel pl. a forradalom, melynek ve-
zet ő í összeütköznek az eddigi f5hatalommal. Az összeütközés
eredménye dönti el, hogy a forradalom hatalmi parancsa jogta-
lansággá torzul, vagy új jogként fog-e kikristályosodni. 27/
Ugyanez a helyzet a jogellenes jognál (pl. törvényrontó s ze-
kásjog), vagy extrasystematikus jognál is.28/

Másrészt azonban meg kell állapítanunk, hogya kényszereI-
mélet alapj án túlságosan szűk a jogfogalom , mi vel van olyan
jog is, amely mögött nem áll kényszerhatalom, minthogy külön-
leges tartalma miatt kényszer útján nem is volna végrehajtha-
tó. Vonatkozik ez els5sorban a nemzetközi- és az egyházjogra,
melyek a kikényszeríthet5ség kérdésében különböznek a többi
jogterülett51, azoknál gyengébbek (ius spiritualisatum) és
ezért sokan felvetik a kérdést, hogy egyáltalán jognak lehet-e
tekinteni.29/ Másrészt viszont az is igaz, hogy a kényszer-
szankcióval ellátott jog sem valósul meg minden esetben, így
pl. a büntet5jogi szabályok kikényszeríthet5sége ellenére szá-
mos bűnöst nem éri el az igazságszolgáltatás keze, s ha végül
is kényszer alkalmazására kerül is sor, ez minden esetben nem
eredményezi az in integrum resti tuciót, hanem csupán, a jog-
ellenes magatartás miatti sanctiót.

Mindezek alapján jog alatt olyan valósággal érvényesü15
társadalmi szabályok összességét értjük, amelynek érvényesülé-
sét fizikai kényszer alkalmazásával is biztosítja a legf5bb
hatalom, ritkább esetben is - sponte sua - a címzettek saját
belátása alapjáh is érvényesülnek.

Moór Gyula lényegében a leger5sebb társadalmi hatalom pa-
rancsával határozza meg a jog fogalmát, amiben azonban az
erk~lcsi sanctió is benne van, ami nélkül ez a hatalom sem ma-
radhatna fenn.JO/

A jog egyes alkotó elemeit a következ5kben foglalhat juk
ö ssze : Mindenegyes jogszabályban , vagy mellette jelentkezik:

valamely emberi cselekvés elképzelése, (pl. adásvétel, há-
zasságkötés) amely, mint megvalósítandó, megkövetelt magatar-
tás jelentkezik,

27/ Kuncz Ödön i. m. 13-14. 1.
28/ .Jul ius Moór: i. m. 558. 1.
29/ Reinhold Zippelius i. m. 8. 1.
30/ Moór Gyula: Bevezetés a jogfilozófiába. Budapest, 1923. 174-191. 1.
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a kényszerhatalommal való végrehajtás kilátásbahelyezése
(kivéve azokat a magatartásokat, amelyek egyáltalán ki sem
kényszeríthetők erkölcsi jellegük miatt, mint pl. házastársi
kötelességek teljesítése),

a főhatalomtól, a legfőbb tényleges hatalomtól származás,
végül

a jogszabály tényleges követése. Jognak csak azt a sza-
bályt minősíthetjük, amely a valóságban él, de amelyet a meg-
győződés ereje is éltet. Nem vitatható, hogya jog'rend nem
épülhet kizárólag kényszerre, hanem a jogszabály helyességének
a felismerése és az önkéntes alávetés is szükséges. Ha a jog-
szabály címzettjei nem fogadják derűs lélekkel, megértéssel a
jogszabályt, ha a közvélemény elfordul tőle és azt igazság-
talannak bélyegzi meg, annak sorsa megpecsételődött: vagy re-
formra kerül sor, vagy desuetudo (nem használat), vagy az ed-
di gi vel ellentétes joggyakor 1at ki alaku 1ás áva 1 (törvényront ó
szokásjog) lassan elhal a jogszabály.31/

Minthogy a jog cselekvési szabály, az emberi cselekvések
végső értékmérője pedig az erkölcs, a jog helyessége értékmé-
rőjének célszerűnek látszik a keresztyén erkölcsöt tekinteni.
Ezt az értékmérőt kell alkalmazni a jog formájának, vagy is
kényszerítő jellegének a megítélésénél is. A kényszer alkal-
mazása is az emberi cselekvés végső mértékének, az erkölcsnek
a mérlegére tartozik. Erkölcsi szempontból a fizikai kényszer
színtelen; aszerint a cél szerint motiválódik, amelyik szol-
gálatában áll. Tartalmilag helyes jog mellett tehát a kényszer
is elfogadható.32/

Az egyházra, mint szellemi nagyságra még fokozottabban áll
az a megállapítás, hogy számára csak az erkölccsel összhangban
álló jog lehet helyes. Annak ellenére, hogy a vall áserkölcsi
és jogi norma csoport éles elválasztása alig lehetséges, az
egyházjognak a keresztyén erkölcshöz való igazodásának bizto-
sítása nem könnyen teljesíthető feladat. Annak a kérdésnek az
eldöntése, hogy mi felel meg a keresztyén erkölcsnek és mi nem
sokszor nagy nehézséget jelent. Ha a Bibli ában kifejezésre
juttatott isteni akaratot az evangélikus egyház nem is fogadja
el egyházjogi normaként, - mert ez már a római katolikus fel-
fogással való azonosulást jelentené -, mégis ezeknek a normák-
nak iránytmutató jelleget kell tulajdonítanunk. A mérce nyil-
ván kettős lehet: ha az evangéliumhoz, - coram Deo -, avagy ha
emberi mércéhez: - coram hominibus - mérjük a magatartást

31/ Kuncz Ödön i. m. 12-13. 1. - Oppenheim (i.m. 6. 1.) szerint a jognak
három lényeges eleme van: 1/ a közösség, 2/ emberi magatartásra vonat-
kozó szabály 3/ és erre vonatkozó közös megegyezés.

32/ Moór Gyula i. m. 75~76. 1., Kuncz Ödön i. m. 15. 1.
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nyilván más és más eredményre jutunk. Mivel számos olyan kér-
dés van, mint pl. a szervezeti kérdés is, amely a Bibliától
függetlenül oldható meg, természetszerűen előfordulhat olyan
szabályozás is, amely ellentétes a Biblia intencióival. Nyil-
vánvaló, hogy az egyén szubjektív meggyőződése a szabály ke-
resztyén erkölcs ellenes voltáról nem elégséges annak hatály-
talanításához. Az egyénnek kell a hatályos egyházjog és belső
vallásos meggyőződés közti konfliktus esetén a jogi következ-
ményeket vállalnia . Mit sem változtat az, hogya keresztyén
erkölccsel ellentétes jogi szabályozás az egyház jogalkotó
szervei től származik, avagy az államhatalom erőszakol ta reá.
Elvileg kétségkívül igaza van Liermannak, amikor azt állítja,
hogy az egyházban nem tarthat igényt érvényességre a keresz-
tyén erkölccsel ellentétes jogszabály. 33/ Formailag azonban
nyilvánvalóan nem ez a helyzet; a keresztyén erkölcsi felfo-
gással ellentétes szabály is mindaddig kötelez, amíg azt
újabb jogszabály, vagy non usus, desuetudo, vagy törvényrontó
szokásjog hatályon kívül nem helyezi. Nem vitás azonban, hogy
ez az antagonismus nem tarthat sokáig, mert állandó és tartós
csak az a jog lehet, amel}; megfelel a keresztyén erkölcs, az
igazságosság eszméjének.347 Szent Ágoston sokat idézett mondá-
sa egyházi vonatkozásban is áll: "Remota itaque iustitia, quid
sunt regna, nisi magna latrocinia. "35/ A jognak arra kell tö-
rekednie, hogy megvalósuljon Pascal szép mondása: "Az igazsá-
gosság erő nélkül tehetetlen; az erő igazság nélkül zsarnoki.
Az igazságot ezért egyesíteni kell az erővel, hogy az, ami
igazságos: erős s az ami erős: igazságos legyen."36/

Másrészt azonban el kell ismernünk, hogy bár a jognak az a
feladata, hogy az igazságosságot kifejezze, ezt a célt az em-
beri jog sohasem tudja tökéletesen elérni. A teljes igazságos-
ság egyedül Isten sajátsága. A jog emberi alkotás és a töké-
letlen világban nagy a szakadék az ember tényleges munkája és
Isten akaratának tökéletes végrehajtása között. Másszóval: a
jog nem az igazság tökéletes kifejeződése, hanem csupán erre
irányuló törekvés. Feladata az, hogy rendezze az életet ott,
ahol más tényező, elsősorban az erkölcs, az együttérzés, a kö-

33/ Hans Liermann i. m. 23. 1.
34/ Anémet PTK 138. §-a szerint az a jogügylet, amely a jó erkölcsbe üt-

közik, semmis. Ezt az elvet a Kuria is elfogadta, kimondván, hogy ér-
vénytelen az olyan ügylet, melyből folyó szolgáltatás a jó erkölcsbe
ütközik. A MTJ 973. §-a szerint is semmis a jó erkölcsökbe ütköző
szerződés. L. bővebben: Zachár Gyula: Az erkölcs, mint jogforrás. -
Emlékkönyv Szentpéteri Kun Béla 70. születésnapjára. Debrecen, 1946.
625. 1.

35/ Fray Jenő: Szemelvények Szent Ágoston Oe Civitate Dei c. művétíől , Bu-
dapest, 1934. 19. 1. - IV. 4.

36/ Moór Gyula i. m. 78. 1.
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zössegerzés erre erőtlen, vagy alkalmatlan. A jog szorítja ha-
tárok közé a hatalom gyakorlását és állapítja meg a hatáskörö-
ket, nem feledve azt, hogy omne ius hominum causa institu-
tum est, vagyis minden jognak végső soron az embert kell szol-
g á ln ia. CéI j át téves zti a jog és a jog tud omán y is, ha a val ó
élettől elszakad, öncéllá válik, mint tette ezt a "Begriffsju-
rizprundenz" (fogalmi jogtudomány), vagy az "Interessenjuris-
prundenz" (célok, vagy érdekek jogtudománya ) .37/ -

A tárgyi értelemben vett jog elvileg elvont szabályt, pa-
rancsot jelent, mely jogi vonatkozásokat hoz létre két, vagy
több személy között. A tételes jog a hatályban levő, a jelen-
leg érvényesUlő jog, egy kornak a produktuma.

Az alanyi jog a tárgyi jognak konkrét esetben való jelent-
kezése. Alanyi jogról tehát akkor van szó, ha konkrét esetben
fordul elő egy tényállás, melyre vonatkozóan a tárgyi jog ren-
delkezik (tárgyi jog + tényállás). A kialakulófélben levő, az
embrionális helyzetben levő jogot várománynak nevezzUk.

A jogszabály nem csupán a kész, vagy a kialakulófélben le-
vő alanyi jogokat védi, hanem az alanyi jog tényleges gyakor-
lását is. Igaz, hogy csak ideiglenesen, mégpedig tekintet nél-
kUl arra, hogya jog a jogalanyt megilleti-e, vagy sem, vagyis
birtoklás esetében. A birtok tényleges állapot, melynél fogva
valaki valamely dolog felett tényleges hatalommal rendelkezik,
tehát nem jog, de azzá válhat.

Az alanyi jogok keletkezését, módosulását, vagy megszűné-
sét a jogszabály bizonyos tényekhez kapcsolja, azok következ-
ményeként fogja fel. Azokat a tényeket , amelyekhez a jogrend
hatást fűz, jogi tényekneknevezzUk.

A jogi tények lehetnek állapotok és események. Az esemé-
nyek közUl legfontosabbak az emberi magatartások, melyek vagy
akarati (pl. szerződés) vagy nem akarati magatartások (szUle-
tés). Az~akarati magatartások vagy jogUgyletek, vagyis a tár-
gyi jog által előre meghatározott joghatás elérésére irányuló
cselekvések, vagy jogellenes magatartások, vagyis olyan cse-
lekmények, melyek valamely tárgyi jogszabály rendelkezésébe
ütköznek.

Sokan a jog fogalma alatt - az alanyi és tárgyi jogon kí-
vü l - azt a szabadságot, hatalmasságot értik, amely se nem
parancsol, se nem tilt valamit, hanem lehetőséget' ad vala-
milyen cselekvésre. Ezt azonban nem helyes jognak tekinteni,
mert a jogtól mentes szférát nem minősíthetjUk jognak. Ez a
szabadság valójában a jogrendtől való mentességet jelent, már
pedig ez a jog szempontj ából csak negati ve határozható meg.
Általános jogelv az, hogy mindent szabad, amit a jog nem tilt.
Így éppen úgy jogunk van a lélegzéshez, mint a nekünk tetsző

37/ Erich Fechner i. m. 29., 35. 1.
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valláshoz való tartozáshoz.38/ A személyes szabadságjogok
(személyes szabadság joga, gyülekezési jog, lelkiismereti- és
vallásszabadság, sajtószabadság stb.), minthogy velünk szüle-
tett emberi jogoknak tekintendők, elvileg kívül esnek a jog-
renden, állami szabályozástóI mentesek.

A. jogszabályok összefüggő zárt egységet alkotnak (a jog
logikai zártságának elmélete), melyben nincsenek hézagok.

Jog és állam viszonyának a megítélése többféleképpen tör-
ténhet. Az uralkodó felfogás szerint a jog az állam akaratmeg-
nyilvánulása és mivel az állam teremti meg, ezért az -államot
illeti a történeti és logikai elsőbbség a joghoz viszonyítva.
Ez azt jelenti, hogy az állam előbb jelent meg, mint a jog és
hogy állam jog nélkül logikailag elképzelhető, jog azonban
állam nélkül nem. Kelsen számára jog és állam azonos fogalom:
szerinte az állam "érvényessége ennek a rendnek, ennek a jogi
rendnek".39/

Egy harmadik felfogás szerint a jogot illeti az elsőbbség
az államhoz viszonyítva. A jog nem az állam akarata, nem is
azonos az állammal, me rt van államon kívüli jog is (pl. nem-
zetközi jog). A jog az állam keletkezése előtt már létezett,
akkor alakult ki, amikor a társadalom szervezkedni kezd é s
akaratát kényszerrel keresztül tudja vinni. A kezdetben primi-
tív jogrendszer kifejlődik és később szilárd szervezetet nyer-
ve államhatalommá alakul áto Ez a szervezet: vagyis a jog ad-
ja az államhatalom lényegét és ez is azt mutatja, hogya jogot
illeti a logikai prioritas.

Minden jogi közösségnek valamiféle rendj~ van, mert a ~
közösség nem más, mint jogi normák által alapított közösség.
Jogi közösség csak az a közösség, melyet a jogi normák egy kö-
re egységként fog fel és a többitől elhatárol. A jog egysége a
jogközösség egységét jelenti. A jogközösség tehát kultúrtény,
amelyet nem természeti, hanem jogi normák létesítenek.407

Jogrend és jogközösség azonban nem azonos fogalom. A jog-
rend meghatározott normák foglalata, a jogi közösség a jogrend
által szabályozott cselekmények, vagyis a jogi cselekmények
összessége. Az összefüggés azonban szinte elszakíthatatlan,
mert minden jogi közösségnek valamiféle pozitív rendje van és
minden jogközösség csak egy meghatározott jogrendre ~ekintet-
tel állhat fenn. Minden pozitív jogrend egy jogközösség tény-
leges cselekvésbeli összefüggésére tekintettel érvényes, mint-
hogy pdzitivitása jogi aktusok lépcsőzetes teljesítésében áll.

38/ Hans Kelsen: Az államélet alapvonalai. Szeged, 1927. 48. 1.
39/ Hans Kelsen i. m. 27. l.
40/ Alfred Verdross: Die Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft.Wien und

Berlin, 1926. 4. 1.
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Másrészt minden jogi közösség Bgy jogi normarendszer térhez és
időhöz kötődő kifejeződése, minthogy mindegyik cselekvés elő-
ször ezáltal válik jogi cselekménnyé.41/

A jogi közösségek nem önmagukban elszigetelten állnak, ha-
nem lépcsőzetesen függenek össze, mindegyik magasabb jogi kö-
zösségbe van beágyazva. Mivel az egyes ember közti kapcsolat
sohasem közvetlenül, hanem mindig csak egy magasabb egység út-
ján történik, - tekintettel arra, hogy az egyes ember sohasem
önállóan, hanem csak, mint az egész tagja jön figyelembe, - a
jogi közösségek általában nem közvetlenül, hanem csak az őket
egybefoglaló jogi közösségek útján lépnek egymással kapcsolat-
ba. Ha tehát két jogközösség közti kapcsolatot meg akarjuk ha-
tározni, előbb azt a magasabb egységet kell megkeresnünk, ame-
lyikbe ez a kettő, mint részjogrend beletartozik.

A jogközösségeknek ez az összefüggése általános érvényű,
valamennyi szellemi csoportosulásra egyformán érvényes. Már a
középkori filozófus, Aquinói Tamás is rámutat erre: "Conjunc-
tio hominum cum Deo est conjunctio hominum inter sese."42/ Ez
azt jelenti, hogy az embernek Istennel való kapcsolata alapján
áll fenn az egyes emberek között is. Minthogy minden kapcso-
lat közös kiindulási alapot feltételez, természetes, hogy csak
olyan közösségek között állhat fenn kapcsolat, ahol az össze-
függés kétségtelenül megtalálható.

Több jogi közösség nem közvetlenül, hanem mindegyiket át-
fogó jogi közösség segítségével tud egymással kapcsolatba lép-
ni. A jogi közösségeknek tehát olyan összefüggése áll fenn,
hogy végső soron a legmagasabbfokú jogi közösségbe valamennyi
jogi közösség, mint részese az egész jogrendnek beilleszthető.

Ebből következik a jogi közösségek rangsora. Több jogkö-
zösség mellérendel t , koordinált abban az esetben, ha a közös
központtól egyenlő távolságra vannak. Ugyanazon egyházmegye
két egyházközsége mellérendelt közösség, mert ugyanannak a
szervezeti egységnek, az egy-házmegyének, közvetlen tagja. Oe,
mint az állam alkotóelemei is egymásmellé rendelt az ugyan-
azon járásban fekvő két község, vagy az országos egyháznak
alárendelt két azonos egyházmegyében levő egyházközség, mint-
hogy azonos távolságra van mindegyik a legfőbb hatalmat gya-
korló központi szervtől. Ellenben már egy egyházközség és egy
egyházmegye nem mellérendelt, mert az egyházmegye a közös fö-
lérendelt jogközösséghez közelebb áll, mint az egyházközség.

A jogközösségek rangfokozatbeli különbözőségének egy kü-
lönleges esete a fölé- és alárendeltségi viszony, melyről ak-
kor van s~~, ha az egyik jogközösség a másik jogközösség köz-
vet len, va'gy köz vetett tagj a . Köz ösen egym ás föl é , rende 1t

41/ Alfred Verdross i. m. 6-7. 1.
42/ W. Pohl: Thomas von Aquin. 1924. 21. 1.
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jogközösségek viszonylatában
egyenlően, egyenlőtlen jogi
vannak alárendelve.43/

Ha nem csupán elméleti síkon, hanem a tényleges pozitív-
jogi oldalról vizsgáljuk a közösségek rendjét, meg kell álla-
pítanunk, hogy ezek zömmel akár közvetlenül, akár közvetve az
állami jogközösség tagjai; az államokat és az államon kívül bi-
zonyos jogközösségeket'Íliszont a nemzetközi jogközösség fog-
lalja egységbe. Megállapíthatjuk tehát, hogy végső fokon a
nemzetközi jogközösség valamennyi jogi közösséget átfogó jogi
egység, mely - Verdross hasonlatával élve -, kupolához hason-
lóan tetézi be a jog hatalmas épületét.44/

Végezetül aligha lehet kétséges, hogy mit sem érnek a jog-
ról alkotott legragyogóbb elméletek, illetve kitűnő jogszabá-
lyok, ha azok a gyakorlati életben nem érvényesülnek. Milyen
időszerű ma is Ihering klasszikusnak mondható megállapítása:
"A jog azért van, hogy é rvénye s ü lj ön . Az érvényesülés maga a
jog élete é s igazsága, maga a jog. Ami nem valósul meg, ami
csak a törvényekben és csak papíron marad, csupán látszat jog.
Tehát nem a törvény absztrakt tartalma dönt a jog értéke fe-
lől, nem a papírra vetett igazságosság és az erkölcsösség a
szavakban, hanem a jognak az objektivitása az életben, a tett-
erő, amivel ez, amit szükségesnek ismernek el és kifejeznek,
végrehajtást és megvalósítást nyer. "45/
Mindehhez még hozzátehetjük, hogy nem lenne helyes szem elől
téveszteni Grosschmid Béni híressé vált mondását, mely sze-
rint a jog nemcsak az értelem, hanem a szív ügye is, tehát nem
lenne helyes mereven alkalmazni. Ezzel cseng össze Luther fi-
gyelmeztetése is: "Ein Jurist, der nicht mehr ist, denn ein
Jurist, ist ein arm Ding."

mellérendelt jogi közösségek
közösségek pedig egyenlőtlenül

43/ Alfred Verdross i. m. 7-B. 1.
44/ Alfred Verdross i. m. 9. 1.
45/ Rudolf von Ihering: Geist des rómischen Rechts auf den verschiedenen

Stufen seinerEntwicklung. II. Teil, II. Abt. Darmstadt, 1954. 322. 1.
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VI. Az egyház és a jog

Egyház és jog a római katolicizmusnál. - Ius divinum és ius
humanum. - Luther csak a pápai egyházjogot, nem pedig magát a
jogot akarta elvetni. - Luthernek a jogról vallott felfogása.
- Jog és egyház. - Az isteni egyházjog többféle értelmezése. -
A ius divinum evangélikus recepciója elleni érvek. - Sohm té-
tele az egyház é s a jog közti ellentmondásról. - Tételének
~yenge pontjai. - Egyház é s jog k öz ö s é s el térő vonásai. ,-
Ujabb felfogások az egyház és a jog összefüggéséről. - A jog
szerepe az evangélikus egyház életében. - A jogilag szabályoz-
ható egyházi területek. - A jog az egyházi célkitűzések elő-
mozd ítására csak korIátozottan alkalmas. Harmónia a jogi
szabályozás és az egyház lényege között. - Az egyház elvilági-
asodásának veszélyei.

Az egyházák jogi szervezetének, illetve az egyházjog lé-
tezésének tényként való megállapítása még önmagában nem ele-
gendő az egyházjog igazol á s ár a Tudomást veszünk arról, hogy
van egyházjog, de felmerül a kérdés, vajon minőségileg egyen-
rangú-e az egyházjog a klasszikus értelemben vett jog k ü l ö n-
böző megnyilatkozási formájával, más szóval: valóban jog-e az
egyházjog? Különösképpen akkor merül fel ez a kétely az egy-
házjog jogi minőségét illetően, amikor a jogi és teológiai ér-
telemben vett egyházfogalom összetartozását hangoztat juk.

Az egyházjog önálló jogterületként való elismerése szüksé-
gessé teszi, hogy az egyház é s a jog kérdését először római
katolikus, majd ezt követően evangélikus nézőpontból tegyük
vizsgálat tárgyává. Qui bene distinguit, bene docet.

Római katolikus felfogás szerint az egyház ne~ egyenlő jo-
gú hívek szabad akarat elhatározásából létrejött autonóm k ti-
zösség, hanem jogilag szervezett vallási társulat, illetve a
keresztény hit fenntartására és terjesztésére rendelt intézet.ll
Az egyház felülről lefelé, arisztokratikusan szervezett inté-
zet, melyet Krisztus alapított. A katolikus egyházfogalomban
az is benne van v, hogy szervezetének fő elveit, jogi berendezé-
sének alapelveit Krisztus állapította meg, sa ius divinum,
mellyel é I , az isteni teljhatalom fényét tükrözi. Mindez két
gondolat életrekeltéséveI történik: az egyik az alapítás gon-
dolata, meryből a katolikus egyház tartópillérei: a papi, püs-
pöki é s pápai intézmény, a másik pedig a szentségi gondolat,
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II Kérészy Zoltán: Katholikus egyházi jog a CIC alapján. Pécs,1927.2.l.12.
21 Günther Holstein: Die Grundlagen des evangelischen Kirchenrechts. Tü-

bingen, 1928. 214-217. 1. - V. Ö. Az egyházi törvénykönyv. A Codex Iu-
ris Canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázat-
tal (Szerkesztette: Erdő Péter) Bp. 1985. Canon 22.



amely a hivatal viselője szamara nemcsak a caracter indelebi-
list , az eltörölhetetlen jelleget, hanem a tisztség betöl t é -

séhez felszentelési cselekmény útján való átruházását teszi
szükségessé. A lelki élet tehát szigorú keretek között mozog
a jogi normák keretei közé ágyazva. A ius divinum által nem
szabályozott jogviszonyokra is kihat az isteni jog: a kettő
között ellentét nem állhat fenn. Ezzel a jog kvali tative el-
térő .k é t formája: a ius divinum és a ius humanum áll elő.21

A ius divinum posi tivum isteni forrásból, a Szentírásból
fakad, a ius divinum naturale-t Isten az erkölcsi törvények
formájában oltotta az ember természetébe. A ius divinum harma-
dik része a· traditio divina, amely a Krisztustól, vagy a
Szentlélektől az apostolok által feljegyzett, s az egyházaktóI
elismert tanításokat foglalja magában.

A ius humanum emberi jogaIkotás eredménye, melyet az egy-
ház célszerűségi okokból főleg konstitúciókban, zsinati hatá-
rozatokban, a püspöki és statutárius szerzetesi jogban és szo-
kásjog révén használ.31

Az egyház és a jog közti viszony alapvető változáson megy
keres~tül a reformátorok tanítása nyomán. Ennek a váliozásnak
az oka kétségkívül az egyházfogalom módosulásában keresendő.
Luthernél az Ige lép mindenekfelett előtérbe és Isten közvet-
lenül az Ige pneumatikus hatalmával kormányozza az egyh ázat.
Szépen fejezi ezt ki Sohm: 41 "Das Wort, das Wort allein muss
es machen." Maga az egyházi hatalom sem más, mint "das Amt der
Schlüssel, Verwaltung des Worts und nur Verwaltung des Worts,
Seelsorge und nu r Seelsorge". Az az egyház igazi feladata,
hogy hirdesse az evangéliumot, a bűnök megbocsátását, tanítá-
sokat megítéljen é s a nyilvánvalóan istenteleneket a keresz-
tyén gyülekezetből kizárja.51 Lényegében tehát szellemi hata-
lom, amely által mindenki "pappá" é s az Ige szolgálatának ré-
szesévé válik. Amennyiben egyedül Isten Igéjében é s az igaz
hitben látjuk az egyház lényegét, - nem pedig a pápai, vagy
püspjki, vagy egyéb hatalomban, - ez még önmagában nem kívánja
meg az isteni jog, a ius divinum elvetését. Nincs igaza Sohm-
nak, amikor azt állítja, hogy Luther mind az isteni, mind az
egyházi rendelke~ésen alapuló egyházjognak egyaránt hadat
üzent.61 Azzal az álláspontjával pedig, hogy a pápai átokbul-
lának 1520. december 10-én a wittenbergi Elstertornál történt

31 Erdő Péter: Bevezetés a kánoni jogba. Budapest, 1989.30. 1., és Günt-
her Holstein i. m. 216. 1.

41 Rudolph Sohm: Kirchenrecht, Leipzig, 1892. 1. k. 520. 1.
51 Luthers \~erke W. A. 11,271; 6,440, 46,730; 1,30; 2,421; 32,459.
61 Rudo1ph Sohm i. m. 1. 1.: "Das Kirchenrecht steht mit dem Wesen der

Kirche in Wiederspruch... Die Kirche ist kraft ihres Ideals und Wesens
die Christenheit, das Volk und das Reich Gottes, der Leib Christi auf
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elégetésében annak szimbólikus aktusát túlértékeli: "Nicht
bloss das p ap s t I í che Recht, sondern das Kirchenrecht woll te
Luther verbrennen"7/ és egyben az őskeresztyén egyházfogalom-
nak a visszahozatalát, - igen széleskörű vitát indított el.
Vitatható, hogy vajon a "jogtól mentes" Luther kép helytál-
ló-e,8/ vagy inkább Johannes Heckel megállap ítása helyes-e,
mely s~rint "Luther minden alapvető tanítását jogi momentum
jellemzi.9/ Oe Johannes Heckelnek azzal a megállapításával
egyet 'lehet érteni, mely s z e r í nt Luther k öz épk or í terminoló-
giát használ ugyan, de a jog fogalmának már új tartalmat ad,
másrészt viszont az írásaiban jelentkező bizonytalanság for-
rását abban kereshetj ük, hogy tőle, mint teológustól akarnak
jogászra tartozó állásfoglalást.10/

A Sohm által felemlített forráhelyek mind azt bizonyít-
ják, hogy Luther "az elviselhetetlen pápai törvényeket", nem
pedig magát az egyházjogot akarta eltörölni. Azért égette el a
törvénykönyvet, mint "a megmérgezett és szörnyűséges tanokat",
amelyben "semmi jó nincs" és "mégha valami jó volna is ben-
ne ... akkor is minden arra irányul, hogy kárt okozzon és a pá-
pát erős ítse antikrisztusi kormányzásában .11/ Ezért a pápai
egyházjog célkitűzéseit tartja elvetésre érettnek, a bűnös
célt a maga "summa summárumával: a pápa Isten a földön".
Ugyanez az álláspont olvasható "A német nemzet keresztyén
nemességéhez" írt munkában: "jó volna az egyházi jogot az első
betűtől az utolsóig gyökerestül kiirtani, különösen a decretu-
mokat" ,12/ hiszen az egész egyházi papi törvényben nincs két
sor se, amelyből a kegyes keresztyén okulást meríthetne és
sajnos oly sok a téves és veszedelmes törvény, 'hogy legjobb
volna, ha máglyát raknának belőlük". Másszóval: nem a jog -
absztrakt értelemben vett - funkciójának az elvetéséről van
szó, hanem az egész konkrét formában az akkori kánonjogról.
Ugyancsak a konkért pápai jogrendszerre vonatkozik az az iró-
nikus megállapítás, hogy "az egyházi, avagy lelki jog azért
neveztetik lelkinek , mi vel a 1 élektől ered, csakhogy nem a

Erden. Es ist undenkbar, dass das Reich Gottes menschliche Crecht-
liche) Verfassungsformen, dass der Leib Christi menschliche Crecht-
liche) Herrschaft an sich trage. Das Wesen des Rechts ist dem idea len
Wesen der Kirche entgegengesetzt. Wie Rechtsordnung mit dem Wesen des
Staates in Einklang, so steht Rechtsordnung mit dem innersten Wesen
der Kirche in Wiederspruch".

7/ Rudolf Sohm i. m. 460. 1.
8/ Michel: Martin Luther - Ein verkapoter Jurist? NJW., 1983. 257. 1.
9/ Johannes Heckel : Lex cha ri tatis. Eine juristische Untersuchung über

das Recht in der Theologie Martin Luthers. München, 1953. 70. 1.
10/ Johannes Heckel i. m. 19. 1.
11/ Luthers Werke E. A. 24. 165. 1.
12/ Luther Márton művei. Pozsony, 1905. II. k. 96. 1.
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Szentlélektől, hanem a gonosz lélektől.13/ Emser elleni irata-
iban is arról tesz Luther említést, ho.Qy ez az egyházjog és
ezek az emberi tanok nem javíthatók.14/ A pápai törvénykönyv
megszüntetését követeli, azonban sehol sem tesz említést magá-
nak az egyházjognak a megszüntetésÉről. Ha ez Luthernek szán-
dékában állt volna, ezt kétségkívül kifejezésre juttatta vol-
na. Ezért nyilvánvaló, hogy a jognak a keresztyén közösségi
életet és a vallásgyakorlat tisztaságát veszélyeztető szerepét
utasítja el, nem pedig egyszersmind a jog minden más funkció-ját.15/

Luthernek a jogról vallott felfogása az isteni egyházjog
eius divinum) antithesiseként mint emberi eius humanum), tör-
téneti és ezért megváltoztatható jogaIkotás jelentkezik. Végső
sorban közvetlenül Istentől adott rend,16/ akárcsak a házasság,
a teremtési rendhez tartozó felsőbbség. Isten törvénye nemcsak
a mózesi táblákon szerepel, hanem minden ember lelkiismereté-
ben él és így tulajdonképpen jogforrássá válik17/ mivel a jog-
rendet nemcs&k magyarázza, hanem meg is alapítja. A jog lénye-
ge a pozi tív jogrendben és a lelkiismeretben megnyilvánuló
természetjogban,lD/ valamint a jognak Istentől rendelt szociá-
lis funkciójában van. A jogrend véd meg a gonosztól és juttat-
ja a jót diadalra. Mégis minden jogrend felett a "legfőbb jog":
az értelem áll. Ezért állapítja meg, hogy a szeretet a termé-
szetjog tartalma, nem elég a puszta formalizmus, még akkor
sem, ha ez szoros összhangban van a jogi könyvekkel és a jogá-
szok véleményével.20/ A jog tehát közvetlenül Istentől szárma-
zik, a kinyilatkoztatás egy része, t ar t aLm at tekintve Isten-
től alapított rend. Ha jog nem volna, egyik ember sem tudna a
másik miatt létezni; egyik a másikat az oktalan állathoz ha-
sonlóan megenné.21/ Luther álláspontját teljesen fedi az a
középkori néme t mondás, hogy "Wer Gott minnet, der minnet
Recht, Gott ist selber Recht. "22/ Minthogy az egyház Luther

13/ Uo. 77. 1. és Luthers Werke W. A. 6,445. és Hermann Wolfgang Beyer:
Luther und das Recht. München, 1935. 16. 1.

14/ Luthers Werke E. A. 27,207. 1.
15/ Günther Holstein i. m. 85. 1.
16/ Wolfgang Beyer i. m. 24-26. 1.
17/ Uo. 25-26. 1., Luthers Werke W. A. 280. 1.
18/ Hermann Wolfgang Beyer i. m. 24-26. 1.
19/ "Da oberste Recht und Meister allen Rechtes bleibt die Vernunft." Lut-

hers Werke W. A. 11,272. 1.
20/ "Wo du aber der Liebe und Natur Recht aus den Augen thust, wirst du es

nimmermehr so treffen, dass es Gott gefalle, wenn due auch alle Rechts-
bucher und Juristen gefressen nattest" - Luthers Werke W. A. 11,279;
i9,24. 1. /

21/ Luthers Werke W. A. 30. II. 554; 11,1. H. Wolfgang Beyer i. m. 9-10.1.
22/ Sachsenspiegel Vorrede 22. 1.
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szamara nem tisztán lelki fogalom, "civitas platonica" , mely-
ben, mint lélek a testben a keresztyénség benne rejlik, érvé-
nyes az a megállapítás, hogy a híveknek az Ige hallgatása vé-
gett létesült gyülekezete az egyháznak nem tiszta megjelenése,
mivel közömbösöket, képmutatókat is magában foglal.23/ Jólle-
het az egyházban csak az Ige uralkodik, az ebben a vil ágban
jelentkez5 egyház ilyen értelemben véve magának a világnak egy
darabja.

Jog és egyház, - ha a lutheri elgondolás következményeit
levonjuk - az aIap ve t ő különbségek ellenére is gyümölcsöz5
kapcsolatban állhat egymással. A jogrend nem támaszthat igényt
arra, hrig y a közösség Istenhez való kapcsolatát, - tehát az
egyház lényegét -, pozitív, vagy negatív iránybán befolyásolja.
Ilyen értelemben tehát az egyházjog nem tekinthet5 "isteni"
jognak. Mind a vil ági, mind az egyh ázi fels5bbség egyformán
használhatja a jogot; nincsen tehát lényegbeli különbség "egy-
házi" és "világi" jog között, minthogy a jogalkotás eredetét
tekintve minden jog világinak tekinthet5.247

Luther az egyházon belül kész a pápai és püspöki hatalom
elismerésére azzal a feltétellel , hogy a lelkiismeretet nem
kötik meg és csak, mint történetileg kialakult rend lépnek
fel.25/ Sohm szerint ez a jogrend megtúrését jelenti és ellent-
mond az egyház lényegének.26/ Az ellentmondás feloldása nyil-
ván abban van, hogya jogrend az egyház részére csak akkor el-
viselhet5, ha lemond arról, hogy megváltási rend is legyen, a
lelkiismeretet is megkösse és az egyházat az extra ecclesi am
nulla salus elvénél fogva önmagából kiindulva alkossa meg és
mint a teremtési rend emberi beteljesülését fogja fel.27/ Ha
ehhez még hozzávesszük, hogy Luther elgondolása szerint az
egyház, mint igehirdet5 egyház egyúttal missziói egyház is,2B/
amely evilágban való fokozottabb kibontakozásra törekszik,
továbbá azt a tanítást, mely szerint a keresztyén ember az
Istent51 adott evilági rendeket használhatja, sőt használni
köteles,29/ hogy ilymódon a búnt51 magát megvédje, akkor meg-
állapíthatjuk, hogya jogrend létezésének az az e l.ő f eItétele
az e qyh é zb ar- , hogy ez ne kösse meg a' lelki ismeretet és ne
akarja az egyház lényegét megváltoztatni. Ezzel azonban a jog-
rend kereteit cSók negative határoltuk körül. Jogrendre azért
van szükség az egyházban, mert az egyház sohasem a maga tisz-

23/ Luthers Werke W. A. 6,297.
24/ Günther Holstein i. m. 87. l.
25/ Luthers Werke W. A. 2,188. 1.
26/ Rudolf Sohm i. m. 1. 478. 1.
27/ Günther Holstein i. m. 88. 1.
2B/ Luthers Werke W. A. 19,73. 1.
29/ Luthers Werke W. A. 11,245. 1.
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taságában, nem, mint lelki egyház, hanem mint történeti egyház
jelentkezik, amelyik - mivel ebben a világban él -, nem füg-
getlenítheti magát külső vonatkozásokban ettől a világtól. Oe
természetesen mindez csak a külső vonatkozásokra áll. Az empi-
rikus egyház szellemi tartalmát a lelki egyháztól nyeri. Ez
természetszerGleg az egyház külső szervezetére is kihat, mivel
a jogi szervEzetnek csak akkor van egyházi szempontból célja
és értelme, ha a lelki egyház kialakulását, a hitben és szere-
tetben mG~ödő közösség kiépítését, tehát az egyház eszmei cél-
kitGzését is szolgálni tudja.30/

Az egyház és jog kapcsolatának lutheri érteIme z é se után
jogelméleti szemszögből kell ezt az összefüggést vizsgálat
tárgyává tenni.

A II a már r ámu ta ttunk, hogy evang élikus fel fog ás szerint
nincsen közvetlen Istentől kijelentett jog, vagyis isteni egy-
házjog, hanerr minden jog világi, emberi erede t ű • A kánonjog
ius divinum fogalma azért, is vitatható, me rt metafizikailag
absztrakt jogfogalom aligha fogadható el. Félreismerjük a jog
természetét, ha Kelsenhez hasonlóan azt a való élettől elvo-
natkoztatjuk. Mint Sprengel írja, sohasem lehet Istent az em-
beri életközösség keretei között elképzelni és sohasem lehet
az embernek Istenhez való viszonya az egymásmellérendeltség.311
\verner Elert isteni egyházjog alatt az egyház "konstitucioná-
lis elemeit", nevezetesen a lelkészi hivatalt, ennek funkció-
it: a prédikációt, szentségeket , és a ku Icsok hatalmat érti
gyülekezeti és egész egyházi viszonylatban, és élesen elvá-
lasztja ettől a ius humanumot az egyházra vonatkozóan.32/
Josef Bohatec szerint viszont Luther'nem tekintette az egyház
külső rendjét emberi, vagyis megváltoztatható jognak, hanem
szerinte Luther és a hitvallási iratok ismerik az "isteni egy-
házjog" fogalmát. Ez alatt a fogalom alatt olyan jogrendet
kell érteni, amely közvetlenül az evangéliumon alapul és így
Isten meg nem változtatható akarata jelentkezik, mint például
a lelkészi hivatal szükségessége. 331 Szerinte az evangéliumon
alapuló minden jogrend iure di~ino keletkezik.3~1 Mindebb61 -
in controversiam - az következik, hogy az egyház jogrendjének
az a része, amely nem iure divino, nem isteni alapítás útján
jön létre és amely az egyház kialakulásának helyétől és ennek

30/ Günther Holstein i. m. 88. 1.
311 Sprengel: Der rechtliche Charakter der Gemeinde. - Archiv für evang.

Kirchenrecht, 1938. 2. Band, 2/3 Heft 117. 1.
321 Werner Elert: Morphologie des Luthertums. München, 1931. I. 324. 1.
33/ Josef Bohatec: Calvins Lehre von Staat und ki.rchemit besonderer Be-

rücksichtigung des Drganismusgedanken. Breslau, 1937. 388. 1.
3~/ Josef Bohatec i. m. 392. 1.
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időpontjától függően eltérő, megváltoztatható. Nyilvánvaló
azonban, hogy a jogi formát - iure humano - kell kialakítani,
hogy az valóban egyházi célokat tudjon szolgálni. Vonatkozik
ez elsősorban az egyházi közigazgatásra, főleg pedig az egy-
házi vagyonjogra.35/ Végül az isteni jog kifejezést azokra az
emberi normákra is alkalmazni szokták, melyeket Isten ren-
delt.36/

Nem látszik indo~Dltnak az evangélikus egyházon belül is-
teni egyházjogról beszélni. Nemcsak azért, mert ez tartalmi
ke t t ős s éqe t jelentene, hanem a ius divinum recepciója ellen
több érv is szól. Így mindenekelőtt a történeti tények és az
egyházjogi helyzet is mást mutat. A források, - még abban az ..-
esetben is, ha konzervatív értelemben is magyarázzuk azokat, -
nem tesznek említést a püspökség és pápaság primátusának jog-
intézményszerű megalapításáról. Az evangélikus egyház számára
Krisztus megváltó, nem pedig egyúttal törvényhozó is. Az evan-
gélikus egyházban érvényesülő jog természetére nézve ius huma-
num, vagyis emberi jog, ami azt jelenti, hoqy t ha snn l ri an más
emberi alkotáshoz, megváltoztatható.37/ Az egyházjog emberi
jogi jellege azt jelerti, hogy az egyház más jogalkotó szerv-
hez hasonlóan alkothat jogot, tehát ez a jogalkotási képesség
nem kizárólagosa~ illeti meg az egyházat.38/

Az isteni egyházjog elvetésének egy további indoka: Isten
iránti tisztelet, az emberi alázatosság. Míg a katolikusoknál
az isteni egyházjog az egyház számára szervezeti szilárdságot
és tartósságot biztosít, evangélikus vonatkozásban ez az egy-
ház -igazi értelmének szűkítését, elferdítését jelentené. 39/
Schumann is megállapítja, hogy az evangélikus egyház isteni
jogot csupán a reformáció legbensőbb értékének a sola fides
tanításának a feláldozása árán, vagyis lényegének a feladása
árán igényelhetne.40/ A római katolikusok szívesen tekintik
Luther reformációját az isteni joggal szemben jelentkező em-
beri önkény forradalmának; evangélikus nézőpontból azonban
inkább a szuverén isteni akarat revoluciój ának, diadalmasko-
dásának lehet tekinteni. Ez a gondolat ejtette foglyul Luthert
és az egyedül hit által, kegyelmből való megigazulás igazságá-
nak a felismeréséhez vezette.

35/ Heinz-Dietrich Wendland: Pneumatokratie und Kirchenrecht. Archiv für
Ev. Kirchenrecht. 5. Band, Berlin, 1941. 35. 1.

36/ Sprengel i. m. 117. 1.
37/ V. ö. q-tridenti zsinat határozatával. Sess. Vi. Oe iustif. c. XXI.,

amelyki'Vözösítéssel sújtja azt, "aki azt állítaná, hogy Krisztus csak
Meg~áltó gyanánt adatott az embereknek, akinek higyjenek, nem pedig
törvényhozó gyanánt, akinek engedelmeskedjenek."

38/ Erwin RUCK: Kirchenrecht, Berlin, 1931. 4. 1.
39/ Günther Holstein i. m. 219., V. Ö. Wilhelm Kahl i. m. 74. 1.
40/ Friedrich Schumann: Theologische Grundfragen der Kirchenleitung. Ar-

chí v für evang. Kirchenrecht, 5. Band, Berlin, 1941. 151. 1.
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Ha az Igét és a lelki életet jogszabállyal és az egyházi
hivatallal kapcsoljuk össze és a vezetést nem engedjük át vég-
ső soron Istennek, akkor olyan hivatali é s jogi au t or í t á st
létesítünk, ahol az ember lép előtérbe. A protestantizmus so-
hasem adhatja fel Isten és ember közti közvetlen kapcsolatot,
mivel ennek fenntartását a vallásos élet tisztasága és benső-
ségessége, főleg pedig Isten szuverénitásának korlátlan elis-
merése megköveteli.411

A továbbiakban az a kérdés vár tisztázásra, vajon az egy-
ház é s a jog nincsen-e ellentétben egymással é s nem. idéz-e
elő vallás és jog között nem kívánatos keveredést.

So hm azzal a közismert t é t eLéve I , hogy az egyházjog az
egyház lényegével ellentétben áll, óriási hatást váltott ki és
bár ez a tétel ma már elavultnak és tarthatatlannak tekinthe-
tő, az egyházjogászok száz évelteltéveI sem tudnak emellett a
kérdés mellett szótlanul elmenni.42/

Az egyház és a jog közti ellentmondás lényegét Sohm abban
foglalja össze, hogy az egyház. lényege lelki, a jog lényege
világi. Az egyházat tehát az isteni lélek kell, hogy k orm á-

nyozza, vezesse; a jog mindig csak emberi, földi, sohasem té-
vedésmentes, az idők változásának alávetett uralmat hoz. Az
egyház az anyagi igazság elvét szolgálja ... a jog megfordítva:
alapjában véve formális. Másrészt Sohm azzal igyekszik bizo-
nyítani jog és egyház össze nem egyeztethető voltát, hogy ki-
mutatja az őskeresztyén egyház minden jogi vonatkozástóI men-
tes, charismatikus jellegét.43/

Arra már korábban rámutattunk, hogy Sohm fejtegetései sem
az őskeresztyénség, sem pedig a reformáció tanításai val é s
történéseivel nincsenek összhangban. Sohm tétele lényegében
nem is történeti, hanem inkább rendszertani. A protestáns egy-
házjogra vonatkozó fejtegetései, - mint Kuhlmann megállapítja-,
"torz katolicizmust" eredményez.44/

41/ Günther Holstein i. m. 220. 1.
42/ Johannes Heckel i. m. 12. és köv. 1.
43/ Rudolph Sohm: 1. m. 1. 1., továbbá 461. 1. "Luther hat jedem Kirchen-

recht, jederlei .gőttlichem Kirchenrecht und im Grundsatz ebenso dem
als bloss menschliche, geschichtliche und darum veranderliche Satzung
sich gebenden Kirchenrecht als solchem, welcher Art es auch immer sei,
den Krieg erklart . - Lásd továbbá Gerhard Kuhlrnann: Rudolph Sohm und
unsere gegenwartige kirchenrechtliche Situation. In: Archiv für evang.
Kirchenrecht, 5. Band, 1941. 156. 1.

44/ Gerhard Kuhlmann i. m. 168. 1.
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So hm a jog fogalmát is tévesen értelmezi, amikor abban
csak formát és kényszert lát, erkölcsi tartalom nélkül.45/
Mivel az egy ház ban sze rete tn ek ke II ura 1ko dn ia, a jog pedi g
kényszerrel való engedelmességet követel, a jogot az egyházban
nem tartja megengedhetőnek.

Ez a szemlélet alapvetően téves, mert jog és erkölcs kö-
zött nem szabad ellentétnek lennie, hisz a jogszabály által
megkívánt engedelmesség nem zárja ki, hogyajogszabálynak
történő önkéntes alávetés ne szeretetből történjen. A jog csak
a társasági rend külső oldalát szabályozza s nem változtatja
meg az egyház belső, valláserkölcsi tartalmát . Amint az egy-
ház, mint szervezet jelentkezik, a jogra mindenképp szükség
van.46/

So hm dialektikus nézőpontja azért is téves, mert a jog lé-
nyegét az egyház lényegével, a "világi"-t a "lelki"-vel állít-
ja szembe, holott a két fogalom egymásnak nem antithesise, nem
egymást kizáró ellentéte. A szeretet nyilvánvalóan nem pótol-
hatja a jogot, mert minden társadalomnak valamilyen rendre
szüksége van, amely nem a "szeretet rendje, hanem jogrend". A
jog azonban a Biblia szerint is közvetlenül Istennel függ ösz-
sze, tőle származik. "Minden ö útja igazság", a "te igazságod
igazság örökké és a te törvényed igaz" - olvassuk Mózesné147/
és a Zsoltárok könyvében,48/ a próféták pedig üdvöt hozó igaz-
ságot várnak Istentől.497 Isten hűséges és igazságos' és a Krisz-
tus által elnyerhető megváltást Isten igazságossága megnyilvá-
nulásának tekintik az apostolok. 50/ A keresztyén életfilozófi-
ának is az igazságosság gondolata válik etikai alapjává. A te-
ológia számára az igazságosság elve kezdettől fogva Isten ere-
deti tulajdonságai közé tartozik. A keresztyén felfogás a jo-
got kezdettől fogva Isten parancsának tekinti és a felsőbb
hatalomban közvetlenül Isten akaratát, azt a "kard"-ot látja,
ame ly a jogot védi és érv ényre jutta tj a. A mi ndenh atóI st en
fogalmában egyúttal a sérthetetlen és igazságos rend gondolata
is bennerejlik és mindkettő egybeolvad Isten teremtő mindenha-
tóságában. Ezzel az igazságosság és jogrend eszméje a teremté-
si rend szerves iészévé válik. Ez biztosítja a teremtés,

45/ Rudolph Sohm i. m. II. k. 55. 1.: Recht ist die selbstherrliche Ord-
nung eiri'ersittlich notwendigen überindividuellen unseren Gemeinschaft
Kíirzer ' gesagt: Recht ist sittlich notwendige Gemeinschaftordnung."
Kőhler: Über die Möglichkeit des Kirchenrechts. - Oeutsche Zeitschrift
für Kirchenrecht. 1897. VI. B.
Mózes V. 32.·r. 4. v.
Zsoltárok könyve 119, 142 v.
Jeremiás 22. r. 15. v., Hoseás 2. r. IB. v., Mikeás 7. r. 9. v.
1. János 1. r. 9. v., Róm. 3. r. 24. v., I.Péter 2. r. 23. v., 2 Tim
4. r , 8. v.

46/
47/
48/
49/
50/
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a világmindenség fennállását. Az Istentől való függetlenülés
azt a veszélyt rejti magában, hogy chaos áll elő, melyben min-
den megsemmisül. Ezért van szükség normák felállítására és
ezek gyakorlati végrehajtására. Luther "A világi felsőbbség-
r ő I " írt munkájában azt fejtegeti, hogy a jogra azért van
szükség, hogy "a béke fenntartható, a bGn büntethető, s a go-
noszok üldözhetők legyenek."51/

Mindezek alapján Sohm tétel éveI kapcsolatban megállapít-
hat juk, hogy bár a jog ebben a világban érvényesül, s ezért
evilági képződmény, a keresztyén felfogás a jogot Isten aka-
ratával összhangban álló jelenségnek tekinti. Holstein is rá-
mutat arra, hogya jog nem más, mint a közösségi életet elren-
dező isteni akarat, isteni hatalom. Ez képes egyedül az ellen-
tétek kiegyenlítésére. Jog és igazságosság útján érvényesül
Isten szuverén mindenható hatalma ebben a bGnös vi 1 ágban és
biztosítja a jog számára a teremtési rendben meghatározott
feladatot.52/

Sohm megállapítás ának az a része is korrektivumra szorul,
hogy az egyház lénye-ge "lelki". Nem szoru I bizonyításra az,
hog y az egyh áz lelk i,J sze II emi nagys ág. El ég ezze 1 kapcsol at-
ban a 1tVEVJ.LU a oooJ.Lu Xpiorou és az IgeIu the ri érte Ime z és ére
utalni. Az egyház, mint közösség ebben a világban rnűktid i k .
Az egyház, mint lelki közösség, mint lelki hatalom az embere-
ket az Ige uralma alá akarja vonni. Az Igének kell a jogsza-
bály mögött állnia azért, hogy ne váljék "halott törvénnyé",
vagy absztrakt tantétellé, hanem a jogszabályban is ki telje-
süljön a krisztusi üzenet, anélkül, hogy hittételek kerülné-
nek megfogalmzásra. Az egyház, mint a hívők közössége szünte-
lenül a bGn ellen harcol. Ez a harc nem ért még véget, mint-
hogy az egyház nem tökéletes közösség - ellentétben a katoli-
kus felfogással -, nem maga Isten országa, hanem annak csupán
megvalósulásáért küzd. A földi egyháznak ezért nemcsak lát-
szat-keresztyén tagjai, hanem igazán hívő tagjai is vannak.
Mivel azok is, akik igazán keresztyének akarnak lenni, foly to-

.nos harcban állnak a bGnnel, külsőleg semmisem választja szét
a szentek közösségét a nyilvánvaló bGnÖsöktől. Másrészt azon-
ban az a katolikus felfogás sem áll meg, mely szerint az in-
t é zm'ények szentsége az ahhoz tartozókra tárgyi alapon ki ter-
jed. A katolikus egyház, - mint Holstein mondja -, valósággal

51/ Luther Márton mGvei Pozsony, 1906. Ill. k. 370, 374. 1.
52/ Rudolph Sohm i. m. 222-223. 1. "... es ist der ordnende und formende,

in das Gemeinschaftsleben dieser Welt hineinwirkende Gotteswille, der
als überpersőnlich und übermenschlich die Gewissen ergreifende Macht
an und in den Menschen den Willen zur Gerechtigkeit entzündet únd ihre
Gemeinschaften in ethischen Grundnormen verwurzelt, die ihre Begründ-
nung damit zugleich im letzten Ursinn der Schőpfung selber finden."
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"eschatologizálta magát" tanaiban és magát az eschatologiai
beteljesülés egy darabjának, Isten országának tekinti.53/
A katolikus hívő számára az utolsó nap nem új lét kezdetét
jelenti, hanem csupán tisztulási folyamatot. Az evangélikus
egyház alázattal vallja, hogy az egyház empirikus szervezeti
formában nincs ke v é sbé ki téve a bún és a sátán hatalmának,
mint más emberi közösség: a család, vagy az állam. Annak el-
ismerése, hogy az evangélikus egyház e földi szervezetében nem
hibátlan, hanem a bún hatalma alatt áll, Isten szuverénitása
előtti meghajolást jelent, ellentétben a római katolikus eyy-
házzal, amely isteni alapítására és jogrendszerére hivatkozás-
sal búnösségét nem vallja me~.

Egyháznak és jogrendnek belső harmóniában kell egymással
állnia, nem lehet ez a kapcsolat negatív. Ez azonban semmiképp
sem jelentheti a teljes egybefonódást. Bohatec abban látja az
egyház és a jog szoros összefonódásának okát, hogya jog és az
egyház belső lényegét tekintve szellemi.54/ Közös vonásaik el-
lenére mindegyik ~ülönböző síkon jelentkezik. A jogrend a te-
remtési rend, az egyház pedig a megváltói rend része. A jog,
mint norma, mint parancs a történelem kezdete óta fennáll; az
egy ház a zonban csak Krisz tus meg jel enése óta 1éte ztk. A jog -
rendnek a teremtési rendet kell biztosí~ania Isten parancsai-
nak érvényrejuttatásával, az egyháznak viszont az emberek lel-
ki újjászületését kell szolgálnia. Az egyház az ember belsejé-
re hat, nem külső kényszer útján, hanem a Lélek erejével. A
jog viszont céljai megvalósításához külső kényszert is alkal-
mazhat, jóllehet a szükséges magatartást sokszor kényszer al-
kalmazása nélkül is el tudja érni. Mivel a szeretet a törvény
beteljesülése, Isten tervében egyház és jog összefügg egymás-
sal, de semmiképpen sem esik egybe. Míg a jog visszafelé te-
kint és erejét, mint a bún felett rendező hatalom fejti ki,'
addig az egyház előre tekint és rajta keresztül Isten uralma
és a végső napok képe ve tő d í k elénk; maga az egyház azonban
ennek a világnak búnei, feszültségei közepette él. Az egyház
az Ige hordozója, a krisztusi lélek kö~össége, a megváltó ke-
gyelem foglalata, mely megújítja és segíti a teremtési rendet.
Az egyház, 'mint megváltói rend a teremtési rend és így a jog-
rend felett is áll, másrészt azonban a jog teremtési rendjének
a hatalma alatt is, mivel az egyházat búnös emberek alkotják.
Természetes azonban, hogy az egyház, mint lelki hatalom, men-
tes minden jogi vonatkozástól. Mivel az evangélikus' tanítás
komolyan veszi az egyház fogalmát és a Lélek által életrekel-

53/ Günther Holstein i. m. 224. 1., Kahl i. m. 75. 1.
54/ Josef Bohatec i. m. 5BO. 1. "Das Recht und die Kirche stehen nicht in

Wiederspruch; denn das innerste Wesen des kirchlichen Rechtes und das
innerste Wesen der Kirche ist geistlich." - V. ö. Heinz-Dietrich Wend-
land i. m. 31. 1.
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tett egyházat annak erkölcsileg a~tív tagjain keresztül már e
földön hatályosnak látja, az evilágban meQjelenő egyház szá-
mára a jog szükségességét el kell fogadnia.54/

So hm ~ettős egyházfogalma, valamint jogfogalma és az egy-
ház és a jog összefüggéséről vallott felfogása a németországi
egyházi harcot követően, a Barmeni nyilatkozat megjelenése óta
megcáfoltnak és tűlhaladottnak tekinthető. 55/ Oe az evangéli-
kus jogértelmezés alapvető megváltozása sem tekinthető kielé-
gítőnek, mert az evangélikus egyházjog dogmatikai űjraértelme-
zése elhomályosítja a jOQ igazi értelmét. Grundmann "isteni
törvénynek" (lex divina),l~6/ Johannes Heckel "szeretet joga-
ként" (lex chari tatis) ,"J7/ Hans Dombois a "~egyelem joga-
ként"58/ Erik Wolf és Karl Barth "hitvalló jogként" (bekennendes
Re ch t-kén t )59/ fog ja fel azeg yház ban' ér vény es üto jog ot. Eze k -
nek a felfogásoknak ~özös vonása, hogy tudatosan elhatárolják
magukat Sohmnak attól a tételétől, mely szerint a jognak a ki-
kényszeríthetőség az alapja.60/

Grundmann a teológiai fundamentumra szorosan épülő elméle-
tek korrektivumaként kettős fogalmat használ: egyrészt a "lel-
ki egyház isteni jogá"-ról, másrészt az "egyetemes egyház ezen
az alapon nyugvó emberi jogá"-ról tesz említést, amely azonban
végül is összekapcsolódik. Az isteni jog, a lex divina, ebben
az összefüggésben nemcsak az egyházi közösségeknek azokat a
jogi formáit jelenti, amelyek a törvényszerűséget magukon vi-
selik, vagyis a lelkészi hivatalt, a szentségeket és a kulcsok
hatalmát, melyek együttesen Krisztus követői számára az isteni
alaprendet jelentik, hanem ide tartozik a szeretet parancsa az
emberekhez Jézus követésére.61/

Az űjonnan kialakult egyházjogi fogalom, amely az isteni
a~aratra visszavezethető lex divinát a ius humanumra alapított
egyházi jogrenddel kapcsolja össze, élénk vitákat váltott ki.
Ruppel fejtette ki igen világosan, hogya lex charitatis, a
testvérszeretet parancsa elvileg nem teljesíthető; az egyházi
jog parancsai ezzel szemben igen. Kívánatosnak tartja, hogya

55/ L. 3. pontot: "In der Kirche ist eine Scheidung der ausseren Ordnung
vom Bekenntru s nicht mőglich." Erik Wolf i. m. 437. 1.

56/ Siegfied Grundmann: Verfassungsrecht in der Kirche des Evangeliums. -
Zeitschrift für Evang. Kirchenrecht, 1964/65. 9,14. 1.

57/ Johannes Heckal i. m. 24. jegyzet.
58/ Hans Dombois: Das Recht der Gnade. Oekumenisches Kirchenrecht. 1. k.

Witten, 1961. II. ~. Bielefeld 1974. 111. k. Bielefeld 19B3.
59/ Erik Wolf i. m. 155. 1. és Karl Barth: Die Ordnung der Gemeinde, 1955.

40., 53. 1.
60/ Rudolf Sohm i. m. II. k. 55. 1. "Nur die Zwangsregel ist Recht, Recht

ist die selbsherrliche Ordnung einer sittlich notwendigen überindivi-
duellen RusserenGemeinschaft."

61/ Siegfried Grundmann: Der lutherische Weltbund. Köln/Graz, 1947. 64. 1.
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Az államcélok elérésére többé-ke~ésbé tökéletes eszköznek
bizonyult a jog. Ebből azonban még nem kovetkezik az, hogy az
egyházi célki túzések is legmegfelelőbben a jog segítségével
valósíthatók meg. Állam és egyház között alapvető különbségek
vannak. Az egyház az ember lelki világának transcendentális
kérdései vel foglalkozik, az állam pedig empirikus módon igyek-
szik az ember evilági társadalmi, kulturális és gazdasági ja-
vát e Lőmo zd í tgji í , 64/ Míg az állam céljai megvalós ításához a
jogszabályokon.felül kényszerhatalmat is alkalmazhat, az egyház
leg fe 1jebb c sak köz vetett formában vehet ig énybe kényszert.
Az egyház célja a hit világának kialakítása lévén, mivel azon-
ban a hit jogi úton nem érzékelhető, nem szabályozható, a jog-
gal csak akkor jut kapcsolatba, ha vallásgyakortat formájában
külsőleg is megnyilatkozik. 651

Az egyházak tehát a jogot céljaik eléréséhez olyan ered-
ményességgel, mint az állam, nem használhatj ák , mert az egy-
házi célok eléréséhez nem elegendő a jog által előidézni kí-
vánt hatás. Arra lehet pl. kényszeríteni az egyháztagot, hogy
az egyház valamilyen szolgálatát igénybe vegye, de arra már
nem, hogy az egyház tanítását valóban higgye el.

Az egyházak azonban mégis élnek a joggal. Mint Puchta
mondja: "Az egyház jelenlegi létezésében nem nélkülözheti a
jogrendet. Ez jelent számára biztosítékot egységének a fenn-

- r

jog fogalmát csak akkor használják, amikor emberi normativ
rendről van szó, semmiképpen sem helyes azt teljesen spiritua-
lizálni.621

Az egyház jogrendjének a békét és a jó rendet kell szol-
gálnia és egyedül csak az evangéliumhoz van k ö tve . Hogy ez a
kötöttség valódi jogi kötöttség-e, vagy sem, az terminológia
kérdése. Az egyház jogrendje, - mint minden más jogrend is -
fogyatékosságokban is szenved. Ennek ellenére is szükség van
rá, nem az egyház belső természetének a kialakítása céljából,
- amely az egyház lényegéből folyik -, hanem, mint Weber írja,
"csupán kereszt, amelyet Krisztus egyháza hordoz".631 .

Végezetül tisztázásra vár az a kérdés, hogy az evangélikus
egyház mennyiben használhatja a jogot céljai elérésére, illet-
ve a jog milyen szerepet játszhat az evangélikus egyház életé-
ben?

621 Ruppel: Kirchenrechtstagung in Heidelberg 1-3 Mai 1958. - Zeit -
schrift für evang. Kirchenrecht 1957/58. 285, 288. 1.

63 I Hermann Weber: Kirchenleitung und Gemeindeleitung zwischen Geist und
Paragraphen.- In Zeitschr í rt" fürevang. Kirchenrecht. 35. Band 2. Heft
175. 1. - V. Ö. Sohm i. m. 482. 1.

641 Vladár Gábor: Az állam hivatása az egyház tanítása szerint. - Miskol-
ci Jogászélet, 1940. XVI. évf. 97-98. 1.

65/ Szontagh Vilmos: Az egyház és a jog. Miskolci Jogászélet, 1938. XIV.
92. 1.
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tartására, tevékenységének az akadályoztatása ellen nemcsak
belülről, hanem kívülről is. Az Úr által adott ezt a biztosí-
tékot önk ényesen nem szabad el vetni. "66/

A jogilag szabályozható egyházi területet három csoportra
oszthatjuk: az egyikbe az egyházak szerve zet í , a másikba az
egyházak jogállását, a harmadikba pedig az egyházak lelki mun-
káját szabályozó kérdések tartoznak.

Az egyház szervezetét akár belső egyházjog, akár államjog,
ún. államegyházjog , akár mindkettő együttesen szabályozhat-
ja.67/ A magyar evangélikus egyház alkotmánya belső egyházi
jogaikotás terméke; bár néhány állami jogszabály is tartalmaz
az egyház szervezetét érintő szab é ly t . Az állami szabályozás
határára nézve pontos szabályt felállítani nehéz, me rt az az
állam és az egyház közti viszony mindenkori alakulásától függ.
A szerve z é s körébe tartozik: egyházközségek, felsőbb egyházi
közületek, intézetek, intézmények, iskol ák, egyesületek, szo-
ciális és kulturális szervezetek, árvaházak, szeretetintézmé-
nyek, kórházak felállítása, ezek igazgatása, az egyházi tiszt-
séget viselők meghívása, választása, a lelkészek felavatása,
a tisztségek viselőinek ellenőrzése, a fegyelmi hatalom gya-
korlása, a felmerülő jogviták elintézése törvénykezés útj án,
az egyházi közületek, intézmények működésének anyagi feltéte-
leiről gondoskodás, vagyonkezelés ellenőrzése, egyháztagok
fegyelmezése stb. Az egyház törvényhozó szerve: a zsinat al-
kotja meg az egész egyházat érintő jogszabályokat.

Az egyház jogállásának a megállapítása rendszerint telje-
sen az állami jogaikotás feladata, mert az állami szabályozás
a feltétele annak, hogyavallásfelekezetek kifelé jelentkez-
zenek, bár az egyház is részt vehet jogi helyzetének a rende-
zésében abban az esetben, ha szerz ő dé sseI kerül sor a köztük
levő jogviszony szabályozására. Az ilyen megállapodások rend-
szerint egy tényleges állapot rögzítését jelentik és legtöbb-
ször az egyház szerepe formálisnak tekinthető, sőt nem ritkán
az egyház jogainak a feladását.

Ha az egyház feladatait számbavesszük, legfontosabbnak a
hitélet fejlesztésének előmozdítását, az egyház lelki munkájá-
hoz való feltételek biztosítását kell tekintenünk. Ide tarto-
zik: az egyház igehirdető, tanító szolgálata: a ministerium
docendi és a ministerium sacramentorum. Ennek a szolgálatnak a
középpontjában áll a gyülekezeti istentisztelet, de fde tarto-
zik a missziói munka, az evangelizáció, a hittantanítás, a hí-
vek vallási lelkületének az ébrentartása, építése a pasztori-
záció útján, a betegek, a rabok látogatása, a szociális munka,

'.

66/ Georg Friedrich Puchta: Einleitung in das Recht der Kirche. Leipzig,
. 1840. ll. 1.

67/ Johann Victor Bredt: Die Trennung von Kirche und Staat, Berlin, 1919.
90. 1.
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az egyháztársadalmi élet ápolása, a vallásos iratok terjeszté-
se, az egyh~zi sajtó munkája, a rádió és televiziós-szolgálat,
az egyházi művészet és egyházi zene ápolása, egyszóval mindaz
a szolgálat, amely a lelket Istenhez emeli.

A jogi forma ezeknek a céloknak a megvalósitásához csak a
szükséges keret, mert az egyház - eszményi hivatásának megfe-
lelően - az egyes ember lelki világát csak a meggyőzés erejé-
vel alakithatja. Az egyház annál inkább fogja szellemi közös-
ség jellegét magán viselni, mennél inkább tudja közösségi
rendjét a jogszabályok kikényszeritése nélkül - önkéntes tel-
jesités alapján - fenntartani, illetőleg mennél inkább tudja
az egyház életét a jogi szabályozástóI távoltartani.68/

Az evangélikus egyház belső életrendje szabályozásának, a
ius liturgicumnak, a jelentősége viszonylag csekély. Ennek
oka az, hogy a keresztséggel, egyházi esketéssel, konfirmáció-
val, egyházi temetéssel kapcsolatos szertartások szabályozása
az ágendára tartozik. Természetesen ezeknek az egyházi cselek-
ményeknek is van jogi vetülete, hisz nem lehet közömbös, hogy
kiknek, milyen feltételek mellett nyújtja ezeket az egyház.
Természetesen azzal is tisztában kell lennünk, hogy ezek a
szabályok nagyobbára erkölcsi szabályok és a kikényszerithető-
ségük igen kérdéses.

Az egyházi törekvéseknek arra kell irányulniok, hogy az
egyház a hivek hitéleti megnyilatkozásait ne csak jogilag ren-
dezze, hanem magát a belső hi téletet fejlessze. Bár az egyház-
jogi szabályozás közvetlenül nem alkalmas a belső meggyőződés
fejlesztésére, a hitet nem alakithatja, mégis arra kell töre-
kednie, hogy intézményei révén megteremtse a fel tételeket az
egyház igazi feladatainak a teljesitéséhez. Igaz ugyan, hogya
keresztyén ember magatartásának hitbeli szabályai a Bibliában
vannak, ez azonban semmiképpen sem teszi feleslegessé a jog,
az egyházjog létezését, minthogy az egyházjog az egyház tani-
tását igyekszik szervezete in keresztül uralomra juttatni.

Természetes azonban, hogy az egyházjognak az egyház lénye-
gével nem szabad ellentétben állnia. A keresztyén erkölcs kö-
vetelményeivel ellentétes egyházjog nem fogadható el. A ke-
res~tyén etikával ellentétes egyházjogi tétel az egyház célki-
tűzéseivel éppenannyira ellBntétes volna, mint az egyház iste-
ni feladatának emberi jogaIkotás útján történő megváltoztatá-
sa . Főleg a -h at é rk é rríé sek jelenthetnek nehézséget , elsősorban
a vallási normáknak jogi kodifikálása révén. Ez helytelen,
mert a jognak az egyházban mindig a külső rendet, nem pedig a
belső erkö~csösséget és vallásosságot kell szabályoznia. Ennek
szabályozás~ az erkölcsi normákon keresztül történik. Az egy-
házjognak riyilván az erkölcs szolgálatában kell állnia, de nem

68/ Wilhelm Kahl: Lehrsystem des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik,
Freiburg und Leipzig, 1894. 80. 1.
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helyettesítheti a jogi szabályozást. Talán még nagyobb ve-
szély rejlik abban, ha a vallási normákat valóságos jogi nor-
mákk ént keze lj ük , He 1 yte len 1 enne ez ért ellen ő r i zn i a Bibl ia
és az egyházjog közti betűszerinti azonosságot, mert az igazi
erkölcsösség minden betűszerinti magyarázat ellen van. A Bib-
lia nem jogi kódex, hanem valláserkölcsi szabályok foglalata;
aki tehát egyházjogi forrásként akarja használni, félreismeri
annak szerepét.69/

A hit- és jogintézményi életnek nem szabad egymástól el-
szakadnia, mert ebben az esetben az egyház működése meddőnek
bizonyulna. A hitéletnek nem szabad hiányoznia; a hívő nem él-
het tisztán jogintézményi életet, hisz ebben az esetben hívő-
ről aligha beszélhetünk, hanem a jogintézményszerűséget inkább
kidomborító egyháztagságról. Abból az alaptételből kell kiin-
dulnunk, hogy az egyház a lelkekben kell, hogy éljen és ha a
lelkekből kihal a hit, feleslegessé válik a külső jogi keret.70/
Az egyház lelki birtokállományának a megtartását szükségképpen
existenciális kérdésnek kell tekintenünk, mert ha nincs hívő,
nincs egyház. Az elvilágiasodás ellen jogi eszközökkel folyta-
tott védekezés negatív értékű, mert érdemlegesen csak meggyő-
zéssel, nem pedig jogi eszközökkel lehet védekezni.

Az egyház erős jogi kiépítettsége kétségkívül alkalmas ar-o
ra, hogy az egyház külső jogi kereteit megerősítse, arra azon-
ban már kevésbé megfelelő, hogy a hívek lelki világát önkéntes
behódolás útján formálja, gyarapítsa. Ha az egyház rendelteté-
sét a jogi keretek megerősítésében látná, a jogegyház elhomá-
lyosítaná az eszményi egyház gondolatát és ki fejlődne az egy-
ház földi hatalma. Az elvilágiasodás kerítené hatalmába az
egyházat, s az egyház expanziv törekvései jelentkeznének, me-
lyek ellen jogi eszközöket csak igen kétes eredménnyel lehetne
harcba vetni.

Végeredményképpen tehát megállapíthatjuk, hogya jog az
egyházakat eszményi céljaik elérésében közvetlenül· nem támo-
gathatja, hanem csak közvetett segítséget tud nyújtani a jogi
szervezet révén. Ez azonban sok esetben öncéllá válhat, s kül-
sőleg viruló egyház láttán is sivárság, vagy az egyház tanítá-
sátóL eltérő hit, vagy hitetlenség lappanghat a hívek lelké-
ben.71/

69/ Hans Liermann: Deutsches evangelisches Kirchenrecht .Stuttgart, 1933.
22-23. 1.

70/ Szontagh Vilmos i. m. 91-100. 1.
71/ Szontagh Vilmos i. m. 97. 1.
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VII. Az evangélikus egyházjog fogalma

Az evangélikus egyházjog formális jellege. - Az egyházjogi
szabályok eredete. - Az evangélikus egyházjog tartalmi megha-
tározása. - A kánon fogalma. - Egyházjog és kánonjog. - Az
"egyházjog" műszó. - Az egyházjog önálló jogrendszer ének a
kérdése. - Az ezzel kapcsolatos felfogások. - I. Az egyházjog
heteronóm jellegét valló elméletek: Hinsch í us , Somló, Kelsen ,
Petraschek, Csiky és Szontagh véleménye. - Az egyházjog auto-
nóm jellegét valló elméletek: Puchta, Brandweiner , Friedrich,
Sprengel, Fendt, Bruns t ad , Stutz, Barth, Wolf, Heckel , Grund-
mann , Pirson, Dombois áll áspontja. - Paradox jog-e az egyház-
jog? - Az eddigi felfogások hibája. - Az egyházjog szorosan
összefügg más jogterülettel. - Az egyházjog a jogrendszer ön-
álló része. - Tételesjogilag is önálló. - Az egyházjogi sza-
bályok kikényszeríthetőségének kérdése. - Rapaport, Triepel
álláspontja. - Az egyházjogi szabályok jelentős része lex im-
perfecta. - Az egyházjog törékeny, gyenge jog, melynek érvé-
nyességi alapja az egyháztagok közös akarata. - Az egyházjog
tökéletesítésének lehetősége. - Az egyházjog fajai: tárgyi és
alanyi, belső és k ü Ls ő , írott és íratlan, általános és rész-
szerű,egyetemes és ökumenikus egyházjog. - Egyházi alkotmány-
jog, közigazgatási és törvénykezési jog. - Kényszerítő és meg-
engedő, rendes és kivételes, absztrakt és egyedi szabályok. -
Szankció szer i nt i megkülönböztetés: ius minus quam perfectum,
ius plus quam perfectum, ius imperfectum. - Az egyházjog helye
a jogrendszeren belül. - A katolikus és az evangélikus egyház-
jogi rendszerek értékelése.
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Valamely jogszab~lyt egyházjogi szabállyá, egyházjoggá
nem annyira tartalma, mint inkább keletkezésének módja teszi.
Nem minden az egyházra vonatkozó jogszabály egyházjog, ~anem
csak az egyházjogi forrásokból származó jog: egyházjog. Azzal,
hogy valamely jogügylet tárgya egyházi tulajdon, maga a jog-
ügylet nyilvánvalóan még nem egyházjogi ügylet, - hiszen pl.
ha egy egyházközség ingatlant vesz, arra az általános polgári
jogi- (magánjogi) szabályok nyernek alkalmazást -, hanem csak
akkor, ha a jogügylet megítélése egyházjogi szabályok alapján
történik. Ez a formális (alaki) definició, mely szerint egy-
házjog minden az egyházi jogforrásból származó jog, nem kielé-
gít6, mert csak a jog forrására utal, s közelebbr61 nem hatá-
rozza meg az egyházjog tartalmát , szabályozásának tárgyát .1/

1/ Az egyházjog formai meghatározásai közül a következ6ket emeljük ki:
Kahl szerint "Kirchenrecht ist Gemeinschaftsordnung der gesellschaft-

lich gegliederten Bekenner der christlichen offenbarung." - í • m. 82.l.
Hinschius szerint "Das Kirchenrecht (ius ecclesiasticum)ist die Gesamt:
heit' derjenigen Normen, welche die Verhaltnisse und Beziehungen der ín
der'ausserenchristlichen Gemeinschaft lebenden Menschen, also die Ver-
fassung der Gemeinschaft, die Rechte und Pflichten der Leitungsorgane,
das Verhaltniss der Leitungsorgane zu den Gliedern und die Rechte und
Pflichten dieser Glieder, endlich auch die Stellung der Kirchen zum
Staat und zu den anderen Kirchen und Religionsgesellschaften, regein.
Die zuletzt gedachte Gruppe bildet das sog. Staatskirchenrecht." - Paul
Hinschius: Kirchenrecht, Berlin, 1904. 1421. 1. Enzyklopadie der Recht-
swissenschaft. Hgb. Karl Birkmeyer II. Auflage.
Sundberg szerint az egyházjog az egyház küls6 szervezetére vonatkozó
jogrend. Az egyházjog területéhez tartozó jogszabályok magukban foglal-
ják az egyházra vonatkozó szervezeti szabályokat, szabályozza az állam
és az egyház, vagy az egyház és tagjai közti közjogi viszonyt, vagy pe-
dig megállapítja az egyházi tevékenység jogi formáit és tartaimát. Hal-
var G. F. Sundberg: Kyrkoratt, Helsingfors, 1948. - Institutet för of-
fentlig och internationell ratt. 1. 1.
Sehling szerint "Unter Kirchenrecht versteht man das die Rechtsverhalt-
nisse der Kirche regeinde Recht." - Emil Sehling: Kirchenrecht, Leipzig
1908. 7. l.
Hansson: ugyancsak formális meghatározást ad "Oe nonner som gjelder i
so henseende for det enkelte kirkesamfund, utgji6rkirkeretten." - Kris-
tian Hansson: Norsk Kirkerett, oslo, 1935. 9. 1.
Mikler szerint: "Magyar evangélikus egyházjog alatt értjük mindazoknak
a szabályoknak összességét, amelyek a magyarországi ágo hitv. evangéli-
kus keresztyén egyház szervezetét, múködését, más egyházakhoz és az ál-
lamhoz való viszonyát, valamint tagjainak e min6ségükb61 folyó cselek-
vési szabadságát küls61eg megállapítják." Mikler Károly i. m. 12.l.
Hörk szerint "azon szabályok összessége, melyek az egyháznak bels6 éle-
tét, saját híveihez és intézményeihez és küls6 életét - kívüle'létez6
intézményekhez és egyénekhez való viszonyát szabályozzák -, egyházjog-
nak mondatik." - Hörk József: Magyar protestáns egyházjog, Pozsony,
1903. 6. 1.
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A formális definiciónak az egyházjog területén me qi s van
létjogosultsága, mert az evangélikus egyház külső rendjét sza-
bályozó jogszabályok eredetüket tekintve többfélék lehetnek:
1/ vagy álla mi jogszabályok, tehát állami jogalkotó szervtől
származó, 27 vagy egyházi jogalkotó szervtől eredő, 3/ vagy
pedig állam és egyház közös megegyezésén, szerződésén alapuló
jogszabályok lehetnek. A jogszabályoknak mind a három fajtája,
- amennyiben egyéQként szabályszerűen jönnek létre ~, egyház-
jognak t ek í nt endő, Természetes azonban, hogy a három fajta
jogszabálynak nem egyforma a szerepe. Olyan államban, ahol az
egyház nagyobb szabadságot élvez, vagy a történeti fejlődés
következtében nem került szoros kapcsolatba az állammal, az
egyházi jogalkotó tényezőtől származó autonóm jogszabályok
száma a túlnyomó, másutt viszont az állam közjogának az egy-
házakat érintő különleges része: az államegyházjog (Staats-
kirchenrecht)2/ heteronom, vagyis felülről származó szabályok,
játszanak nagyobb szerepet.

Evangélikus egyházjog alatt - formai értelemben - az evan-
gélikus egyházra vonatkozó egyházi, állami, vagy közös jogfor-
rásból származó jogszabályokat értjük.

Tartalmi értelemben véve magyar evangélikus egyházjog alatt
mindazoknak az egyházi, állami vagy közös jogforrásból szárma-
zó jogszabályoknak az összességét értjük, amelyek a magyaror-
szá i evan élikus e ház szervezetét alkotmán át működését

belső e ház' o más e házhoz és az államhoz való viszo-
nyát, nemzetközi kapcsolatait külső egyházjog, valamint tag-
jainak ebből a minőségből folyó cselekvési szab~dságát megál-
lapítják.

Az egyház által alkotott jogszabályok, különösen pedig a
zsinatok jogi tartalmú határozatainak a megjelölésére a IV.
század óta, - megkülönböztetésül a "\'iOI!O<;"-naknevezett világi
törvénytől - a canon (k ánnn ) "KUVÚ)V" kifejezést használják.3/
E mellett a "lex canonica" és a "sanctio canonica" elnevezések
is használatosak. Maga a katolikus kánonokból álló joganyag a
középkorban "iura ecclesiastica" és "ordo canonicus" név alatt

2/ Az "államegyházjog" kifejezés annyiban félrevezető, hogy alatta nem az
egyházi szervek részéről alkotott jogról van szó, továbbá, hogy nemcsak
az egyházakra, hanem a vallásfelekezetekre is vonatkozó szabályokról
van szó, végül az államegyházjog nem utal államegyházi modellre. Lásd:
Helmuth Pree: Österreichisches Staatskirchenrecht, Wien, New York, 19B4
Ll. /

3/ A "canon" szó mérőzsinórt, vagy egyenes pálcát jelent; valószínűleg ké-
sőbb azért alkalmazták átvitt értelemben az egyházi szabályokra, mert
ezeknél a határozottság és a világosság a követelmény. Átvitt értelem-
ben szabályt, cselekvési szabadság mértékét jelenti. Ma általában a vi-
lági törvénytől, a lextől való megkülönböztetésül egyházi törvényt je-
lent. - V. ö. Sagmüller i. m. 3. §.
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szerepel. A XII. század óta - a kánonol< önálló tudományos
rendszerbe foglalás ával és magyarázatával kapcsolatban - a ká-
nonokból keletkezett jogrendszert ius canonicumnal< ns ve z í k .
Ez a kifejezés utóbb tartalmilag s z ükü I és a XVI. századtól
kezdve nem a kánonból képződött összes joganyagot, hanem csak
a Corpus Iuris Canoniciben foglalt joganyagot jelző műszóvá
válik. Ilyen értelemben használatos a kifejezés a Codex Iuris
Canonici hatálybalépéséig (1918. május 19-ig).

Egyházjog és kánonjog lényegében különböző fogalmak, ezért
helytelen lenne az evangélikus egyházjogot kánonjognak nevez-
ni. A kánonjog csakis a római katolikus egyházi eredetű jog-
szabályok részére van fenntartva; ezek k ö z ö t t azonban világi
ügyeket rendező jogtételek (kamat, uzsora, végrendelet) is ta-
lálhatók. Az egyházjog fogalma annyival tágabb, hogy ez minden
egyháznál más és más és az egyházra vonatkozó állami jogszabá-
lyokat is magában foglalja, annyival viszont s z űkebb , mint a
kánonjog, hogy csakis az egyházi ügyekre vonatkoz íj., akár egy-
házi, akár állami eredetű jogszabályok összességét jelenti.

A római katolikui egyház, - amely az államnak jogalkotó
hatalmát egyházi ügyekben nem ismeri el, bár a kanonizálás
révén a világi törvényekre utalhat4/ -, az egyházjog és kánon-
jog megjelölést a Codex hatálybalépése óta azonos értelemben
használja. Ellenben megszűnt a ius canonicum és a ius eccle-
siasticum közti megkülönböztetés és az egyházjognak ius cano-
nicum a hivatalos elnevezése. Ez alatt a latin, illetve római
katolikus egyház egész jogrendszerét értjük.5/

Az evangélikus egyházra vonatkozó jogszabályok megjelölé-
sére leginkább az "egyházjog" kifejezés jöhet figyelembe, mert
ez fejezi ki legjobban ennek a jogterületnek a lényegét. Az
egyházjogtan ma már elavult régies képzés: az egyházi jog el-
nevezés viszont csak a katolikus egyház számára elfogadható,
mivel az államhatalom jogalkotó illetékességét egyházi ügyek-
ben tagadja; evangélikus vonatkozásban viszont megszorító,
mert leszűkíti a fogalmat az egyházi eredetű, tehát autonóm
hatáskörben hozott jogszabályokra és ezzel félreértést idézhet
elő.

Az egyházjog, illetőleg az egyházjogtan régies alakja a
XIX. század közepén honosodik meg a magyar jogi irodalomban.6/
A magyar "egyházjog"-nak a 'néme t Kirchenrecht, az angol church
law (ecclesiastical law), a svéd kyrkoratt, a norvég kirkerett,
a dán kirkeret, a finn kirkonoikeus, a francia droit ecclesi-
astic, vagy droit d'église kifejezések felelnek meg. A jogsza-
bály keletkezési forrását tekintve különböző elnevezést talá-

4/ canon 22, llO
5/ Kérészy Zoltán i. m. 1. k. ir-iz. l.
6/ Kovács Ferenc: Egyetemes és résszerű egyházjog alaptanai. Debrecen,

1866.
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lunk mind az autonóm, mint az államtól származó jogszabályokra
nézve.7/ Egységes gyűjtőfogalom csak ott van, ahol az állami
és egyházi jogalkotó szerv nem különül el egymástól, mint pl.
az északi államokban.

A továbbiakban azt a kérdést te gyük vizsgálat tárgyává,
vajon önál16 jogrendszer-e az evang~likus egyházjog? Amennyi-
ben válaszunk igenlő lesz, azt is tisztáznunk kell, hogy mi a
törvényesség alapja és mi bizonyit ja jogi jellegét?

Az evangélikus egyházjog létezésének, illetve önálló jog-
rendszerként való létezésének a kérdése régóta áll viták kö-
~eppontjában és még ma sem tekinthető ez a kérdés véglegesen
·tisztázottnak. Ennek oka az, hogy ez a probléma tulajdonképpen
az állam és az egyház közti jogviszony kérdésének a folyomá-
nya, amely országonként és időpontonként más ~s más. Az alábbi
vélemények tehát általános jogelméleti szempontok, amelyek ál-
lamonként különféleképpen színeződnek, de egységesen az egy-
házjogra is vonatkoznak.

Kézenfekvő, hogy a hatályos, po zi tiv jog normái logikai
rendszert alkotnak. Mi vel csak azt lehet megvalós itani, ami
fizikailag és szociológiailag, mindenekelőtt azonban logikai-
lag is lehetséges, egyidejűleg nEm lehet a pozitiv jogi sza-
bálynak az ellenkezőjét is ugyanazon a helyen érvényrejuttat-
ni. És éppen azért, mert a logikai ellentétet nem lehet megva-
lósitani, a pozitív jog valamennyi hatályos normájának a tar-
talmát ellentmondás nélküli egységbe, egy logikai rendszerbe
kell foglalni.

A pozi tív jognál azonban nemcsak olyan rendszerről van
szó, amelybe a jogi normák egybefoglalhatók, hanem a jog kény-
szerhatalma által adott fölé- és alárendeltségi viszonyról ,
egy hatalmi szervezetről. A jogszabályok megvalósitása az em-
beri cselekmények sorozatát jelenti, egységes rendszert.

A jogrendszereknek egymástól való elkülönítése a fölé- és
alárendel tségi viszony mellett a jogszabály tartalma alapján
is történhet. Az elkülönítés külső s zemp orrt ok , a szakterület
összetartozása, vagyis a jogi tartalom logikai összefüggése
alapján is történhet. Oe történhet ez a szankciók összefüggése
alapján is, hogy ti. az első jogszabály normái a következőnek
primér normája s végül történhet delegációs, vagy keletkezési
összefüggés alápján; ez alárendelt normaalkotó szerveknek jog-
alkotásra való felhatalmazását jelenti.8/

7/ Mordché W. Rapaport: Das religiőse Recht und dessen Charakterisierung
als Rechtstheologie, Berlin und Leipzig, 1913. - "Religionsrecht",vagy
"Religiöses Recht" alatt valamennyi vallásfelekezetre vonatkozó jogsza-
bályok összességét értjük. Az evangélikus egyházra vonatkozó jog tehát
a Religionsrecht egy része. - V. ö. Werner Haugg i. m. 284. 1.

8/ Julius Moór: Recht und Gewohnheitsrecht. Sonderabdruck aus 8and XIV.
der Zeitschrift für Öffentliches Recht, 556-557. 1.
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Az evangélikus egyházjog rendszertani hovatartozandósága
tekintetében különböző vélemények alakul tak ki. Vannak, akik
az állami jog (közjog) egy részének (Hí ns ch í us ) , vagy leg-
alábbis az államjogon alapuló secundárius, végeredményben te-
hát önálló jognak (Somló, Kelsen, Petraschek, Csiky stb.),
mások viszont autonóm, önálló jogrendszernek (Puchta, Brand-
weiner, Friedrich, Sprengel, Fendt, Bruns t ad , Barth, Fechner,
Johannes Heckel, Erik Wolf, Grundmann stb.) tekintik.

Az egyházjog heteronóm jellegét valló felfogások közül
Hinschius álláspontja azon a modern államjogi felfogáson ala-
pul, mely szeri nt az állami szuve r én Itás az ország területén
levő egyházakra é s vallásfelekezetekre is ki ter jed é s ezért
amennyiben az állam az egyházat "közjogi testületnek" ismeri
el, az egyházjog az államjoghoz tartozik.9/

Somló Bódog szerint a vallási normák azokban az elvekben
különböznek a jogi normáktól, mint az erkölcs normái, vagyis a
vallási normák az abszolűt helyesség igényével lépnek fel
(Richtigkeitsnormen). A vallási normák közvetlenül, mint he-
teronóm, vagyis isteni normák jelentkeznek.

A vallási normák fogalma formális, nem pedig tartalmi.
Ezek akár szerz őrf é sk ö t é sn é I , akár házasságkötéshez kapcsolva
az állami jogszabály mellett párhuzamosan jelentkezhetnek.
Jóllehet tartalmilag hasonlíthatnak az állami szabályokhoz ,
mégsem válnak feltétlenül jogi normákká.

Éppűgy magától érthetődő, hogy valamely normának egy val-
lásfelekezetre vonatkozó volta még nem teszi azt vallási nor-
mává. Az a norma, amely bizonyos vallási normák követését kí-
v án j a , nem vallási, hanem jogi vagy konvencionális norma is
lehet. Ez utóbbi a vallási normáknak a követését a maga részé-
ről is megkívánja.lD/

Az egyházjog természetét vizsgálva Somló megállapítja,
hogy mivel az egyházi hatalomnak más hatalomhoz, így elsősor-
ban az államhatalomhoz való viszonya különböző lehet, ez a vi-
szony elhatározó jelentőségű az egyházjog természetének a
tisztázásánál. Vannak egyházak, amelyek állandó hatalmat akar-
nak biztosítani maguk számára: ezek az egyházállamok és vannak
olyan egyházak is, melyeket a jogrend elnyom, tűr, vagy üldöz.
Abból, hogya különböző jellegű vallásfelekezetek normáit egy-
ségesen egyházjogként szoktuk megjelölni, természetesen még
nem következik az, hogy normáik egységes jellemvoná~okat tün-
tetnének fel és hogya jogi jelleg ezeket minden esetben meg-
illetné. Somló az egyházjog következő fő fajtáit különbözteti
meg:

9/ Paul Hinschius: Das Kirchenrecht.- Enzyklopadie der Rechtswissen-
schaft. Herausgegeben von Karl Birkmeyer. II. Auflage, Berlin, 1904.,
1421. 1.

10/ Felix Somló: Juristische Grundlehre. Leipzig, 1917. 70-71. 1.
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11/ Felix Somló i. m. 174-178. 1.

1./ Valamely egyház, azonfelül, hogy jogi közösség, egyút-
tal a legf~bb földi hatalom, illetve a jogi hatalom birtokosa
is lehet. Ezek a normák jogi normák, a jog primer, tehát el-
sődleges jog. Ezt a jogi rendszert theokráciának, vagy hierok-
ráciának szokták nevezni.

2./ Olyan eset is lehetséges, amikor az egyházi hatalmat
jogi hatalom alá lehet vetni, ilyenkor tehát maga nem jogi ha-
talom. Kétféle megnyilatkozási módja lehetséges:

Az egyik lehetőség az, amikor a jogi hatalom az alája tar-
tozó egyházi hatalom normáinak jogi jelleget kölcsönöz. A jog
ilyenkor secundar, azaz másodiagos jog lesz, hasonlóan a köz-
ségi statutumhoz. Ebben az esetben az egyházjog elnevezés sy-
noni~ kifejezés az államjog meghatározott része számára. A se-
cundar jog természetének megfelelően az egyházi szabályok kü-
Lö nf é Lék , a jogi jelleg akár csak egy egyház számára (állam-
egyháziság), akár pedig több egyház számára lehet azonos,
azonban különböző terjedelemben is biztosítható.

A másik lehetőség az, amikor az államhatalom nem ismeri el
az egyház jogalkotó hatalmát vele egyenértékűnek; az egyházi
normák tehát nem jogi, hanem konvencionális normák; az egyház
tehát 1ényegében egyesületnek tekintendő. Ez az állam és az
egyház szétválasztás ának rendszere, melynek a gyakorlatban
számtalan variánsa ismeretes.

Főleg átmeneti időkben okoz néha nehézséget annak a kér-
~ésnek az eldöntése, hogy a tényleges jogi hatalom kinél van.
Igy pl. korszakonként nehéz élesen elhatárolva megmondani,
hogya katolikus egyház ténylegesen jogi hatalom-e, vagy csu-
pán szellemi nagyság.

Somló szerint helyesebb lenne megkülönböztetésképpen a jo-
gi, valamint a vallási é s isteni normáktól az egyházi norma
elnevezése. Az egyházjog elnevezés ugyanis szerinte nem ered a
normák beosztásával kapcsolatos tudatos állásfoglalásból, ha-
nem egy téves, nem kvalifikált fogalomból, továbbá olyan idő-
szakból, amikor az egyházi normák tényleg jogi normák voltak.
Szerinte tudományos szempontok nem indokolják, hogya jogi, az
isteni é s az egyházi normákat k ö z ö s gyűjtőfogalomba foglal-
juk. 11/

Ha Somló fejtegetéseit a magyar evangélikus egyház jogi
helyzetére vetítjük, akkor az egyházjogot az államjog meghatá-
rozott részének kell tekinteni. Ez a megállapítás nyilván csak
arra az í dö szak ra vonatkozóan érvényes, amikor az egyházak
közjogi testületek voltak.
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Lényegében Kelsen normativ elmélete is hasonló következte-
t é sre jut. Álláspontja szer í nt - mivel a jog sajátmagának a
megalkotását is szabályozza -, ezért valamely jogrend össze-
függése nem más, mint a jogalkotás összefüggése. Ha valamely
jogszabály érvényessége után ku t atunk , akkor ezt olyan jog-
szabályban fogjuk megtalálni, amelyik a szóbanforgó jogszabály
megalkotását szabályozza. Két normativ rend: két normarendszer
- egymáshoz vagy fölé -, és alárendeltség, vagy a mellérendelt-
ség vlszonyában lehet. Egy normativ rend akkor áll a másik
felett, ha az utóbbinak érvényessége az előbbinek valamelyik
normáján alapszik, vagy más szóval: ha az egyik rend alapnor-
mája a másik rend alkotórésze: úgyhogy az egyik rend alapnor-
mája a másik rend alkotórésze: úgyhogy az alacsonyabb rend - a
maga alapnormájában gyökerezvén - a maga egészében alkotó ré-
sze, részrendje lesz az ott esetleg más részrendekkel
együtt - átfogóbb magasabb rendnek. A magasabb rend egyúttal
az átfogóbb rend is. Valamely normativ rend Kelsen szerint
akkor a legfőbb, szuverén, tehát semmi más rendnek alá nem ve-
tett relative önálló normarendszer, ha alapnormája nem tarto-
zik semmi más rendhez sem. Ez annyit jelent, hogy az alapnor-
mának nincsen más normákkal közös érvényességi alapja, mint-
hogy ezt nem valamely norma rendelkezései szerint alkották,
tételezték. Valamely szuverén vagy legfőbb normativ rend alap-
normája nem lehet valamely poz iti ve tételezett norma, hanem
csupán egy - hipotetikusan - feltételezett norma. Hogy az ál-
lam s zuver én , normaelméleti szempontból annyit jelent, hogy
az állami rendnek nevezett normarendszer érvényessége végső
alapját és egységét olyan normában találja, melyet végső, sem-
miféle további igazolásra nem szoruló alapnormaként feltétele-
zünk (hipotetikus alapnorma).12/ Az államhatalom sajátsága az,
hogy efelett a legfelsőbb normativ rend felett magasabb rend
nincs. Eszerint tehát nincs szuverénitása annak a közületnek,
amelynek. rendje akként áll egy magasabb rend alatt, hogy az
utóbbi az előbbi érvényességének az alapja.13/

Az a "magasabb rend", vagy norma, amely más normák kibo-
csátására hatalmaz fel vplamely tekintélyt, nemcsak az általa
beiktatott tekintély normáinak érvényességét alapozza meg, ha-
nem egyúttal meghatározhatja az "alsóbbfokú" rendnek a tartal-
mát is, különösen annak tárgyi és területi érvényességi körét.
Mint mondani szokták: a magasabb fokú rendet illeti meg a
"kompetencia felségiség" (Kompetenzhoheit).14/

Két, vagy több normativ rendszer koordinációja csak akkor
lehetséges, ha a koordinált rendek közösen magasabb rendnek
vannak alávetve, amely ezeket, mint delegált normativ rende-

12/ Hans Kelsen: Az államélet alapvonalai. Szeged, 1927. (Moór Gyula for-
dítása) 30. 1.

13/ Hans Kelsen i. m. 29, 31. 1.
14 / Hans Kelsen i. m. 32. 1.
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ket, kölcsönösen koordinálja és ekként egy egyetemes rendbe
foglalja össze. Ennek az egyetemes rendnek mind a'koordináltan
alárendel tek, _mind afölérendel tek csupán részrendjei , melyek
csupán részközosségeket létesítenek. Ebből folyik, hogy a szó
valódi értelmében szuverén csak egyetlen: ti. a totális rend
lehet. Teljesen lehetetlen - Kelsen szeri nt - több szuverén
normarendszert, vagy jogközösséget, mint egymás mellett szuve-
r ériek et elképzelni. A szuveréni tás gondolatában benne rejlő
normativ rendszer egységes volta annak egyedüli voltát is je-
lenti. Éppen ezért egyidőben normativ érvényességgel bíró,
egymástól független, s egymással vonatkozásban nem álló norma-
rendszer elképzelése fogalmilag kizárt.lSI

Kelsen normativ elmélete szerint tehát csak egységes jog-
rendszer létezik, melynek a belső államjog és a nemzetközi jog
egyaránt része. Ha kétfajta jogszabály összeütközik, valame-
lyiknek erősebbnek kell lennie. Régebbi műveiben Kelsen a vi-
lágnézettől tette függővé a kérdés eldöntését, úja bb munkáiban
a nemzetközi jog primátusának tanát hirdeti167 és mivel a
"pacta sunt servanda" szerinte szokásjogi tétel, a szokásjogot
"inthronizáló", azaz kötelező erővel felruházó szokásjogi sza-
bálynak tekinti, a nemzetközi jog és minden jogrendszer hipo-
tetikus alapnormájának.

Ebbe az egységes jogrendszerbe az egyházjog is beletarto-
zik. Az egyház, mint valláserkölcsi normák foglalata, más er-
kölcsi rendszerhez hasonlóan, nem áll az állami jogrend fe-
lett. Ez ki tűnik abból, hogya vallási normáknak csak az ál-
lamhatalomtól feltételezetten van hatályossága: tehát amennyi-
ben az állami jogrendszer elismeri, illetve utal erre, vagy
pedig saját jogrendszerébe inkorporálja.

Ha azeg yház. jog l' end, ak kor "á II am" is, ter m ész etes en ~
ciális tartalmú állam, melynek középpontjában az egyház és
rajta keresztül Isten imádása áll. Ha az egyház a jogrend egy
része, akkor egyben az állam része is.

Ebből az alapfelfogásból következik, hogy az egyházjog az
egyházzal, mint jogrenddel egybeesik. Az egyházjog az államtól
nem függetlenül létrejött jog, hanem jogrend és államrend azo-
nos fogalom.171

Helytelen az az általános felfogás, hogy állam és egyház
egymástól annyira kü lönb ö z ő közösségek, hogy semmiféle maga-
sabb egységbe nem foglalhatók össze, mivel az állam csak az
ember földi, evilági, az egyház azonban a földöntúli kapcsola-
tokat is szabályozzák, illetve erre hatni szeretne. Mint min-
den jogren~nek, az egyházi nak is csak az emberi magatartás le-

Isi Hans Kelsen i. m. 32. l.
161 Hans Kelsen: Reine Rechtslehre. Leipzig und Wien, 1934.
171 Hans Kelsen: Allgemeine Staatslehte, Berlin, 1925. 133. 1.
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het a tárgya és csak az ember evilági magatartását szabályoz-
hatja . A' normaalkotóknak az ci fel vetése, hogya szabályok az
emberi megismerési területen túl is maga után von jogi követ-
kezményeket, az egyházi normarendszer megítélése szempontjából
jelent6séggel nem bír. Ha elismerjük az egyház jogi jellegét,
ezzel azt is elismerjük, hogy az egyházjog egész komplexumát a
jog egységes rendszerében kell felfognunk.

Logikailag Kelsen szerint lehetetlen elismerni, hogy az
egyház túlvilági célkitűzései ellenére önálló jogrend lenne,
másrészt viszont hangsúlyozza, hogy állam és egyház felett
jogi természetű közös rend áll fenn. Téves ezért az az állás-
pont, hogy állam és egyház a maga működési területén néhány
ponton érinti egymást,. mivel részben azonosak a tagjai és mi-
vel mindkett6nek egészen különböz6 a területe, a két hatalom
közti konfliktus egyáltalán nem, vagy legfeljebb csak bizonyos
határterületen következhet be. Téves ezért az olyan következ-
tetés levonása, mely szerint mindkét hatalom a maga területén
szuverén, koordinált közösség.lB/

Kelsennek a jogrendszer egységét valló elmélete ellen há-
rom fontos kifogást emelhetünk: az egyik, hogy különböznek a
jog címzettjei államjognál és egyházjognál és ezért nem lehet
minden jogterületet azonos elbírálás alá vonni, a második: az
egyes jognak különböz6 az érvényességi alapja: az államjognál
az állam, az egyházjognál az egyház akarata és végül: valamely
államjogi szabály, vagy aktus egyházellenes vol ta nem érinti
annak államjogi érvényességét.

Petraschek szerint az egyház jogának a vizsgálatánál két
tényb61 kell kiindulni, melyek közül az egyik az, hogy az egy-
ház jogai érvényesítésénél a fizikai hatalomról, az er6szak
alkalmazásáról lemond, a másik pedig az, hogy az egyház az ön-
kéntesség elvén felépül6 tipikus személyi egyesülés, amely
territoriális (állami, népi) határokhoz nincsen kötve.19/ Az
els6 megállapítás azt a felfogást támogatja, hogy az egyháznak
nincs olyan jogrendje, mint az államnak, a második, hogy van.
Mivel minden egyházi tevékenység hatalomtól mentes, az egyhá-
zak az önfenntartás joga tekintetében hasonló helyzetben van-
nak, mint a nemzeti államban a különböz6 nemzetiségek jogaik
és kulturális autonómiájuk tekintetében; hiányzik azonban - az
államhoz hasonlóan - az önfenntartási jog. 20/ Ez a hátrány
azonban kiegyenlít6dik az egyház értékbeli els6bbségében
(Wertvorrang) -szemben az állam életels6bbségével (Lebensvor-
rang), amely az egyházi hatalom nagyobb térbeli és id6beli
terjedelmében, f6leg pedig a személyi elv fokozottabb érvénye-

lB/ Hans Kelsen i. m. 134-135. l.
19/ Karl Petraschek: System der Philosphie des Staates und des Völker-

rechts, Zürich-Leipzig,1938. 106., 107., 512. 1.
20/ Karl Petraschek i. m. 513. 1.
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sülési lehetőségében rejlik. Ez utóbbi erős nemzetközi kapcso-
latok kiépítését teszi lehetővé az egyházak között. A katoli-
kus egyház viszonylatában - melynek nemzetközi kapcsolatai
kétségkívül a legerősebbek, -, az állam önfenntartási jogának
analógiájára egyházi önfenntartási jogról beszélhetünk.

Az egyház rendjét egy kisebb csoport jogrendjének tekint-
hetjük; ennek a jelentősége azonban terjedeiménél fogva gya-
korlatilag az állam jogánál messze elmarad. 21/ Kétségtelen,
hogy az állam túlsúlya a gyakorlatban oly nagy, hogy a nép-
csoportok és az egyházak joga - kivéve azt az esetet, amikor
az állami jog ellen fordulnak -, az állam mellett önálló ér-
telmezést nem nyernek. Ha szükség van az egyházjog érvényesí-
tésére, az állam lép fel az egyház képviseletében. 22/ Éppen
ezért kívánatos, hogy az államcélok és egyházi célok harmóni-
kusan egybeolvadjanak . Nem jelenti azonban ez azt, hogy az
egy~áz a vallásos élet területén bizonyos önállóságot nem
igényelhetne.23/

Petraschek az egyházjogot - a nemzetközi joghoz hasonló-
an - a kényszereimélet alapján "gyenge jognak" tekinti, szem-
ben az "erős" államjoggal , mivel v é qr ehaj t á s áho z nem áll ren-
delkezésre kényszerhatalom.24/

Csiky Kálmán is azt hangsúlyozza, hogy - bár az egyház ön-
álló jogi szerve zet -, az államhatalomnak alá van rendelve,
mivel az államban él. Ennek ellenére, mint erkölcsi közület,
az államnak nincs alávetve. A hi tet nem' szabályozhatja , me rt
ha a hit világába téved, a jogalkotó hatáskörét túllépi és a
zsarnokság útjára téved. Az egyház erkölcsi célú közület,
akár az állam. Az államnak is az emberiség tökéletesedése a
végső célja, emellett azonban más feladata is van, így az em-
beriség céljai előmozdítására szolgáló társadalmi rendnek,
akár hatalommal való fenntartása. Az egyház nem lehet az állam
felett, nem lehet az állammal egyenlő sem a jogi helyzet te-
kintetében, me rt nem hatalmi intézmény, nem jogrendező orqa-
nismus, mint az állam. Az állam, mint hatalmi szerve zet , az
egyház felett is áll jogi tekintetben.25/

Szontagh Vilmos is azt a nézetet vallja, hogy az egyház az
állam jogrendjének feltétlenül alávetett közösség és ezért az
állami jogaikotás nem egyenrangú az egyházéval. Térbelileg és
időbelileg azonos vonatkozásban nem is képzelhető el két
egyenrangú jogaikotás , csak fölé- és a Lé rend eLt s ép í viszony-
latban. Ilyen meggondolás alapján helytelennek találja, hogy

21/ Karl Petraschek i. m. 533. 1.
22/ Karl Petraschek i. m. 514. 1.
23/ Karl Petraschek i. m. 102. 1.
24/ Karl Petraschek i. m. 37. 1.
25/ Csiky Kálmán i. m. 130-136. 1.



legmagasabb szervük jogszabályai t az államhoz hasonlóan tör-
vénynek nevezzék. Ennek a kifejezésnek ugyanis megvan a maga
speciális államjogi fogalma, s az a közületi akarat, amely nem
felel meg a meghatározás szerinti fel tételeknek, az nem tör-
~ény, hanem csak statutum.26/ .

Hosszú lenne azoknak a sorát végigtekinteni, akik az egy-
házjog önálló jellegét tagadják, hanem csak az államlog alko-
tórészének, vagy legalábbis függvényénEJk tekintik.27/ Ez az
áll áspont sem tört énet i, sem szakma i, sem módszertani szem-
pontból nem fogadható el.

I!. Az egyházjog önállóságát elismerő álláspontok közül
figyelmet érdemel Georg Friedrich Puchta véleménye, akí sze-
rint "az állam nem az egyedüli jogrend, melynek jogelveit ki-
zárólagos uralom illeti meg minden más jogintézmény felett".28/
A jog az állam felett áll; nem az az állam feladata, hogy jo-
got alkosson, hanem, hogy azt védelmezze és hatályba léptes-
se.29/ Történetfilozófiailag Mózes I. könyv I. r. 28. verséveI
támasztja ezt alá megállapítva, hop y a jog az emberek eredeti
közösségéből, tehát saját magától fakad a jog, nem az államtól
függ. Másrészt azonban megállapítja, hogya vallás "lényegében
közös; 30/ a keresztyénség több egy vallásfelekezetnél , több
mint absztrakt fogalom,31! nem népvallás, hanem világvallás.3~/
Tartalmi különbözősége m i-a.t t semmiképpen sem esik össze az á l >

lammal.33/ Bár az egyház ·az államba van beágyazva és így az
egyház tagjai egyúttal az állam tagjai is, ez azonban nem
szükségeszerD egybeesés.34/ Puchta tehát az állam és az egyház
kijlönbözőségét nem külső szervezeti vonatkozásban látja, hanem
I-'özvetlenül vallási, mégpedig keresztyén szempontból nézve.
Ennek a szemléletnek a következtetését úgy vonja le az egyház-
jogra nézve, hogy az egyházjogot nem szabad ius publicumként
olyan értelembeQ felfogni, hogy ez az embernek, mint az állam
tagjának a viszonyait szabályozza, de ius privatumként sem,
amely az ember magánviszonyai t rendezné, avagy a kettő közé
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26/ Szontagh Vilmos: Magyarhoni evangélikus egyházunk, mint j09intézmény,
·az állam és jogelmélet szempontjából. - In: Emlékkönyv az Agostai Hit-
vallás négyszázados évfordulója ünnepére. Miskolc, 1930. 444-445. 1.

27/ Werner Haugg: Von der Wissenschaft und dem Studium des Kirchenrechts.
Deutsche Rechtswissenschaft 3. Band, 3. Heft, 283-284. 1.: Az egyház-
jog ma több, mint autonóm jogszabály, amelynek addig is olyan terjede-
lemben van érvénye, ameddig az állam megengedi."

28/ Georg Friedrich Puchte: Recht der Kirche, Leipzig, 1840. 12. 1.
29/ Puchta i. m. 68. 1.
30/ Puchta i. m. 19. 1.
31/ Puchta i. m. 24. 1.
32/ Puchta i. m. 26. 1.
33/ Puchta i. m. 26. 1.
34/ Puchta i. m. 27. 1.



eső területként .35/ Az egyházjog szerinte nemcsak önmagában
egység~s jog, hanem harmadik csoportja a jogrendszernek (a
közjog és magánjog mellett).36/

Érdekes Puchtának az a megállapítása is, hogy "az egyház
és az állam életelve alapjában véve különböző".37/ Ez ellen-
tétben állónak túnik azzal a megállapítással, mely szerint
egyház és jog között szoros kapcsolat áll fenn. Az egyház ak-
kor lép a jog területére, amikor közösség lesz, k ü Is ő alakot
ölt és az emberek külső viszonyait is meghatározza. A vallásos
közösség tagjainak a viszonyai kívülről nézve jogviszonyok.38/
Szükségesnek tartja a jog és az egyház közti pozitív kapcsola-
tok fenntartását, mert ennek megszüntetése az egyháznak az ál-
Lamb a t ör ténö felszívódását, tehát annak megszúnését, túlhaj-
tása viszont a jogfogalomnak katolikus módra való túlfeszíté-
séhez vezetne.3~1

Heinrich Brandweiner szerint az egyházak, - annak ellené-
re, hogy sokoldalú kapcsolataik részben az állami jogrend alá
rendelik -, lényegében mégiscsak az állam által alkotott jogi
közös~égeken kívül esnek. Ebből következik az a fontos felis-
merés, hogy az egyházak a maguk területén éppúgy szuverének,
mint az államok. Az állami jogrendtől való függetlenség akkor
válik leginkább szemlélhetővé, ha az állam subordinált rendje-
inek sorsát vizsgáljuk az állam felbomlása után. Bár az az ál-
talános szabály, hogy az alárendelt közösségek s züks éqk épp en
a fölérendeltek sorsát osztják, ez azonban az egyházakra nem
áll. Gondoljunk' csak az orosz egyházra a c á r í birodalom meg-
szúnése után, vagy az 1919 utáni német evangélikus egyházra.
Ugyancsak nem érintette az egyházakat az Osztrák-Magyar mo-
narchia 1918-ban, illetve a tengelyállamok bármelyikének 1945-
ben történt összeomlása.

Brandweiner végül is arra a következtetésre jut, hogy mi-
vel az állam és az egyház tovább nem tagolható közösség, -
egyformán a nemzetközi jogközösségbe tartozik.40/

35/ Puchta i. m. 28. 1.
36/ Puchta i. m. 29. 1. - Hobza trialista elmélete csak első pillanatra

hasonlít Puchta elméletéhez. Hobza ui. a kánonjogot tartja önálló jog-
rendszernek, de nem a közjog és magánjog mellett, hanem a nemzetközi
jogon és a belső állami jogon felül. - Antoine Hobza: Questions de
droit international concernant les religions. - Recueil des Cours.
1924. IV. 371-420. 1.

37 / Puchta i. m. 41. 1.
38/ Puchta i. m. 21. 1.
39/ Günther Holstein i. m. 167. 1.
40/ Heinrich 8randweiner i. m. 16. 1.
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otto Friedrich az egyházjogot az egyházi közösségi rendből
származó önálló jogterületként fogja fel. Egyrészt azért he-
lyezkedik erre az álláspontra, mert a jogot eredeti, nem önké-
nyesen kialakult közösségi rendnek tekinti függetlenül annak
kikényszeríthetőségétől; másrészt pedig azért képviseli ezt az
álláspontot, mert a keresztyén egyházat abban a formában,
ahogy azt a reformáció számunkra visszaadta, a valóságban je-
lentkező, tagjai akaratától független, ön~lló renddel felruhá-
zott közösségnek tekinti.41/

Sprengel teljesen teológiai vonalon keresi az egyházjog
érvényességi alapját. Szerinte a közösség rendje számára elő-
feltétel Isten és a közösség tagjainak egymás iránti kölcsönös
szeretete.42/ A közösség tagjainak ez a szeretete feltételezi,
hogy az egyházjog révén is az történjék, ami egyébként szere-
tetből történt volna. Sprengel szerint tehát az egyházjog pót-
lék a szeretet helyett, melynek a gyülekezeti tagok k ö z ö t t
kell fennállnia.

Sprengelnek abban kétségkívül igaza van, hogy az egyház és
a gyülekezetek már régen megsemmisültek volna egyházjog nél-
kül, ott is, ahol szeretet uralkodott. Álláspontja azonban
azért téves, mert az egyházjogot szükségtelenül összekapcsolja
a szeretettel é s nem veszi észre, hogy az egyházjog az élet
külső megnyilatkozásait szabályozza, nem pedig érzelmi momen-
tumokhoz kapcsolódik.

Fejtegetéseit abban foglalja össze, hogy megszúnik az egy-
házjog abban a pillanatban, amikor Istennel való életünket
megszakítjuk; ha a keresztyénségünk befejezett, lezárt állapot
lenne, s Isten országa már köztünk volna, akkor egyház sem
volna többé.43/

Az egyházjogot az egyház lényegéből fakadó jognak tekinti,
melynek az egyház különleges céljait kell szolgálnia.44!

Leonhard Fendt az evangélikus egyházjogban megszövegezett
védelmi rendszert lát, amely a Szentlélek által múködő egyház
közösségi életét oltalmazza.45/ Az egyházjog autoritásának

41/ Friedberg: Evangelisches Kirchenrecht. - Archiv für evanqelí.sches
Kirchenrecht, 1937. 1. Band, 1. Heft, 1-9. 1.

42/ Sprengel: Der reciltlicheCharakter der Gemeinde. - In: Atchiv für Ev.
Kirchenrecht, 1938. 2. Band, 2/3 Heft, 114. 1.: "Die Verbundenheit in
gegenseit1iger Liebe, die auf der persőnlichen Erfahrung gőttlicher
Liebe beruht und zur Hin~abe in Vertrauen und Liebe führen muss, ist

die Voraussetzung alles christlichen Lebens und darum auch die Voraus-
setzung alles christlichen Gemeinschaftsleben."

43/ Sprengel: i. m. 115. 1.
44/ Sprengel: i. m. 116. és köv. 1.
45/ Leonhard Fendt: Grundriss der Praktischen Theologie, Ill. Tübingen,

1939. 350. 1.
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49/
50/
51/

Leonhard Fendt i. m. 357. 1.
Friedrich Bruns tad: Die Kirche und ihr Recht, Halle, 1935. 14. l.
Friedrich Brunatad i. m. 17. 1.: "Sittliche Gemeinschaft ist gewiss
nicht -einblosses Rechtsverh~ltniss, ein Miteinander zur Folge hat und
im Miteinander feste Gestalt gewinnt.-"
Brunstad i. m. 19. 1.
Ulrich Stutz: Kirchenrecht, München, 1914. 390. 1.
Karl Barth: Kirchliche Dogmatik, Band IV. 1. Zürich 1953. Band IV., 2.
Zürich 1955. Band IV. 3 Zürich 1959; Rechtfertigung und Recht, Zolli-
von 1938. Christengemeinde und Bürgergettnde. Kirche für die Welt
Stuttgart, 1946.; Die Ordnung der Gemelnde. Zur dogmatischen Grundle-
gung des Kirchenrechts, 1955.

alapja "az -egyesekben jelentkez6 és a Szentlélekben k~z~sségi
életként igazi életegységet teremt6 egyház és gyülekezet".
Mivel az egyház "~r~k", az egyes csak, mint egyháztag létezhet
Jézus Krisztus k~z~sségében, a Szentlélek biztosítja k~z~ttük
az ~sszek~ttetést és ez adja az egyházjog autoritását.46/

Fendt tehát lényegében ~nmagából vezeti le az egyházjog
érvényességét é s a fogalom szűkreszabott teológiai jellegét
hangoztatja, amikor annak védelmi jellegét hangsúlyozza.

Friedrich Brunstad a jogot az emberi élet szükségképpeni
velejárójának tekinti, melyre mindenütt szükség van, ahol em-
berek egymás mellett élnek é s "mindenütt lehetséges ahol az
együttélés követelménye és meggy6z6 ereje fennál1".4i/ Az egy-
házba, mint a Krisztusban hív6k k ö z ö ss ép ébe az együttélés új
ereje áramlik a Szentlélek műveként. Isten szeretete jelentke-
zik a hit által é s "cseppfolyóssá" válik bennünk. Ez a búzgó
szeretet mindent legy6z6 é s formáló jogot teremt: az együtt-
élés rendjét. Az egyház ~nálló, azaz lényegének megfele16 jog
forrása. Az egyházban a jog lehet6sége és szükségessége magá-
tól adva van, bár ellentét 1 átszil< f ennf oroqn i minthogy az
egyház o nk én t ess ép én alapuló sz eret etk őz ö ss éq , a jogrend vi-
szont uralommal kapcsolatos.48/ A jogszabálynak megfelel 6 ál-
lapot szabad meggy6z6dés eredményeként alakul ki és ez a jog
jogi jellegét nem érinti. Az egyház eredetileg nem jogi kép-
z ő drn én y , a jog számára nem konstitutiv, hanem consecutiv. Az
egyházjog ~nállósága egyrészt az egymásmellettélés kül~nleges
módjában, az egyházat egységbe foglaló feladatok é s hatalom
sajátságában rejlik, másrészt pedig abban, hogya jogalkotó
az egyháznak nem igazi feladata, hanem csak k~zvetve szükséges
az egyház tulajdonképpeni feladatainak a szolgálatához.49/

Ulrich Stutz szerint a jog az egyház számára már szerve-
zett emberi k~z~sség jellegéből adva van. Olyannyira nélkülöz-
hetetlen számára, eredeti, mint minden szervezett egyesület
számára.50/

Az evangélikus egyházjog újfajta felfogását kül~n~sképpen
Karl Barth készítette elő, hangoztatva, hogy' minden emberi
jogaikotás előfeltétele az isteni megigazulás.51/ A gyülekezet

46/
47/
48/
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jogrendje mintának tekinthető Cvorbildliches Recht), az emberi
jogaikotás számára példamutató, még a polgári község számára
is.

Erik Wolf ezt a teológiai tételt egyházjogi koncepcióvá
építette ki, amelyben az egyházjogot a gyülekezet hitvallásá-
ból vezeti le. Jézusnak a rend megteremtésére irányuló akarata
a bibliai utasításokból ismerhető meg és ezért az evangélium
egyúttal jogforrásnak is tekinthető. Az egyházjoll szerinte a
"bibliai utasítások isteni jogából" táplálkozik.5Z!

Ez az álláspont nyilvánvalóan ellentétes Luthernek a két
birodalomról szóló tanításában kinyilvánított jogfogalmával.
Johannes Heckel a "Lex charitatis" c. alapvető munkájában azt
bizonyította, hogy Luther az egyházi jog és a természetjog
ideáját nem vetette el.53/ Számára a lutheri természetjog új-
bóli felfedezése kiindulópontot jelent az állam és az egyház
számára egyaránt elfogadható közös jogi alapok megteremtésé-
hez. Az egyházban az isteni jogi akarat: a lex charitatis spi-
ritualis, mint a szeret et rendje: ius divinum positivumként
é l , míg az állami jog a k énys zerr ő l és hatalomról lemondani
nem tud.

Mindebből kettős jogfogalom következik az egyházon belül:
a lex charitatis az egyházban való belső vezetést szolgálja,
ezenkívül azonban az állami területen érvényesülő jogi normák
is érvényesülnek. Heckel autonom egyházjognak nevezi az olyan
egyházjogot, amely az egyház időleges, külső uralmát szolgál-
ja. Minden emberi egyházjog vezérlő mondata így hangzik: "Res-
pubiica ecclesiastica unica lege charitatis instituta est."54/
Nagyon hasonlít ez a lutheri mondás Cicerótól származó mondás-
ra: "Omne ius hominum causa constitutum est." A lex cha r í ta-
tisra való alapozással az emberi egyházjog, vagy ahogy Luther
mondja: "a keresztyén gyülekezet rendje" minden más földi jog-
tól különbözik. Az egyházi rendnek a keresztyén gyülekezet há-
rom alapvető jogának meg kell felelnie, mégpedig a keresztyén
felebaráti szeretetnek, egyenlőségnek és szabadság eszméj é-
nek.55/ Az egyházjogra, a ius ecclesiasticumra a "mundana, sed
non de hoc mundo" kifejezés jellemző.56/ Az egyházjog korlátja
a pozitív isteni jog és az isteni természetjog. Ez utóbbi az

5Z/ Erik Wolf: Ordnung der Kirche. LehI'- und Handbuch des Kirchenrechts
auf ökumenischer Basis. Frankfurt am Main 1960. 466-469. 1.

53/ Johannes Heckel: Lex charitatis, München, 1953. 219. 1., továbbá Jo-
hannes Heckel: Kirche und Kirchenrecht nach der Zwei-Reiche Lehre. In.
Der Christ von heute in Kirche und Staat. München, 1964. 21-22. 1.

54/ Luthers Werke W. A. II. 617
55/ Johannes Heckel i. m. 28. 1.
56/ Johannes Heckel i. m. 44. 1. és "Nur sie, die um den Rechtswillen Got-

tes wissen, sind fahig, die Legitimitat dieses Rechts festzustel1en...
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egyházjog "felépítésénél sokkalta nagyobb szerepet játszik,
mint a k at ol í kus egyházban játszik. "Extra Christum" nincs az
egyház számára egyházjog, sem isteni, sem emberi.57/

Heckel álláspontja nyilvánvalóan téves, ti. nem az Isten
akaratával való tényleges egyezéstől függ az egyházjog jogi
minősége. Az egyház, mint belső történeti nagyság, akkor is
jogi közösség, ha me qva Lö sul á s éb an Isten akaratától különbö-
zik, attól elhajlik. Az egyházjogi minőség egyetlen kritériuma
az, hogy az egyház által megbízott személyek felelnek a jogal-
kotás során döntéseikben hitbeli nézeteik felől.58/

Amíg Heckel és bizonyos fokig tanítványa: Siegfried Grund-
mann az evangélikus egyházjogi elméletét a r ef orm á t or I taní-
tásra k Iv án j a alapozni, Dietrich Pirson az "Uni versali tat und
Partikularitat der Kirche" címú munkájában az egységes egyház-
fogalomból kiindulva megállapítja, hogya partikuláris egyház
az universális egyház megjelenési formája, az universális egy-
ház területi, vagy konfesszionális alapon való részese. 59/
Amit egyházjogilag a partikuláris egyháznak az universális
egyházhoz való viszonyára megállapítunk, annak érvényesnek
kell lennie az egész e qyh áz ra nézve. Az egyházjogi közösség
jogrendjének alapja "az egyházak közötti jog" CZwischen-
kirchenrecht) , amely az egyes egyházak "izolált érdekeit" kí-
s é rII meg az uni ve rs á l í s egyház jogrendszeréhez kötni. Ezért
foglalkozik olyan behatóan Pirson az egyházak ökumenikus taná-
csának jogi természetével, továbbá a protestáns egyházak és a
római katolikus egyház közti viszonnyal, mert ilymódon az egy-
ház universális jellegét hatványozottabban tudja kidomboríta-
ni.60/

59/
60/
61/

Kirchenrecht kann jener Normenbestand also bloss heissen, insofern er
aus deTTJ"Geist, der in der ecclesia spiritualis herrscht, erwacnst und
gehandhabt wird" CJohannes Heckel i. m. 143. 1.
Johannes Heckel i. m. 47-52. 1.
Siegfried Grundmann: Kirche und Staat nach der Zwei Reiche-Lehre Lu-
thers. - In: Der Christ von heute in Kirche und Staat. München, 1964.
53-72. 1.
Dietrich Pirson i. m. 32. 1.
Dietrich Pirson i. m. 302., 324. 1.
Dietrich Pirson i. m. 17-18. 1. - "Kein welthaftes Gebilde."

Pirson, bár elismeri a hitvallástói való függőséget, mégis
elismeri az egyházjog önálló, csak jogi gondolkozással érzé-
kelhető funkcióját. Az egyház történeti existenciája befolyá-
solja az egyházjogot é s eriiiyIb en az egyházjog hasonló, mint
más jog. A vi 1ági köz öss ég~k jog á t ó I azonban anny iban el t é r ,
hogy az egyház ugyan ebben a világban van, ennek ellenére
azonban nem a világhoz tapadó, hanem a transcendeciába nyúló
képződmény.61/

57/
58/
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Az utóbbi időben előtérbe lépett az a felismerés, hogy az
olyan egyházjog, amely a politikai jogrendhez van kötve és
ahol csak az egyház evilági jellege a domináló, az egyház lé-
nyegének a meghamisítását eredményezheti; a "hi tvalló egyház-
jQa" (bekennende Kirchenrecht) fogalmának a kialakításában ju-
tott kifejezésre az az óhaj, hogy az egyház tulajdonképpeni
feladata és a jogrend konstitutiv elemei között belső kapcso-
latnak kell fennállnia. Az 1934. évi Barmeni hitvalló zsinat
3. tétel ében klasszikus módon fogalmazta meg ennek az össz-
hangnak a szükségességét: "In der Kirche ist eine Scheidung
der ausseren Ordnung vom Bekenntnis nicht mőglich. "62/

Különleges egyházjogi rendszert ismerhetünk meg a jogelmé-
let és a teológia kombinációjaként Hans Dombois hatalmas, 3
kötetes "Das Recht der Gnade" munkájából. 637

Jogtörténeti érvek segítségével választja szét a jogot és
a törvényt, megállapítván, hogya törvény a jog későbbi kife-
jezési formája, azonban nem az eredete. Minden cselekménynek
jogalkotó előzményt tulajdonít. A jogaIkotás az igény és az
el ismerés dialektikájából következik. Az igények elismerésének
egyik formája a törvény; egy másik és egyben eredetibb fajtája
a "statusalap ító aktus". Jogi cselekménynek tekinti Dombois
Isten megigazító cselekményét (Rechtfertigungshandeln). Az is-
teni kegyelmet statusképző erővel ruházza fel.64/

Az egyházjogot az egyház cselekvési teoriájaként (Hand-
lungstheorie der Kirche) fogja fel. Szerinte az egyházjog "li-
turgiai és hitvalló jog", s ezzel sacramentális joggá nyilvá-
nítja.65/ Az egyházjog nem céljog, vagyis nem utal a megvaló-
sítandó feladatokra, hanem Istennek az emberek felé az isten-
tiszteletben kinyilvánításra kerülő igényének az elismerését
jelenti. Az egyházjog teológiai jellegét elveti és az egyház-
jogot az egyházfogalom egy funkciójaként fogja fel. Ezzel azt
a látszatot kelti, mintha az egyházjog jogi elemek nélkül ké-
pes lenne az egyházi célki túzéseket megvalósítani . Ezzel lé-
nyegében arra az álláspontra helyezkedik, hogy az egyházjog
nem az egyház érdekében létezik. Az egyházjog céljaként az em-
beri szükségleteket jelöli meg úgy, amint ezek az evangélium

62/ Kirchliches Jahrbuch für die Evangelische Kirche in Deutschland, 60-81
Jg. (1933-44), Gütersloh, 1944. 65. 1., és uo. "Wir venverfen die fal-
sche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer
Ordnung ihrem Belieben oder dem Wechsel der jeweils herrschenden wel-
tanschaulichen und politische Überzeugungen überlassen."

63/ Hans Dombois: Das Recht der Gnade. Witten 1., 1969. Bielefeld 1974.
Bielefeld Ill., 1983. 1788. 1.

64/ Hans Dombois i. m. 395. 1.
65/ Hans Dombois i. m. 178. 1.
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fényében értelmezendők. Az egyházjogban az istentiszteleti
történés végrehajtását látja és az emberi jogközösség meghatá-
rozott célt szolgáló rendjét elveti és az egyházjogban csupán
"vonatkozások alkotmányát" (Bezugsverfassung) látja.

Dombois tévesen azonosítja a Luther ál tal használt "tör-
vény és evangélium" fogalmat a "joggal és evangéliummal".
Ugyanúgy nem azonosítható a "Gerechtigkei tsrecht", vagyis az
igazságos jog, a "Gnadenrecht"-tel, vagyis a "kegyelmi jog-
gal". A kegyelem Isten igazságosságának a megnyilvánulása és
teljesen mindegy, hogy normativ, institucionális vagy ítéleti
formában érvényesül-ej a formának alárendelt jelentősége van.
A kegyelemnek, mint Isten igazságosságának a megnyilvánulásá-
nak az egyház számára minden megnyilatkozási formában irány-
adónak kell lennie. Abban a iustitia christiana érvényesül. A
világi jogban a bűnbeesés miatt kegyelem és jog szétválik.

Bár Dombois éleselméjűsége és gondolatmenetének eredetisé-
ge nem vonható kétségbe, hatalmas munkája a megújuló katoli-
cizmus és a protestantizmus között áll, - mint Grundmann meg-
állap ítja _,66/ és így végső soron nem jelent poziti vumot.
Erik Wolf az egyházjogot paradox jogrendnek nevezi. Ez alatt
azt érti, hogy bár a keresztyén egyházak jogrendje hitvallás-
hoz van kötve, mégis gyakran ezzel ellentétes utasításokat kö-
vetnekj isteni jogrenden alapulnak, mégis természeti-történeti
ius humanum szerint alakították ki külső arculatukatj az egy-
ház szellemi lényege szerint elkötelezettek, mégis ideológiák
szerint színezettekj küldetésük szerint az egyházat szolgáló,
gyakorta azonban az állami intenciókhoz és gazdasági érdekek-
hez igazodók; a Corpus Christianum különleges .jogrendszerét
maguk elé t űz ő , a valóságban mégis a testületi és egyesületi
elvek szer í nt kialakított szociális csoportok jogrendjeként
jelentkeznek.67/

Aligha fogadhatjuk el tárgyilagos jellemzésként Erik Wolf
megállapításai t, noha nyilvánvaló, hogy ellentétek feszülnek
az egyházi célok és ezeknek a gyakorlati életben való megvaló-
sulásának módozatai között; mindebből azonban az egyházjog pa-
radox jellegére következtetést levonni helytelen lenne. A lát-
szólag paradox jelleget nem annyira az egyházjog speciális jo-
gi jellege adja, hanem inkább a gyakorlati életben gyakran
torz formában történő megvalósulása, amely annak a felismerés-
nek a hiányából fakad, hogya jog csupán közvetve alkalmas
egyházi célok szolgálatára.

66/ Dombois egyházjog-elméleténekbírálatát lásd: Siegfried Grundmann: Das
"Recht der Gnade." Als Grundlage des Ökumenischen Kirchenrechts.- In:
Der Christ von heute in Kirche und Staat. München 1964. 73-90. 1.

67/ Erik Wolf i. m. 7. 1.
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Ill. Az egyházjog enzyklopédikus helyének a meghatározásá-
ra az eddig ismertetett vélemények nem adnak megnyugtató fele-
letet. A megoldásra v á r ó probléma sokkal bonyolultabb, mint
más jogterületnél. Ennek oka az, hogy a magyar evangélikus
egyházjog az állami jogrendszer Cállamjog és polgári jog, mun-
kajog) csaknem minden területéhez kapcsolódik, de az is oka,
hogy számos olyan jogszabály van, amely a szűkebb értelemben
vett államjog fogalma alá nem vonható. Ezúttal is hangsúlyozni
kell, hogy az egyházjognak a jogrendszerben elfoglalt helyzete
államonként és id5szakonk~nt - az állam és az egyház jogviszo-
nyának alakulása függvényében - változik. Ezért nyilvánvaló,
hogy valamennyi egyházjogi jogalkotásra egységesen érvényes
álláspontot de lege lata nem lehetséges kialakítani, legfel-
jebb tért51 és id5t51 független jogelméleti szempontokat lehet
rendszerezni.

Az egyházjog helyének a jogtudományokban történ5 kijelölé-
sénél nem mell5zhetjük, hogy tartalom és jogforrás s zer í nt
csoportosítsunk. Ezzel nem :rontjuk szét az egyházjogfogalom
egységét, csupán más jogterülethez való kapcsolatának gazdag-
ságát és valóban universális jellegét emeljük ki.68/ Ha ugyan-
is az egyházjogot nem mint egészet vizsgáljuk, óhatatlanul le-
szűkítjük az egyházjog fogalmát és hajlamosak vagyunk lényegé-
ben "származékos állami jog"-nak tekinteni.69/

Bár csupán célszerűségi kérdés volt, hogy Luther az egyház
kormányzatát a világi fels5bbség kezébe helyezte és közömbös
volt az a kérdés, hogy milyen szerv alkossa az egyházi jogsza-
bályokat, mégis a Predigtamt, a lelkészi hivatal és a gyüleke-
zet került az egyházi szervezet középpontjába. Maurer ezt úgy
fogalmazza meg, hogy az "evangélikus egyházjog" elsősorban
"lelkészjog".TO! A kezdetben kizárólag államjog keretei között
jelentkez5 egyházjog lassacskán az egyre gyérülő kapcsolatok
következtében lazább kapcsolatba kerül az államhatalommal és a
szerz5déskötési jog révén egyre jobban önállósul.71/

Az egyházjog helyét úgy tudjuk leginkább körülhatárolni,
ha először negative igyekszünk elhatárolni azokat a jogterüle-
teket, amelyhez sem~iképp sem tartozhat az egyházjog.

68/ Wilhelm Kahl i. m. 114. l.
69/ Kuncz Ödön: A jog birodalma. Bevezetés a jog- és államtudományba. Bu-

dapest, 1946. 149. 1.
70/ Wilhelm Maurer: Pfarrerrecht und Bekenntnis. Über die Bekenntnismassi-

ge Grundlage eines Pfarrerrechts in der evangelisch-lutherischen Kir-
che, Berlin, 1957. 114. 1. és lásd Heinz Brunotte: Grundsatzfragen zu
einer evang: luth.~irchenverfassung. Zeitschrift für ev. Kirchenrecht,
B. Band, 19~1. nov: 140. 1.

71/ Siegfried Grundmann: Das evange1ische Kirchenrecht und die ökumenische
Bewegung der Gegenwart. - In Archiv des 5ffentlichen Rechts, 1959. 84.
Band, Heft 1. 5. 1.
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Nem vitatható, hogy az egyházjog egésze nem lehet a polgá-
ri jog (magánjog) egy része, mivel nem az egyén dologi, kötel-
mi, családjogi, vagy örökösödési jogviszonyai t szabályozza,
hanem lényegében transcendentális célú szellemi közösség cél-
kitűzéseit szolgálja. Bár nem tagadható, hogy mivel az egyház-
jog a hívek magánéletére vonatkozik és a személyiség jogát
érinti, - főleg ott, ahol az állam és az egyház külön van vá-
lasztva egymástól -, a magánjoghoz volna sorozható , mégis az
ehhez szükséges érintkezési pont igen vékony.72/

Másrészt viszont az sem kétséges, hogy az egyházjog nem
állami jog (beljog) , továbbá, hogy hatályosságához szükséges
kényszert az államhatalomtói kölcsönzi. Az egyház tevékenysége
kiterjeszkedhetik ugyan állami területre és az egyházi funkci-
ók könnyen keveredhetnek, az állami val, de ez a ki vétel. Az
egyházjog bizonyos területe a magánjoghoz és államjoghoz is
tartozhat (pl. házassági jog). Polgári jogi (magánjogi) jelle-
gű jogviszonyok nem változtatják meg jellegüket azzal, hogy az
egyházra vonatkoznak. Mindazok a jogviszonyok , amelyekben az
egyház a maga egészében, vagy valamelyik önkormányzati testü-
lete a polgári jog alanyaként jelentkezik, a polgári jog in-
tegráns részéhez tartoznak. Az egyházi vagyonjog polgári jogi
vonatkozásai t, így pl. az egyház kereseti jogát, nem helyes a
jog harmadik részeként felfogni, hanem csak a polgári jogi
renden belül elkülönülő részként. Minden jelentőség nélküli,
hogy eredetileg milyen forrásból származott a polgári jogi sza-
bály, hisz a kánonjognak is számos elve vált a polgári jog ré-
szévé. Azonban külső jogterület~~ való érvényességüket, polgá-
ri hatályosságukat a magánjogi rendbe való felvétel által nye-
rik. Ugyanez a helyzet az államegyházjog területén is, amely
az államjoghoz viszonyítva nem a jog önálló ága, hanem az ál-
lamjog , a bűntet őjog , a bűntet őel jár ásjog , pol g á ri per jog ,
közigazgatási jog, tehát az ún. tágabb értelemben vett közjog
minden területéről rendszertani egységbe összefoglal t, s az
egyházra vonatkozó jogszabályok összessége.73/

Az egyh ázj ognak teh át azar é s z e, ame ly a pol g ár I jog i
(magánjogi) cselekményekre vonatkozik, vagy az állam és az
egyház, illetőleg az egyház és más vallásfelekezet közti vi-
szonyt szabályozza, az államban érvényes polgárijog, vagy ál-
lamjognak csak egy része.

Emellett azonban van az egyházjognak olyan jelentős terü-
lete, amely önállóságra tarthat igényt a jogrendszeren belül.
Az egyházjognak a belső egyházi kérdéseket szabályozó része a
jogrendszer önálló része. Az egyházjog önálló jogrendszerré

72/ Moór, Julius: Das Rechtssystem,- "Öffentliches und privates Recht."
12. Bd., 1938. és klny. ll. 1.

73/ Wilhelm Kahl i. m. 115. 1., Helmut Pree i. m. 1. 1.
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hosszú fejlődés eredményeként alakult ki. Az önálló evangéli-
kus vallási rendszer óhatatlanul hatással volt a törvényhozás-
ra, a gondolkozási formákra és a fogalmakra . A reformáció a
gondolkozási kategóriákat és a fogalmi meghatározásokat átfor-
málta és ez az átértékelődés jogi téren is hatással volt, egy-
házi jogrendszer kiépüléséhez vezetett. Ehhez járult még a
legerősebb tényező: a tradicionális jogelvek állománya, ame-
lyet egyre szélesebb körben kezdtek alkalmazni.

A változások kezdetben a gyakorlatilag legégetőbb problé-
mákkal kapcsolatban jelentkeznek, utóbb aztán folyamatos át-
alakulás megy végbe és az új rendszer észrevétlenül leváltja a
régit. Ez a változás rendszerint nem ugrásszerű - non faci t
saltum -, hanem a sokszor látszólag összefüggő rendszer később
teljesen ellentétes tartalmat nyer. A valóság kemény tényei,
vagy a természet jogi-racionalista gondolkozásmód konkrét jogi
formát ölt és módosítja az egész egyházjogi rendszert.

Bizonyos fokig ezért indokoltnak látszik az egyházjognak
"egyházi" és "világi" jogterületre való felosztása a jogalko-
tók szerint, de teljesen egyik, vagy másik jogterülethez való
sorol ása ellentétben állna a tényekkel. Az egyházjognak két-
ségk ívülv an az áll amj og t ó'I elk ülö nü l ő autonóm, vag yis eredet i
önálló, nem pedig levezetett és alárendelt része. Az autonóm
egyházjog az egyház önálló jogalkotó hatalmának a megnyilatko-
zása az állam jogalkotása alól kezdettől fogva kivett terüle-
ten. Ha az állam és az egyház történeti fejlődése gyakran más
eredményt is mutat, ez csupán az elv téves értelmezését jelen-
ti. A tisztán belegyházi ügyek területén az eqyh áz j oq semmi-
képpen sem tekinthető az államjog alárendelt részének.74/ Két-
ségtelen azonban, hogy az önálló evangélikus" egyházjog alkotá-
sára irányuló törekvések nem zajlanak le a nemzeti jog, a tá-
gabb értelemben vett közjog keretein kívül akként, hogya vi-
lági jogrendszer mellett qualitative más jogrendszer létesül-
ne, hanem az általános jogrendszer keretei között. Joggal ál-
lapítja meg Günther Holstein az egyházjogról, hogy "Das Recht
der Kirche ist aIso gegenüber dem Recht, das Staat, Familie
und die anderen Sozialordnungen umschliesst, kein guali tati v
anderes oder auf hőherer Ebene gelagertes und ist insofern
mit ihm identisch und gleichartig; es ist aber als das Recht
einer' Soziali tat, die ein eigentümliches, von Staat, Familie
und anderen Drganismen verschiedenes Leben in sich tragt, nach
dessen besonderen Gesetzen zu gestalten und insofern eine be-
sondere, eigenartige, nu r sich selbst gleiche Spezifizierung
und Individualisierung der Gr ő sse Recht. "75/

74/ Wilhelm Kahl i. m. 114-117. 1.
75/ Günther Holstein i. m. 89. 1.
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Tehát az egyházjog is az általános jogfogalom része. Nem
vitatható azonban az államjog elsőbbsége. Ez azt jelenti, hogy
bár az egyház tartalmilag nem az államtól vezeti le jogrend-
szerét , amelyet, mint szabad jogi közösség az állam jogrend-
szerén belül saját maga alkot, az állam felügyeletet gyakorol
a területén levő egyházak felett.76/ Ez nem azt jelenti, hogy
az állam az egyház akaratképző szerveként, belső életének
gyámjaként jelentkezik, hanem csak arra vigyáz~ hogy az egyház
az állam jogéletébe való beilleszkedéséveI ne veszélyeztesse
annak jogrendjét és biztonságát. Ezen a korláton belül az egy-
ház autonóm; szabadon alakíthatja ki jogrendjét és ennek kere-
tei között folytathatja vallási tevékenységét.

Az államjog és egyházjog közti viszonyra nézve is alkal-
mazni lehet Horváth Barna át nem hatolási kompromisszum elmé-
letét, mely szerint két jog egymásközti viszonyát az jellemzi,
hogy egymásnak érvényét széles k ö rben elismerik, kölcsönösen
delegálják, - egymásnak, mintegy fehér lapot nyújtanak át-,
anélkül azonban, hogy saját elsőbbségük igényét feladnák. Egy-
szerűen félreteszik a frimátus kérdését az eredményesebb ösz-
szeműködés érdekében.7 /

Végezetre tegyük vizsgálat tárgyává, hogy a magyar evangé-
likus egyházjog tételesjogilag önálló, független jogrendszer-
nek tekinthető-e?

Az állam szuverénitása, minthogy a területén a legfőbb ha-
talmat jelenti az egyházat érintő jogalkotásra is természet-
szerűleg ki terjed az állami jogaIkotás révén, másrészt pedig
az egyház feletti legfőbb állami efelügyeletben jelentkezik.
Az egyházak szuverenitását két évszáz~don keresztül a legfőbb
alaptörvény az 1790: XXVI. tc. 4. §-a garantál ta, kimondván,
hog Y "min d a két hit vall ású evan gélikusok va II ásido 1gaik ban
egyedül vallásuk felsőségei től függjenek" , továbbá, hogy az
általuk alkotott kánonok és szabályok csak úgy érvényesek, ha
a királyi felülvizsgálaton átmentek é s helybenhagyást nyer-
tek.78/

Ma már csak jogtörténeti é rt ékű az a megállap ítás, hogy
akkor, amikor az államfő jóváhagyta a protestáns egyházak zsi-
nati jogszabályai t, nem jogalkotó, hanem legfőbb felügyeleti
jogkörbe vágó tevékenységet fejtett ki.79/ A kihírdetett egy-
házi törvény nem közjogi értelemben vett, satörvénytárban is
közzétett törvény, hanem csupán egyházjogi értelemben vett
legmagasabbrendű egyházi jogszabály.

13B

76/ Günther Holstein i. m. 370-381. 1., Hans Liermann i. m. 24. 1.
77 / Horváth Barna: Bevezetés a jogtudományba. Szeged, 1932. 71-72. 1.
78/ Vladár Gábor: Magyarország hatályos törvényei. Budapest, 1943. 1. k.

54. 1.
79/ Ereky István: Jogtörténe1mi és közigazgatási jogi tanulmányok. Buda-

pest, 1917. 211. 1.



A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyhá-
zakról szóló 1990. évi IV. törvény, - összhangban a Magyar-
Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1989. évi XXXI.
törvénnyel, illetve az 1949:XX alkotmány törvénnyel - az egyhá-
zat az államtól elválasztja. Az 1990. évi IV. törvény az egy-
házak számára teljes autonómiát biztosít, amely többek között
abban a szabályozásban jut kifejezésre, hogy "az állam az egy-
házak irányítására, felügyeletére szervet nem hozhat létre".80/
Az egyházak szuverénitását azonban korlátozza az a jogszab~ly,
amely szerint törvénysértés esetén az ügyész pert indít az
egyházi jogi személy ellen. Ezt megelőzően pedig a nyilvántar-
tásbavételnél is érvényesül állami ellenőrzés, minthogy a tör-
vényes feltételek fennforgását vizsgálat tárgyává teszi az il-
letékes bíróság. Magának a jogszabályalkotásnak a szabadsága
azonban az új jogszabály révén teljessé válik, mert sem a zsi-
nattartáshoz nincs szükség többé államfői engedélyre, sem pe-
dig a zsinat által hozandó törvények nem igényelnek megerősí-
tést állami részről.8l/

Az egyházi eredetű jogforrásoknak tehát kizárólag egyházi
jogalkotó tényezői vannak, - világiak nincsenek.

Az állami szuverénitás befolyással lehet a legfőbb fel-
ügyeleti jog terjedelmére , s hatáskörébe vonhat - az egyház-
politika függvényében az egyházakat érintő kérdések szabályo-
zásának a jogát -, de maguknak az egyházi legfőbb jogalkotó
szerveknek a hatáskörét nem érintheti.

Az egyházi közigazgatásnak egyházi eredetű jogforrásai t
kizárólag egyházi szervek hozzák létre, a világi eredetűeket
pedig ugyanazok az állami szervek alko t j ák , mint amelyek az
összes többi világi jogszabályt alkotják.

Figyelembevéve azt, hogy az általános felügyeleti jog az
autonómia kérdését nem érinti, mivel az csupán az autonóm jog-
szabályoknak a polgári területen, azaz az egyházon kívüli te-
rületen, inter omnes érvényessége szempontjából történik, va-
lamint azt ,hogy állami jogszabály közvetlenül nem is módosít-
hatja az autonóm egyházi szervtől származó jogszabályt, továb-
bá a szerződéseknél elismert egyenrangú szerződéskötési képes-
séget, belső egyházi ügyek intézése terén igazoltnak tekint-
hetj~k az evangélikus egyház autonóm jogalkotó képességét.
Emellett azonban rá kell mutatnunk arra is, hogya. tényleges
rendelkezési hatalom lehetősége az államhatalom részére is
fennáll.

80/
81/

1990. évi törvény 16. §.
L. Szerző: Új törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint
az egyházakról. In:Keresztyén Igazság, 1990. március, Új folyam 5.
szám, 34. 1.
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Az államnak az egyház irányában fennálló jogai az egyház
é s az' állam mindenkori viszonyának függvényeként , tehát egy-
házpolitikai meggondolások alapján, alakulnak. Taxativ, a pri-
ori történő hatáskör szétválasztás aligha lehetséges a határ-
kérdések fluctuálása miatt. Alapelvként annyit megállapítha-
tunk, hogy az állami szabályozás általában az egyház szigorúan
vett belegyházi területén kívüleső kérdésekre vonatkozhatik.
Végső fokon tehát az egyház vezetőségének a megítélésétől függ
annak a kérdésnek az eldöntése, vajon valamely egyházi jogo-
sítvány feladása még összeegyeztethető-e az egyház szabad műkö-
désével. Gondoljunk csak az evangélikus egyháznak a házasság-
kötéssel kapcsolatos, valamint az egyházi iskolák fenntartásá-
val kapcsolatos jogosítványaira. Nyilvánvaló, hogy demokrati-
kus alapelveken felépült államhatalom nagyobb mozgási teret
biztosít az egyháznak, mint egy diktatórikus rendszer.

Miután az egyházaknak belegyházi kérdésekben való autonó-
miája mellett foglaltunk állást, a továbbiakban tisztáznunk
kell az egyházjog jogi jellegét, a kikényszeríthetőség kérdé-
sét. .

A kényszerelmélet hívei általában tagadják az evangélikus
egyházjog jog voltát, hangsúlyozván, hogy a jogszabályok leg-
lényegesebb kritériuma: a kikényszeríthetőség nincs meg az
egyházjognál, vagy legalábbis csak közvetve: az államhatalom
útján.

Rapaport azt az álláspontot képviseli, hogy azok a jogi
normák, amelyek emberi kényszert nélkülöznek, a jogtudomány
szempontjából nem igazi jogi normák, Azok a normák pedig,
amelyek mögött egyházi kényszereszközök nincsenek, egyházjogi
értelemben véve nem is jogszabályok. 82/ Minden egyházi jog-
szabály mögött kétféle kényszernek: fizikai és vallási kény-
szernek is lennie kell. A kétféle kényszer azonban különbözik
minőség é s személyi hatályosság tekintetében. Míg az állami
kényszer csak az államban élő személyekre vonatkozik és empi-
rikus természetű, az egyházjogi kényszer csak az egyházjognak
alávetett személyekre é s tárgyakra vonatkozik. Nem érthetünk
egyet azonban Rapaport fejtegetéseivel, amikor az egyházjogot
túlzottan spiritualizálja.83/ "Gyakorlatilag abban jelentkezik
a vallási kényszer, - írja -, amit a vallásos lelkiismeret az
emberre kifejt, amelynek félelem, tisztelet és Isten iránt va-
ló szeretet az alapja." Ezeknél a normáknál nincs meg az
eredményes végrehajtás fel tétele, hanem csupán annyit lehet

82/ Rapaport i. m. 26. 1.: "Das religiőse Recht aber rechnet mit der über-
natürlichen religiősen Allmacht, die religiős weit über die gewőhn-
lichen Machtmitt..:!lder Menschen hinwegreicht."

83/ Rapaport i. m. 44-47. 1.
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elérni, hogyajogkövetkezmények ne fizikai fájdalmat, vagy
egyéb hátrányt okozzanak, hanem a lelkiismeretet felrázzák és
Isten hatalmának a tudatára ébresszenek.83/

Tisztán jogi szemszögből nézve a lelki kényszernek mérsé-
kel t értéke van, mert bár erős visszatartó erőként szerepel-
het, mégis a belátás hiánya esetén a jogszabály végrehajtását
nem biztosítja. Mindazok a szabályok, melyek gyakorlatilag nem
hajthatók végre, nem is igazi jogszabályok, hanem inkább val-
láserkölcsi normák. ----

Mivel a jog fogalmában kevesen látják az igazság megvaló-
sulását, hanem inkább a hatalmi oldalt fogják fel, helyes, ha
az evangélikus egyházjogi szabályok kikényszeríthetőségének a
kérdését általános jogi szemszögből vizsgáljuk meg.

Igaza van Triepelnek abban, hogy valójában semmit sem le-
het kikényszeríteni , mert ha az ember valamit nem akar meg-
tenni, nem lehet erre kényszer íteni. 84/ Ez igaz, viszont a
gyakorlatban általában nem állnak ellent a kényszerítő erőnek.
Helyesebb lenne ez é rt a szankciók kérdéséről beszélni a ki-
kényszeríthetőség helyett.

Ellentmondásba jutnánk saját magunkkal, ha ugyanazokat a
követelményeket támasztanánk a kikényszerítés kérdésével kap-
csolatban az egyházjog területén , mint a világi jogban. Nem
akarjuk ezzel azt állítani, hogy van olyan jogrendszer, amely-
ben a jogalanyokhoz intézett hipotetikus parancs, vagy igaz-
ság-eszmék önmagukban képesek lennének a jogrendszer érvényes-
ségét biztosítani. Semmiféle eszme egymagában nem képes -
kényszer, vagy legalábbis ennek kilátásba helyezése nélkül -
egy kívánt rendet megvalósítani. Szükség van tehát az egyház-
jog megvalósuláaához külső szankciókra, mert enélkül nem volna
jog az egyházjog. Abban az egyházban erősebb a jog uralma,
ahol az biztosabban érvényesül.

Az államegyházjogi szabályoknál a kikényszeríthetőség, a
végrehajtás kérdése legtöbbször nem jelent nehézséget, mert a
végrehajtási apparátus minden további nélkül rendelkezésreáll.

Az autonóm egyházi szabályoknál a kikényszeríthetőség kér-
dése nem egyértelmű. Ott, ahol az egyház közjogi testület, ott
rendelkezésre áll a ius advocatiae, sive protectionis, illetve
a bracchium ~aeculare.857

84/ Triepel: Völkerrecht und Landesrecht, Leipzig, 1899. 104-105. 1.
85/ Az E. T. II. tc. 2. §-a szerint: "Az egyház önkormányzati joga, intéz-

ményei és törvényei az állam oltalma alatt állanak. Amennyiben az egy-
házi szervek saját hatáskörükben hozott szabályaikat, határozataikat
önkormányzatuk keretében nem foganatosíthatnák, azok végrehajtása vé-
gett joguk van az állam hatóságainak segédkezését és eljárásait igény-
be venni eius advocatiae). Az állami hatóságok az E. T. II. tc. 3. §-
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Ott viszont, ahol az egyház és az állam szét van választ-
va, tehát Magyarországon is, "az egyház belső törvényeinek,
szabályainak érvényre juttatás ára állami kényszer nem alkal-
mazható. "B6/ Ez a körülmény nem fosztja meg az egyházjogot
annak jogi jellegétől, hisz számos felfogás szerint a kikény-
szeríthetőség nem tartozik a jog elengedhetetlen fel tételei
közé,B7/ hanem csupán a jog minősítését jelenti: lex imperfec-
ta formában, ami azt jelenti, hogy túlzottan erkölcsi jellege
miatt az egyházjog nem minden esetben kényszeríthetó ki, még
akkor sem, ha erre meg lenne a megfelelő eszköz. Gondoljunk
csak az E. A. 59. §-ra, amely szerint egyházközségi felügyelőt
közbecsülésnek örvendő, művel t, feddhetetlen erkölcsű, vall á-
sos és anyagilag független, magyar állampolgárságú evangélikus
világi egyének sorából kell választani. Nyilvánvaló, hogy mi-
vel itt nagyobbára erkölcsi szabályról van szó, ennek érvénye-
sülése aligha kényszeríthető ki a jog eszközeivel.

Oe a belső jogban is számos olyan jogszabály található,
amely mögött nem áll szankció. Gondoljunk csak a naturális
obligációkra, (kocsmai tartozás, kártyaadósság, házasságközve-
títői díj stb.) melyek nem érvényesíthetők peres úton, eljegy-
zésből nem származik kereseti jog a házasság megkötésére, vagy
az államfői kötelességekre, melyek nem kényszeríthetők ki. Oe
számos ok, így kényelemszeretet, társadalmi és családi szem-
pontok, állami, hivatali vagy magánérdekek, olykor erkölcsi
meggondolások is gyakran visszatartják az embereket attól,
hogy jogaik orvoslását keressék. Mindez azonban csak kivétel,
p jogszabályok többségénél szankció van.

Más a helyzet az egyházjognál. Ott, ahol az állam é s az
egyház egymástól szét van választva, viszonylag kisebb terje-
delmű az állami jogszabályok száma, ezek általában közvetlenül
kikényszeríthetők, a belső egyházjogi szabályoknál ez általá-
nosságban nem mondható , csak közvetve, az állami bíróságok
előtt indított perek segítségével lehet olyan ítélethez jutni,
melynek alapján végrehajtás kérhető. A belső egyházjog nagyob-
bik része kétségkívül nem kényszeríthető ki. Az egyházjog
ezért gyenge, fejletlen, nem teljes é rt ékű , törékeny, a nem-
zetközi joghoz hasonló primi tiv belső jog. Mindez azonban nem
változtat az egyházjog élő, tételesjogi jellegén,B7/ melynek
érvényességi alapja az egyháztagok közös akarata, közös érde-
ke. Oppenheim felfogását elfogadva, a jog alapját az egyházban
is "a közösség túlnyom ó többségének kifejezett vagy hallgató-
lagos beleegyezésében" kell keresnünk. BB/

ban meghatározott esetekben kötelesek az eljárást az országos törvé-
nyek korlátai között teljesíteni.

B6/ 1990. évi IV. törvény 15. § /2/ bek.B7/ A tételes jogtudomány egy bizonyos helyen és időben érvényes jog tar-
talmát fejti ki, tehát pusztán csak a jogszabály gondolati, szellemi
tartalmával foglalkozik.

BB/ Oppenheim: International law, London, 1920. 6., 14. 1.
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Ha az egyházjogot nem tekintjük tökéletes jognak, kérdés
miként lehet megjavítani? Mindenekelőtt az egyházi kodifikáció
és bíráskodás tökéletesítésével. Csökkenteni keIla spiritua-
lizált jogszabályokat, ki kell iktatni mindazokat a szabályo-
kat, amelyek irreálisak, gyakorlatilag keresztülvihetetlenek.
Tisztában kell lenni, hogy a jog csak evilági problémák rende-
zésére alkalmas eszköz. Ki kell ép í t en í a független egyházi
bíráskodást és ezzel is meg kell szilárdítani az egyházban a
jogrend uralmát.

Az egyházjogot meg kell különböztetni az egyházi szokás-
tól, vagy konvenciótóI. Az egyházjog megsértése jogsértés,
egyházjogi delictum, jogellenes cselekmény; az egyházi szokás
megsértéséhez nem fűződik semmiféle joghátrány sem. Az egyházi
szokás azonban huzamos és folyamatosan azonos gyakorlás révén
jogszabállyá erősödhet: szokásjoggá válhat.

Különbséget tehetünk: alanyi és tárgyi, belső és k ű Ls ő ,

írott és íratlan, általános és rész szer ű , egyetemes, ökumenikus
egyházjog; tárgya szerint egyházi alkotmány-, közigazgatás és
törvénykezési jog; joghatás szerint: kényszerítő és megengedő,
rendes és kivételes, absztrakt é s egyedi egyházjog, szankció
szeri nt pedig ius minus quam perfectum, plus quam perfectum
és ius imperfectum között.

Tárgyi (obiectiv) értelemben vett egyházjog alatt mind-
azoknak a jogszabályoknak az összességét értjük, amelyek az
egyház viszonyait általánosságban, elvileg elvontan, absztrakt
módon szabályozzák. Az egyházjogi szabályok összessége is
abstracto.

Az alanyi (subiectiv) értelemben vett egyházjog az egyhá-
zat és tagjait a.tárgyi egyházjog alapján megillető jogosítvá-
nyok összessége, a tárgyi jognak megfelelő konkrét cselekvési
szabadság (facultas agendi). Alanyi szempontból akkor tanulmá-
nyozzuk az egyházjogot , ha az államon belül az egyházaknak
egymáshoz és egyháztagjaikhoz , valamint a jogi személyekhez
való viszonyát tesszük vizsgálat tárgyává.

Téves lenne az alanyi és tárgyi értelemben egyházjogot két
különböző jogterületnek tekinteni, me rt ez ugyanazon fogalom
két különböző oldala h amely a tágabb értelemben vett közjog
fogalmában olvad fel.ö9/ Ott, ahol az egyház közjogi testület,
a közhatalomnak részese és ezért szervei hatáskört, joghatósá-
got látnak el, viszont ahol ilyen jogállás nem illeti meg az
egyházat, ott a közjogi szabályozás nagyobbára csak szervezeti
kérdéseket érint és az egyházak jogokat gyakorolnak és köte-
lességeket teljesítenek.

89/ Ereky István: A tárgyi jog dualismusa. - Emlékkönyv Kolozsváry Bálint
jogtanári működésének negyvenedik évfordulójára. Budapest, 1939. 173-
174. 1.

143



A belső egyházjog az egyház autonóm jogalkotásának termé-
ke; az egyház alkotmányával és az egyház belső életével, a
külső egyházjog (külegyházi jog) az egyháznak az államhoz és
más vallásfelekezethez való viszonyával foglalkozik. 90/ Ez a
szabály azonban nem ki vétel nélküli. Ott ugyanis, ahol állam
és egyház kapcsolata szores , az állami törvényhozó hatalom,
a parlament alkotja az egyházi jogszabályokat (pl. Finnország).
Másrészt ,viszont az is lehetséges, hogy belső egyházjog szabá-
lyozza az egyház és az állam, valamint a vallásfe,lekezetek
közti jogviszonyt.

Materiális és formális értelemben vett egyházjog között
főleg anémet egyházjogászok tesznek különbséget. Az előbbi
alatt az egyház alapvető rendjét megállapító jogszabályt, -
chartát -, az utóbbi alatt az alkotmányba foglalt egyházjogot
szokás érteni. A formális egyházjogra jellemző, hogy az egyhá-
zi alkotmányt csak minősített szótöbbséggel lehet megváltoz-
tatni.91/

Megjelenési formáját tekintve írott és íratlan egyházjog
között lehet különböztetni. A megkülönböztetés nem azon ala-
pul, hogy az egyházjogi szabály írott, vagy íratlan formában
áll-e jelenleg rendelkezésünkre, hanem, hogy írott, vagy írat-
lan formában keletkezett-e? Az íratlan egyházjogot egyházi
szokásjognak is nevezhetjük, mert huzamos időn keresztül tör-
ténő egyértelmű gyakorlat kelti életre. A szokásjog nemcsak az
írott jog hiányait tölti ki (törvénypótló szokásjog), vagy azt
magyarázza, (törvénymagyarázó szokásjog), hanem arra is alkal-
mas, - minthogy az egyházi törvénnyel egyenlő értékű jogfor-
rás -, hogy az írott jogot megváltoztassa, vagy, meg szüntesse
(törvényrontó szokásjog). Az egyházjog kialakulásának alapvető
feltétele, hogy az egyház lényegével és a keresztyén erkölcs-
csel ne álljon ellentétben. Ahol általános keresztyén erkölcs-
csel ellentétes gyakorlat áll fenn, az hosszú gyakorlat elle-
nére sem jegecesedhetik joggá.

Az evangélikus egyházjog érvényességi területe szemszögé-
ből nézve különbség tehető általános (generális) vagy résszerű
(partikuláris) jog között. Az általános jog az egész ország
területén az egész evangélikus egyházban, az utóbbi ellenben
csak az evangélikus egyház közigazgatási részében pl. egy egy-
házkerületben, vagy' esetleg az egyháztagok egy részére vonat-
kozóan érvényes.927

Egyetemes evangélikus egyházjog alatt mindazokat a jogsza-
bályokat értjük, amelyek kivétel nélkül a világ valamennyi
evangélikus egyházára vonatkoznak. Bár valamennyi evangélikus
egyházra érvényes közös egyházjogi kóde x ma még nincsen, és

90/ Kovács Albert i. m. 259. l.
91/ Hans Liermann i. m. 25. 1.
92/ Részletesen lásd Dietrich Pirson kiváló idézett munkáját. 38-164. 1.
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közös törvényhozási szerv megalkotására nem került sor, a
Lutheránus Világszövetség alkotmányának az elfogadása az evan-
gélikus egyházak részéről ilyen irányban az első komoly kezde-
ményezést jelenti.

Ökumenikus egyházjog (világegyházjog) alatt a világ vala-
mennyi egyházára érvényes jogszabályok összességét értjük.
Ennek jelenleg még csak kezdeti csíráit láthatjuk az Egyházak
Világtanácsa, illetve a Hit és Világszervezet 1927. évi
lausannei konferenciáján és később hozott határozatokban. 93/

Tárgyát tekintve különbséget tehetünk egyházi alkotmány-
jog, közigazgatási és törvénykezési jog között.

Egyházi alkotmány jog alatt az egyház k iiLs ő szervezetét
szabályozó jogszabályok összességét értjük. Az egyházi alkot-
mányjog - az államihoz hasonlóan - két alapkérdés megoldására
hivatott: a közhatalom szervezetének és az egyes személyek vi-
szonyának a közhatalomhoz.

Az egyházi közigazgatási jog az egyház működését, az egy-
házi törvénykezési jog pedig az egyházi bíráskodás kérdéseit
szabályozza. Közöttük a határvonal sok tekintetben elmosódott.

Joghatás szerint különbséget tehetünk kényszerítő (ius co-
gens) és megengedő (ius dispositivum) között. Az előbbi alatt
azokat az egyházjogi szabályokat értjük, amelyek a címzettek
számára egyértelmű magatartást írnak elő, melytől eltérésnek
helye nincs. Ilyen pl. a fegyelmi vétségek taxaciós felsorolá-
sa. Megengedő jogszabályról akkor van sz ó , amikor a döntés
jogát valamilyen kérdésben egy másik egyházi szervnek engedi
át, illetve valamilyen esetre nincs rendelkezés, vagy csak bi-
zonyos vonatkozásban van. Pl. az Et. az egyházfenntartási já-
rulék nagyságát nem határo~za meg'; ennek meghatározása az egy-
házközségre, illetve az egynáztagokra tartozik.

Rendes (ius commune) egyházjog alatt a jog bevett alapel-
veinek megfelelő, kivételes (ius singulare) egyházjog alatt
pedig az egyházjog általánosan elfogadott alapelveitől eltérő
jogszabályt értjük. Az elsőre példa: általában minden lelkész-
nek valamely gyülekezetben kell működnie, ez alól kivétel pl.
az or~zágos főtitkár.

Absztrakt jogszabályról akkor beszélünk, ha az eseteknek a
jövőben előforduló egész sorára állapít juk meg a magatartási
kötelezettséget, míg ha csak egyetlen egy esetre állapít juk
meg, akkor egyedi (konkrét) jogszabályról van szó. ~l a jelen-
legi szabályozás szerint9~/ az országos presbitérium a zsinat
szünetelése idején időközben szükségessé vált kérdésekben

93/ Erik Wolf i. m. 8-10. 1., és Dietrich Pirson i. m. 302-324. 1. V. ö.:
Friedrich Giese: Weltkirchenrecht?- Zeitschriftfür VölkerrechtXVI.
1931. 10-13. l.

9~/ Egyházi Törvények (1966) II. törvény 105. §.

145



"törvényerejű rendeleteket alkot", az utóbbira példa lehet ki-
zárólag csak az országos egyházi felügyelőre vonatkozó jogsza-
bály.95/

Ius minus quam perfectumról akkor beszélünk, ha valamely
cselekmény jogszabályba ütközik ugyan, amelyhez jogkövetkez-
mény kapcsolódik, azonban maga a jogellenes cselekmény nem vá-
lik semmissé. Pl. ha teológiai akadémiai hallgató, vagy lelké-
szi vizsgát még nem tett felavatott lelkész előzetes püspöki
engedély nélkül köt házasságot, 96/ maga a házasság nem lesz
érvénytelen, hanem esetleg fegyelmi eljárás indul miatta.

Ius plus quam perfectum esetében nemcsak a jogellenes cse-
lekmény válik semmissé, hanem ezenfelül sanctió is fűződik
hozzá. Pl. az olyan házasságkötés, amelyet nem előzött meg
polgári tisztviselő előtti, nemcsak, hogy nem hatályos (ün ,
semmi házasság), hanem a lelkész büntetőjogi felelősségrevoná-
sát is eredményezi.97/

Ius imperfectumról akkor van szó, ha valamilyen magatar-
tást előíró szabály annak nemteljesítése esetére sem a semmis-
séget, sem pedig egyéb sanciót nem mond ki, hanem gyakorlati-
lag eltűri a jogsérelmet. Az ilyen természetű szabályok szoros
értelemben véve nem is igazi jogszabályok, hanem csupán val-
láserkölcsi normák. Pl. a gyülekezeti felügyelő személyes kel-
lékei között a "feddhetetlen é Le t t'<e t jelöli meg, anélkül
azonban, hogy ennek tartalmát közelebbről meghatározná, illet-
ve, hogy jogkövetkezményeket fűzne ennek megsértéséhez .

A magyar evangélikus egyházjog szabályait tekintve meg-
állapíthatjuk - a jelenleg még érvényben levő 1966. évi Egyhá-
zi Törvények alapján -, hogy azok zömmel cogens, tehát kény-
szerítő szabályok, minthogy az egyházi jogalanyok akaratától
független és a hivatalból érvényes ítendő tárgyi a túlnyomó
benne, szemben az érdekelt kereset ére érvényesítendő alanyi
joghoz viszonyítva. Túlnyomólag alaki jogszabályok fordulnak
elő; az anyagi jogi rész kisebb. Mint az alaki jognak ál talá-
ban, az egyházjognak is az a célja, hogy az anyagi jogot -
tágabb értelemben az egyház tanítását - érvényre juttassa. Ta-
lán helyesebb lenne az alaki jog jelentős részét a szabályren-
delet útján történő szabályozásra bízni és ezzel a helyi szo-
kásoknak és gyakorlatnak teret engedni. Megtalálhatjuk az ér-
dekek és akaratok hierarchiáját az egyházi jogalkotásban, - ha
nem is katolikus értelemben -, és azoknak az egyenlőtlenségét,
akik között egyházi jogviszonyok merülnek fel. Nem vitatható
-azonban, ho~y az egyházjog az egyháztagoknak, a vallási közös-
ség tagjai.részére biztosít jogokat.

95/ Egyházi Törvények (1966) II..J.örvény 106. §.
96/ Egyházi Törvény~: (1966)-rI. törvény 17. §.
97/ 1984. évi 31. tc. 123. §.98/ Egyházi Törvények (1966) II. törvény 57. §.
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Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy a magyar evan-
gélikus egyházjog a közjoghoz, vagy inkább a magánjoghoz (pol~
gári joghoz) tartozik-e, általános érvényű válasz nem adható,
'Tlivel a főbb jogrendszerek beosztása viszonylagos, nem örök-
ervényü • Ereky meghatározása szer í nt még "közjogon azon jog-
szabályok összességét értjük, amelyek részint az állam, az ön-
kormányzati alakulatok, az egyházak, a közintézetek, a köztes-
tületek és közüzemek szervezetét, az egyes szervek hatáskörét,
s az eljárásukban irányadó elveket állapítják meg",99/ akkor -
ameddig, vagyis 1949-ig az evangélikus egyház közjogi testület
volt -, az evangélikus egyházjog is közjogi jellegű jogrend-
szernek volt tekinthető. Az 1949:XX. törvénnyel az egyházak
ezt a jogállásukat elveszítették mivel az egyház és az állam
sz é t v é laszt é s ár a került sor é s csak az 1990. évi IV. törvény
tette lehetővé az egyházak, illetve valamely szervezeti egysé-
ge számára a jo~i személyiség elnyerését bírósági nyilvántar-
tásbavétellel.IUO/ Bár a jogi személyiség e1nyerésének felté-
telei némileg eltérnek az .egyesületi jogban körülírt feltéte-
lektő1, így sui generis jogi személynek lehet tekinteni az
egyházakat, jogállásuk alapján a polgári jogba (magánjog) tar-
toznak. Mivel a jogi területek határa és az egyházpoli tikai
meggondolások alapján az egyházak jogi helyzete is változásnak
van ki téve, helyesebbnek látszik, ha az egyházakat jogi sze-
mélyekként jelöljük. A jogi személy a jogalanyi tevékenység
egységének a kifejezője, jelentősége a jogérvényesülés, a jog-
alkalmazásnak a síkjában keresendő. Míg a természetes személy
saját cselekvése útján képes arra, hogya jog szabályaihoz al-
kalmazkodjék, a jogi személy erre csak szerve i útján képes,
ezért tehát a természetes és jogi személy közti különbség vég-
ső soron a jog világán kívül eső reali tás' területére nyúlik
vissza.IOI/

A törekvéseknek arra kell irányulniok, hogy legalábbis a
nagy keresztyén egyházak ismét elnyerjék közjogi testületi
státusukat, nemcsak történeti alapon, hanem azért is, mert az
egyházak különleges értékhordozó szerepüknél fogva az egyesü-
leteknél kiemeltebb jogállásra tarthatnának igényt.

99/ Ereky István i. m. 173-174. 1.
100/ 1990. évi IV. törvény 13. §. /1/ bek.
101/ Moór Gyula: A jogi személyek elmélete. Budapest, 1931.

Walther Burckhardt:Methode und System des Rechts.171. 1.
327-328. 1. és
Zürich, 1936.
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Ha válasz.t keresünk arra a kérdésre, vajon az evangélikus,
vagy a kato1ikus egyházjogi rendszer tökéletesebb-e, meg kell
állapítanunk, hogya római katolikus egyház világegyházi hely-
zeténél fogva nagyobb hatalmi apparátussal, jobban kiépített
jogrendszerrel rendelkezik, 102/ mint az evangélikus egyház,
amelyn~k jogszabályai inkább csak közigazgatási jellegűek. Ha
azonban a jogszabályok minéműségét, azok jogi jellegét nézzük,
ez az evangélikus egyház számára kedvezőbb megállapítást biz-
tosít, azért, me rt kevésbé ius spiritualisatum és így jobban
számol a jog realitásaival, mint a katolikus egyház.

102/ Ulrich Stutz: Der Geist des Codex Iuris Canonici, 1918.
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VIlI. Az egyházjog tudománya és segédtudományai

Az evangélikus egyházjogtudomány fogalma. - Az egyházjogtudo-
mány múvelésének főbb irányai: a jogtörténeti, közjogi, állam-
egyházjogi , dogmatikai, jogpoli tikai, szociológiai és össze-
hasonlitó irány. - Ezeknek az irányzatoknak egyUttes alkalma-
zása kivánatos. - Az egyházjogtudomány feladata. - Az egyház-
jogtudomány helye a tudományok között. - Egyházjog és teológia
kUlönböző feladatai. - Hittani és jogi segédtudományai.
Egyéb segédforrásai: az egyházjogi irodalom, jogászjog , egy-
házi okmányok, törvényjavaslatok indokolása , egyházi emlékek,
folklore-néprajz. - Az egyházjogászképzés szUkségessége.
Egyházjogi intézetek kUlföldön. - A miskolci jogakadémia sze-
repe az egyházjog múvelésénél. - Az egyházjogtudomány jelentő-
sége.

Evangélikus egyházjogtudomány alatt a jogtudománynak azt
az ágát ért jUk, amely az evangélikus egyház jogával bölcsele-
ti, tudományos, vagy politikai szemszögből foglalkozik. Ennek
a tudományágnak az a feladata, hogy vizsgálat tárgyává tegye a
hatályos egyházjogot: a tételes szabályokat és ennek történeti
fejlődését, továbbá, hogy az egyházjogi intézményeket és sza-
bályokat általános alapelvekre visszavezesse, illetve kelet-
kezésUk inditékait és céljait kifejtse, végUl pedig az egyház-
jog tételei nek kr í tikai mél tatását nyújtja és gyakorlati al-
kalmazására vonatkozóan utasitást adjon.l

Mint minden"tuodmány, úgy az egyházjog sem "céltudomány".
Ez azt jelenti, hogy előre nem szorithatja ko r Lá tck közé a
vizsgálandó terUletet. Az igazi tudomány mindig legszebb
feladatának tekinti az önálló és szabad kutatást. Az evangéli-
kus egyház kezdettől fogva a szabad kutatás elvét vallja,
melynek alapján fennáll a lehetőség az eddig felj"smert egyházi
igazságok helyességének állandó ellenőrzésére.2 Az egyházjog
tudományának - minden más tudományhoz hasonlóan - sohasem sza-
bad elefántcsonttoronyba zárkóznia, mert meddővé válik. A gya-
korlattal való kapcsolat élénk kölosönhatást jelent: egyszer a
tudománynak kell a gyakorlatban mutatkozó valamely jelenségre
fel figyelnie és ennek alapján saját elvi álláspontját helyes-
biteni, máskor viszont a gyakorlati életnek van szUksége tudo-
mányos inditékra.

1/ Kérészy Zoltán i. m. r. k. 16. 1.
2/ Szontagh Vilmos i. m. 104. 1.
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A XVI-XVIII. század egyházjogtudományát az jellemzi, hogy
az egyházjogot csak gyakorlati szempontból magyarázzák, s
ezért azok szószerinti ertelmét igyekeznek kifejteni és a jog-
szabályok értelmét s történeti előzményeit nem vizsgálják.3/

A XIX. század elején, a jogtörténeti iskola előtérbe nyo-
mulásával jelentős változás következik be. A tudományos munka
elmélyül és kiterebélyesül. Ennek egyik igen fontos eredménye
az egyházjog függetlenülése a teológiától. Először most válik
lehetségessé az egyházjognak minden konf essz í on á Lí s kapcso-
lattól mentes művelése. Példaként az evangélikus Hinschius em-
líthető, aki többkötetes egyházjogával a katolikus egyházjog-
tudományt is előbbre vi tte. Emellett azonban arra is rá kell
mutatnunk, hogya történeti iskola sem volt mentes a túlzások-
tóI, minthogy a historizmust túlzottan előtérbe helyezte. Sok
történeti adatot hordtak össze a történeti kedvéért pusztán
azért, hogy megállapítsák mi miként, nem pedig, hogy mi miért
történt. Az olyan kutatások bizonyos fokig halottak, melyek
nincsenek bekapcsol va a szellemtörténet áramkörébe és nincs
kapcsolatuk a jelennel. Legjobb esetben múzeumi értékek, me-
lyek a gyakorlatot épp annyira szolgálják, mint nem.

Az egyházjogtörténeti iskola mellett a XIX. század második
fele óta az egyházjog közjogi jellegét kidomborító irányzat
tör utat. Az önálló kczjogtudomány az egyházat egészen más ol-
dalról látja, mint eddig: nemcsak történetileg, hanem az álla-
mi organismus részeként. Az egyháznak közjogi testületként
való felfogása fokozottabban irányítja rá a figyelmet az egy-
ház hivatalaira, alkalmazottaira, jogforrásaira és közigazga-
tási cselekményeire.

Az egyháznak önálló közjogi testületként való felfogása az
egyházakra és vallásfelekezetekre vonatkozó jogszabályok ön-
á,llósulásához: az államegyházjog kialakulásához vezethet. Ezek
az állami jogszabályok a területén működő vallásfelekezetekre
az államhoz való viszonyukra nézve, egymásközti kapcsolatukra
és az egyénekhez, valamint a jogi személyekhez való jogviszo-
nyukra vonatkoznak a hit, a lelkiismeret és a világnézet néző-
pontjából.4/

Ennek a fejlődésnek külső vetülete az egyházjogi tanszé-
keknek más tanszékekkel való összekapcsolásában is jelentke-
zik. Míg régebben csaknem kizárólag jogtörténeti tanszékhez
(pl. Ulrich Stutz), újabban már közjogi (Schoen, Bredt, Lier-
mann, Holstein) vagy nemzetközi jogi (Ruck, Sundberg) tanszék
mellett, vagy önállóan is szerepel. Anémet egyházjogtudomány
fejlődése azt látszik igazolni, hogy az egyházjognak tételes

J/ Hans Liermann: Die Aufgaben der rechtsgeschichtlichenForschung.
Archiv für EvangelischesKirchenrecht,1941. 5. évf. 5/6 füzet, 273. 1.

4/ Helmuth Pree i. m. 5. 1.
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tudományként művelése sokkal termékenyebbnek bizonyult és
jobban előbbre vitte az egyházjogtudomány ügyét, mint a jog-
történethez való szoros kapcsolódás.5/

A XX. század egyházjogtudományát az egyházjogdogmatikai,
egyházjogpolitikai, egyházi szociológiai és összehasonlító
jogi irány jellemzi. Minthogy az evangélikus egyházjog tartal-
ma országonként más és más, voltaképpen annyiféle egyházjogi
irányt különböztethetünk meg, ahányféle a tételes egyházjog.

Az egyházjogdogmatika (egyházjogbölcselet) tételesjogi tu-
domány lévén, tételeinek érvénye a mindenkori szabályozástóI
függ, azonban azzal a f8nntartással, hogy a tételes szabályok
nem sérthetik az egyház hitbeli állományát. Minthogy a tételes
szabályok nagy része általános érvényű fogalmakra és a logika
szabályaira vezethetők vissza, az egyházjognak a tételes jogi
szabályozástóI független tételei és fogalmai is vannak, így
pl. az egyház hittartalma. Az egyházjogdogmatika normatudo-
mány, vagyis követelményekkel foglalkozó tudomány, amely axio-
lógikusan ítéli meg az emberi cselekményeket. Különösképpen a
rendszertani alapkérdések tisztázásánál nélkülözhetetlen a
jogelméleti módszer.

Az egyházpoli tika szintén normatudomány . Míg azonban az
egyházjogdogmatika értékelésében kötve van a tételes jog által
adott értékmérőhöz, az egyházpolitika a tudományos kutatás
eszközeivel maga állapítja meg értékmérőit. Benne az axiológi-
kus álláspont teleológikus (célszerűségi) nézőponton keresztül
érvényesül. Nemcsak értékítéletet mond a tételesjogi szabály-
ról, hanem azokkal a lehetőségekkel is foglalkozik, melyek tö-
kéletesebb~ teszik az egyházjogot.

Az egyházi. szociológia az egyházzal, mint szociológiai
képződménnyel foglalkozik. Ontológikus, vagy is létezéssel
foglalkozó tuományág, melynek a közösség és a vallás tanulmá-
nyozása a feladata.6

Az összehasonlító egyházjog a világ evangélikus egyházai-
nak jogrendszerét mutatja be. Az egyes egyházi jogintézmények
tökéletesebb kiépítéséhez nyújt pótolhatatlan segítséget (pl.
az adózási rendszer kialakításánál).

A most említett egyházjogtudományi irányok k öz ü I egyik
mellett sem lehet kizárólagosan állást foglalni. Csak a jog-
elméleti, jogpolitikai, szociológiai és összehasonlító módszer
együttes alkalmazásával, a jogtörténeti és tételesjogi szem-
pontok szem előtt tartásával lehet az egyházjog tudományának
megfelelő értékelést biztosítani. A történeti módszer teljes-
séggel azért nem mellőzhető, mert a jogszabályok igazi értel-

5/ Hans Liermann i. m. 274. l.
6/ Joachim Wach: Socialogy of Religion.- Georges Gurvitch-WilbertE. Moo-

re Twentieth century socialogy. New York, 1945. 406. l.
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mének a megismerése történeti keletkezésük és fejlődésük vizs-
gálata nélkül nem érhető el. A tételesjogi vizsgálódás a tény-
leges, hatályos szabályokkal ismertet meg. A jogelméleti mód-
szer az egyházjog rendszertani alapkérdései tisztázásánál nél-
külözhetetlen. Az egyházjogpolitikai módszer a tételes egyház-
jog hibáira és a szükséges reformokra, az összehasonlító mód-
szer pedig más evangélikus egyház hasonló jogintézményére
utal. Különösképpen az utóbbi módszer alkalmazásának a fontos-
sága kerül előtérbe az utóbbi időben az "ökumenikus egyházjog"
kiépítése kapcsán, amikor az evangélikus egyházak közti kap-
csolatok kérdése egyre inkább előtérbe lép.

Az egyházjogtudomány feladata az, hogy tisztán jogászi
szempontból, tehát a jogászi szakszerűség követelményeinek
megfelelően foglalkozzék az evangélikus egyház életviszonyai-
val és a joganyaggal. Az egyházjogtudomány művelőjétől pedig
csak azt követelhetjük, hogy az egyház szellemvilágával ne he-
lyezkedjék szembe. Az egyházjogásznak kétségkívül el kell fo-
gadnia az egyház dogmatikai lényegét, de az anyag feldolgozá-
sánál egyedül jogi szempontok szerint kell igazodnia. Ha a
hi tbúzgóság uralja az egyházjogászt , nem pedig a jogászi lo-
gika, nem nyújthatja egyházának azt a szolgálatot, amelyet az
egyház tőle, mint jogásztói vár. Elvétett követelmény az, mely
az egyházjogásztói az egyházi joganyag iO.Qászi feldolgozása
helyett a hitigazságok propagálását várja.71

Az egyházjog az egyház jogi berendezéseivel ismeretet meg,
ezért tehát jogi disciplina. Emellett azonban, minthogy téte-
lei teológiai hittételeken, - illetve a római katolikusoknál
dogmákon - alapulnak s a teológia tanításának a gyakorlati
életben való alkalmazását segítik elő, egyúttal teológiai tu-
domány is: a gyakorlati teológia egy része, amely mintegy
közbeeső helyet foglal el a teológiai és jogi tudományok kö-
zött.

Mindezek ellenére nem látszik feleslegesnek annak a kér-
désnek kissé behatóbb vizsgálata, hogy miként különül el a
jogtudomány és a teológia egymástól. Nyilvánvalónak tűnik,
hogya jogi elemek nem érintik az egyház lelki központját,
annak lénye.gét, hanem csupán az egyház külső rendjére vonat-
koznak. Ezért amikor az egyház jogrendet alkot, olyan aktust
végez, amely tulajdonképpeni lényéhez nem tartozik. Egy olyan
jogrend, amely egyedül szocioIógiai törvényszerűségeket vesz
figyelembe, nem lehet megfelelő jogrend az egyház számára ab-
szolút értelemben, mert könnyen meghamisít ja az egyház lénye-
gét. S mégis az egyház tulajdonképpeni feladata, rendeltetése
és a jogrend konsti tutiv elemei között belső összefüggésnek
kell lennie. Az egyház, mint evilágban jelentkező történeti
nagyság ittléte transcendens. Az egyház e világban van, de nem
evilági. A teológiai szemlélet alapján az egyházat az isteni

7/ Szontagh Vilmos i. m. 103. 1.
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üdvösségterv keretei között kell megjeleníteni, ugyanakkor vi-
szont az egyházjogtudomány arra törekszik, hogy a teológia ál-
tal nyújtott institucionális elemeket kiiktassa.

A teológia feladata abban van, hogy az egyház evilági léte
számára szakszerű jogrendet közvetítsen; a két tudományt ösz-
szekötő varrat mindenképpen felismerhető lesz. Mégsem oszthat-
juk Herbert Wehrhahnnak azt az álláspontját,HI amely szerint a
teológiai tudomány az egyházjog számára "dedukciós bázist" je-
lent, mivel egyrészt aligha volna megállapítható, hogy milyen
teológiai alapelvek volnának felhasználhatók az egyházjogi
szabályozásnál, másrészt az egyházjogtudomány tárgya nem hit-
beli megállapítások transformációja, hanem jogviszonyok , me-
lyek az egyház létezése folytán a világban jelentkeznek. Nem
lehet a teológiai kutatás tevékenységét az egyházi jogtudo-
ménynak alárendelni. Az egyház nak, mint történeti nagyságnak a
lényege nem közvetíthető. A feladatok különbözőségénél fogva
az egyházi jogalkotásnál a hittartalom nem játszik szerepet,
csak az a fontoscj hogy a j"ogrend az egyház lényegével ne áll-
jon ellentétben. I

Az a körülmény, hogy az egyházi jog a világi joghoz vi-
szonyítva más célt szolgál, nem vezethet oda, hogy az egyház-
jog saját területe számára a többi jogtudomány tol eltérő,
afelett álló, egészen más jogelveket deklaráljon. Így a "hit-
valló egyházjog" fogalma nem elfogadható, ez a jog fogalmának
felcserélését jelentené annak céljával.IO!

Az egyházi területen ~rvényesülő jogfogalom tehát nem függ
alapvetően a hitvallásszerű feltételektől, hanem a közös nor-
mákhoz vannak kötve. Pirson a világi és egyházi területen ér-
vényesülő jogszabályok ~özti különbséget mindössze abban lát-
ja, hogy az egyházjogban nagyobb a dinamizmus, mert a jogrend
értéke nem saját magában van, hanem az emberek által képvi-
selt célban, melynek elérése érdekében nagyobb a javítási
készség, mint a statikusnak tűnő "világi", vagyis egyéb jog-
rendszernél. A teológia és egyházjog közti alapvető"különbsé-
get pedig az egymástól eltérő alapvetően más funkcióban látja;
míg a teológiában az igazság érvényesüléséért küzdő törekvése-
ket lát, az egyházjogban kompromisszumra hajló vonásokat vél
felfedezni, mert sierinte az egyházi jogalkotás munkáját
"olyan elveknek is alárendelheti, amelyek igazságként való el-
fogadása nem szükséges", tehát célszerűségi szempontokat is
érvényesíthet.lll

HI V. ö. cikkét a Zeitschrift für evang. Kirchenrecht 1951. ~5. lapján,
illetve szerző Kirchenrechtund Kirchengewalt,Tübingen, 1956. 130. és
köv. 1. c munkájában.

9/ Dietrich Pirson i. m. 16-20. l.
10/ Karl Barth: Rechtfertigungund Recht. Zollikon, 1938.
III Dietrich Pirson i. m. 26-27. 1.
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A teológia és egyházjog fenti különbözőségei miatt ez az
elkülönülés. a segédtudományoknál is jelentkezik, mivel ezek
egyrészt hittaniak, másrészt jogiak.

1. Hittani segédtudományok: 1/ az exegesis: a Szent írás
magyarázatával foglalkozó tudomány, 2/ a dogmatika: az evan-
gélikus keresztyén hitágazatok rendszeres előadásával foglal-
kozó tudomány, 3/ a keresztyén erkölcstan (etika): A keresz-
tyén erkölcstani elvek foglalata, továbbá ennek még általáno-
san el nem ismert része: a "teológiai államtan" . 4/ a lelki-
pásztorkodástan: a lelki üdvösség előmozdítása érdekében
szükséges gyakorlati szempontokkal foglalkozó tan, s 5/ az
egyháztörténet: az evangélikus keresztyén egyház és intézmé-
nyei történeti fejlődésével foglalkozó tUdomány.12/

II. A jogtudományok közül fontosabb segédtudományok az ál-
talános filozófián, illetv,e jogelméleten kívül: 1/ az egyház-
jogtörténet, illetőleg az általános jogtörténet, amely a jog-
intézmények történeti kialakulását vizsgálja, 2/ az államtan
(politika) és alkotmány jog (közjog) az állam és az egyház köz-
ti viszony elvi és tételesjogi meghatározásánál jut szerephez,
3/ a nemzetközi jog elsősorban a kisebbségi- és az emberi
alapjogok biztosítása révén a vallásszabadság nemzetközi vé-
delmét támasztja alá. Az evangélikus egyházak között egyre
inkább kiépülő szoros kapcsolatok is egyre inkább szóhoz jut-
tatják a nemzetközi jogot. 4/ A büntetőjog, főképpen azonban a
fegyelmi jog és a polgári perjog főleg az egyházi törvényke-
zési eljárás során nyújt hasznos segítséget, minthogy az egy-
házi törvénykezés a világi bíróságoknál jól bevált alapelveken
épül fel. A közigazgatási és pénzügyi-, valamint a kánonjo~-
nak is számos érintkezési pontja van az egyházjoggal.1 7

Az egyházjog segédforrásai között jelentős szerepet ját-
szik az egyházjogi irodalom. Az evangélikus egyházjogi forrá-
sok erősen partikuláris jellege az alig áttekinthető joganyag
rendszeres feldolgozását kívánja meg. Az ilymódon készült mun-
k ák évtizedeken át zsinórmértékül szolgál tak, minthogy a kor
jogi felfogásának tökéletes visszatükrözőinek tekintendők.
Ezek a munkák egyúttal elméletileg és gyakorlatilag is tovább-
fejlesztik az egyházjogot. Az evangélikus egyházjog első igazi
rendszerezője Carpzow Benedek (1595-1666), akinek "Jurispru-
dentia ecclesiastica seu consistorialis" c. munkája a XVII.,
Iustus Hennung Bőhmer (1674-1749) hatkötetes "Ius eccliasticum
Protestantium" c. munkája a XVIII., Aemilius Ludwig Richter
pedig "Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchen-
rechts" c.munkája a XIX. század folyamán igen nagy tekintély-
re tett 9zert és hosszú időn keresztül irányadó volt.14/
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12/ Kérészy Zoltán i. m. I.k. 17-1B. 1., Konek Sándor: Egyházjogtan,Bu-
dapest, 1903. 12-13. 1.

13/ Uo.
14/ Hans Liermann i. m. 57. 1.



Bár az egyházjog közvetlen forrásaként nem jön figyelembe
az ún. jogászjog, amely nem más, mint a szokásjognak a jogá-
szok által elméletileg és gyakorlatilag kialakított része, je-
lentőségét mégsem szabad tagadni elsősorban a szokásjog össze-
gyűjtése miatt.15/

Az egyházjog megismerésénél az egyházi okmányok is jelen-
tős szerepet játszanak. Ezek egy része az állami-, zömmel
azonban az egyházi-, főleg pedig az Országos Levéltárban lel-
hető fel, ahová a meg szűnt egyházkerületi levéltárak anyagai
kerültek.15/ Emellett természetesen az egyházmegyei és egyház-
községi levéltárak, nemkülönben az evangélikus múzeum is őriz
egyházjogi szempontból fontos dokumentumokat.

Az okmányok közül az egyházi anyakönyvek érdemernek fi-
gyelmet. A lelkészek régtől fogva vezetik az egyháztagok sze-
mélyi állapotára, nevezetesen születésére, keresztelésére, há-
zasságkötésére, elhalálozására vonatkozó feljegyzéseket . Ezek
az adatok a XVII. században már megbízható adatoknak tekinthe-
tők és igyakutatásoknál 'már jól használhatók. Az 1894. évi
XXXIII. tc. hatálybalépése óta az anyakönyvek vezetésének fel-
adata az állami hatóságokra száll áto A törvény hatálybalépése
előtt vezetett felekezeti anyakönyvek, valamint az ezekből ké-
szült kivonatok továbbra is közokiratok maradnak,16/ és a fe-
lekezeti anyakönyvek vezetői ezekből kötelesek közhitelességű
kivonatokat adni.17/ .

Az egyházi anyakönyveknek Németországban még fokozottabb a
jelentősége, minthogy ott az egyházi választójog gyakorlása az
egyházi esketéstől, a konfirmációtól, illetve a gyermekkeresz-
teléstől függ; ezek az adatok pedig az egyházi anyagkönyvekből
tűnnek ki.lO! ~

Az újabb eredetű egyházjog magyarázata szempontjából a
törvényjavaslatok indokolása, valamint a tárgyalási anyag is
fontos szerepet játszik, bár a törvényhozó akarata a törvény
alkalmazása szempontjából nem kizárólag ezekből a dokumentu-
mokból állapítható meg. Az egyszer elfogadott törvény éli a
maga sajátos életét, függetlenül attól az akarattól, mint amit
alkotója eredetileg annak szánt.

AA egyházjogi kutatásoknál figyelmet érdemelnek az egyházi
emlékek, melyekből a korábbi jogállapotokra lehet következtet-
~rgy pl. a szószéki homokóra a prédikálási idő kor,látozott-
ságára, a különlegesen díszített templomi ülőhely a primátusi
jogra, míg a zárt udvarba épült torony, vagy a harang nélküli

15/ Az egyetemes egyház levéltárának a felállítása először az 1707. évi
rózsahegyi zsinaton merült fel..

16/ Id. törvénycikk 93. §.
17/ Id. törvénycikk 94. §.
10/ Hans Liermann 1. m. 59. 1.
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imaház az evangélikus egyház korábbi hátrányosabb jogi helyze-
tére utal. Természetes, hogy ma már mindennek csak jogt~rténe-
ti szempontból van érdekessége.19/

A folklore-néprajz segítségével az egyházi emlékek jogi
értékelésének egészen új lehetősége nyílik meg. Gondoljunk
csak pl. a kereszt és a szégyenkó eqyh é zj oqt ö rt éne t I é s fol-
klorisztikus jelentőségére, avagy a vallásos vonatkozású is-tenítéletekre. 20/ ---

A reformációt megelőző idős zak egyházjogi vizsgálódásaihoz
a zsidó jog, a római jog, germán jog, a héber, g~r~g, latin és
német nyelvek, az egyházi geográfia és statisztika, paleográ-
fia, érem-, pecsét- é s címertan nyújthat értékes segítséget.

Az egyházjog segédtudományainak ez a vázlatos felsorolása
is azt mutatja, hogy az egyházjog mennyire át, meg át van sző-
ve más jogterülettel , más tudományszakkal. Mindez szükségessé
teszi az egyházjogászok széles perspektívában t ö rt énő képzé-
sét,21/ a tudományos utánpótlás megfelelő biztosítását. Az
egyházjog tudományos oktatása a jogi karokon a jogászképzés
keretében az utóbbi időben erősen visszaszorulóban van,22/
magyar viszonylatban 1951-től teljesen szünetelt és csak 1988
óta szerepel me Ll ékko Ll ép í umkén t heti két óraszámban a buda-
pesti e~yetem jogi karán. Pedig ez a tendencia felmérhetetlen
károkat jelent az egyházak számára, mert így hiányoznak azok a
személyek, akik az államegyházjogban , illetve a "belső egyház-
jog"-ban megfelelő szakértelemmel rendelkeznek és a gyakorlat-
ban, a zsinati és egyházi k~zigazgatási, valamint bíráskodási
feladatok megoldásánál szélesk~rű tudásukra támaszkodhatnánk.

Az evangélikus egyházjogászképzés világviszonylatban is
egyik legkiemelkedőbb k~zpontja a berlini egyetemen létesített
"Kirchenrechtliches Institut" volt. Az Intézet Ulrich Stutz
professzor nevével forrt elválaszthatatlanul ~ssze.

Stutz elgondolása nyomán 1904-ben Bonnban j~tt létre az
Egyházjogi Szeminárium, mely kezdetben szerényebb keretek k~-
z~tt műk~d~tt,23/ 1917-ben azonban az intézet Berlinbe került

19/ Uo. 59-60. 1.
20/ L. Bruckner Győző: A magyar jogt~rténetírás folklore-isztikus hiányai.

- Miskolci Jogászélet, 1926. 5. szám, 1-4. 1.
21/ Luthers Werke W. A. - Tischrede aus Aurifabers Samm1ung 6,702., v. ö ,

továbbá:""Wenn ein Jurist nicht mehr weiss denn die terminos juris und
die Worl;der Rechte, so ist er ein pur lauter Narr. "Uo. 7020, és
Wolfgang Beyer i. m. 62-53. 1., és Leonhard Fendt i. m. 353. 1.

22/ Albert Stein i. m. 5. 1.
23/ Stutz 70 év alatt 1887-1938 közöt t 1045 kisebb-nagyobb munkát írt.

Legismertebb a "Der Geist des Codex Iuris Canonici" munkája, amely
protestáns részről zsinórmérték, továbbá a Holtzendorff-Kohler Enzyk-
lopedie der Rechtswissenschaften c. gyűjteményben megjelent egyházjo-
ga. Lásd Ulrich Stutz: Das kirchenrechtliche Seminar an der Reheini-

schen Friedrich-Wilhelm Universitat an Bonn, 1904-1917,Weimar 1920.2.1
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Stutznak a berlini egyetem egyházjogi-jogtörténeti tanszékére
történt kinevezésével kapcsolatban. Az intézetnek Berlinbe ke-
rülése mellett többek között az az érv szólt, hogy von Trott
zu Solz akkori kultuszminiszter a kánonjogi kódexre tekintet-
tel kívánta az intézet Berlinben való működtetését. Az intézet
1938-ig Stutz24/ utána pedig Siegfried Reicke vezetésével a
II. világháború végéig működött, amikor is azt megszűntették.

A Német Szövetségi Köztársaságban 1945 után Göttingenbe~
alakult meg az Egyházjogi Intézet előbb Rudolf Smend, majd ké-
sőbb Axel f re í he rr von Campenhausen vezetése mellett. Ez a
Német Evangélikus Egyház intézeteként működ.í k , és jelenleg a
legtekintélyesebb. Említést érdemel a tübingeni egyházjogi
tanszék Martin Heckel, az erlangeni Link, a müncheni Dietrich
Pirson, a freiburgi Hollabarth és a kölni Grüber professzorok
vezetése mellett. A bécsi egyetem evangélikus teológiai fakul-
tásán is van egyházjogi intézet.

Az evangélikus egyházjog intenzív művelésének a lehetősé-
gét először Mi~ler Károly valósította meg az eperjesi kollé-
gium jogakadémiáján, annak Miskolcra menekülése után pedig
Br uckne r Győző dékán adott nagy lendületet. 25/ Minthogy az
egyetemek jogi karain evangélikus egyházjogi tanszék nem volt,
az 1934-37. évi budapesti zsinat "különösen az evangélikus
egyházjog önálló műve I é s ének " feladatával ruházta fel a mis-
kolci jogakadémiát.26/ Az egyházjogi szeminárium Bruckner Győ-
ző vezetése mellett komoly munkát végzett nemcsak azzal, hogy
az aktuális egyházjogi problémákat részletesen megtárgyal ták
az angol vitarendszer alapján, hanem azzal is, hogya hallga-
tókat önálló, nagyobb ter jedelmű tanulmányok megírására ösz-
tönözte, melyek általában nyomtatásban is megjelentek és a
jogakadémiai tan~rok által írt munkákkal együtt a magyar evan-
gélikus egyházjogi irodalom alapjait vetették meg.271

24/ Ulrich Stutz: Das kirchenrechtliche Institut der Fr.í.eor.ích-wí.lnelms
Universitat zu Berlin 1917-1937, Weimar 1937. A Stutz Intézet közel
12.000 kötetes könyvtárával elsőrendű kutatási lehetőséget nyújtott.
Talán nem lesz felesleges a könyvtár beosztását is közreadni: 1. Álta-
lános és segédtudományok. II. Források és forrástörténet: a/ katolikus
egyházjog és házasságjog, b/ evangélikus egyházjog, c/ államegyházjog.Ill. Az egyházjog és gyűjtemények általános leírása. IV. Az egyházjog
története: a/ katolikus egyházjog, b/ evangélikus egyházjog, c/ állam-
egyházjog. V. Érvényben levő egyházjog: a/ katolikus egyházjog, b/
evangélikus egyházjog, c/ államegyházjog. VI. Házasságkötési jog. VII.
Görögkeleti egyházjog. VIlI. Porosz, különösen rajnai egyházjog. IX.
Periodika.

25/ Boleratzky Lóránd: Egyházjogászképzésünk a múltban. - Lelkipásztor,
1988. VIlI. sz. 415. 1. .

26/ Egyházi Törvények Gyűjteménye 1934-37. V. tc. 73. §.
27/ Egyházjogi munkák elsősorban az Egyházjogi Szeminárium Kiadványaiban,

illetve a Szemináriumi Értekezések Tárában, a Miskolci Jogászélet
Könyvtárában, a jogakadémia Tudományos Értekezéseinek Tára sorozatban,
illetve a Miskolci Jogászé1et c. folyóiratban jelentek meg. - Lásd Bo-
leratzky Lóránd: A tiszai evangélikus egyházkerület miskolci jogakadé-
miájának múltja és szerepe a jogi oktatásban. Keszthely. 1990.18-20.1.
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Az egyházjog - és az államegyházjog is - tételes és egyben
aktuális jog is. A keresztyén egyházak jogrendszerének az is-
merete az egyházjog mélyreható ismerete nélkül aligha képzel-
hető el. Az egyházjog területe bizonyos fokig ius pontifiumnak
tekinthető, ahol csak kevés ember ismeri ki igazán, magát,
minthogy az egyházjog külső - államegyházjogi - és belső,
vagyis az egyházi szervek által alkotott jogszabályokból tevő-
dik össze, tehát lényegében két jogterületből áll. A protes-
táns egyházak jogrendsze re demokratikus szervezetüknél fogva,
- a világi elemnek az egyházi kormányzatba történt' bevonása
révén - gyakorlati jelentőségűek. Az egyházjog általános kép-
zési értéke mellett az is előkelő helyet biztosít számára,
hogya holt jogszabályokba életet öntve eltűnteti a felekeze-
ti merevségeket é s a közös krisztusit, az összekötő egyházi
vonásokat ápolja. A magasabb egységet szolgálja és ezzel is
hozzájárul a krisztusi demokrácia építéséhez. A keresztyén
egyházakra vonatkozó összehasonl ító tanulmányok pedig azt az
eredményt mutatják, hogy az egyházjogi kutatások r~v~n sokkal
nagyobb a vallásfelekezetek közti megértés, nagyobb a vallási
türelem, semmint ez a felületes szemlélő előtt az első pilla-
natra látszik.28/
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28/ V. ö. Antoine Hobza: Questions de droitinternational concernant les
religions. Recueil des Cours 1924. IV. 377. 1.



IX. Az evangélikus egyházjog irodalmának vázlata

Fontosabb magyar evangélikus egyházjogi munkák. - Alapvető
német egyházjogi munkák. - Svéd, finn,norvég és osztrák mun-
kákból válogatás.

A magyar evangélikus egyházjogi irodalom nagyon szegényes.
Luther tanainak Magyarországon való el ter jedésének idej éből
vannak ugyan egyházjogi emlékeink, ezek azonban csaknem kizá-
rólag jogszabálygyújtemények, vagy egyházi rendtartások, me-
lyeknek inkább csak egyháztörténeti jelentőségük van.

Az evangélikus egyházjoggal behatóbban csak a XIX. század
folyamán kezdenek hazánkban foglalkozni. Ennek okát a magyar
protestáns egyházak ellen folytatott szivós küzdelmekben ~ell
látnunk, mely az 1791:XXVI. tc. elfogadásáig az evangélikus
egyház szervezkedését - rövid, átmeneti időszakoktói eltekint-
ve - szinte teljesen lehetetlenné tették. Másrészt viszont a
felvilágosodás eszmeáramlatai, a vallásszabadság gondolatának
kiterebélyesedése, az állam és az egyház szétválasztásának el-
ve, valamint a jogtudományok általános fellendülése a magyar
evangélikus egyházjogtudományt is erőteljes fejlődésre ösztön-
zik. Önálló, átfogó egyházjog azonban igy is csak mutatóba je-
lenik meg; az egyházjogi irodalom nagyobbik része monográfia,
vagy inkább alkalmi cikk.

A magyar evangélikus egyházjogi irodalomból az alábbi fon-
tosabb munkák érdemelnek emlitést:
BOD PÉTER: Iudiciaria fori ecclesiastici praxis, seu de modo

pro ceden di in judici is ecele siast ici s , liber sin gu1ari s ,
quam propriis et volentium usibus concinnavi t, Cibinii,
1757.

BLÁZY LAJOS: Egyházi törvény mindkét felekezetú protestánsok
számára. Pest, 1844.

BLÁZY LAJOS: Protestáns új zsinati törvények. Pest, 1860.
BEÖTHY ZSIGMOND: A magyar prot. egyházra vonatkozó összes or-

szágos törvények, történelmi, közjogi és gyakorlati jegy-
zetekkel. Budapest, 1876.

BORBIS: Die ev. luth. Kirche Ungarns. 1860.
BRUCKNER GYÖZÖ: Az 1614. évi szepesváraljai ev. zsinat és ká-

nonjai. Nyiregyháza, 1914.
BRUCKNER GYÖZÖ: A reformáció és ellenreformáció törté.nete a

Szepességben. Budapest, 1922.
BRUCKNER GYÖZÖ: A késmárki ágo hitv. ev. kerületi liceum párt-

fogós ágának története. Sárospatak, 1922.
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BRUCKNER GYOzO: Az 1530. évi 3uqsburgi birodalmi gyűlés. A Con-
fessio Augustana és magyarországi variánsai. Miskolc,
1930. klny.

BRUCKNER GYOzO: Felsőmagyarország ágo hitv. egyházközségeinek
elszakítása és a szlovenszkói ágo hitv. ev. egyház alkot-
mánya. - In: Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás négyszázados
évfordulója ünnepére. Miskolc, 1930.

BRUCKNER GYOzO: A magyarhoni ev. egyházjog fejlődésének leg-
újabb vezérelvei az 1934-37-iki egyházi törvényekben.
Budapest, 1941. klny. és In: Notter Antal Emlékkönyv.
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Az evangélikus egyházjogi irodalom nagyobbik részét azok a
cikkek és tanulmányok teszik ki, melyek az egyházi folyóira-
tokban: nevezetesen az "Evangélikus egyház és iskola", a "Pro-
testáns Egyházi és Iskolai Lap", a "Protestáns Szemle", a
"Theológiai Szaklap" , a "Keresztyén Igazság", a "Lelkipász-
tor", a' "Miskolci Jogászélet" , az "Evangélikus Élet" és az
1989-ben újra indult "Keresztyén Igazság új folyamának hasáb-
jain megjelentek. Ehhez még hozzá vehetjük az emlékkönyvekben
megjelent egyházjogi tanulmányokat, ígyelsősorban a Miskolci
Jogakadémiai Tanároknak az Ágostai Hitvallás néyszázados év-
fordulója ünnepére összeáll ított, továbbá a Notter Antal és
Szentpéteri Kun Béla emlékére kiadott emlékkönyveket.

Elengedhetetlenül fontos lenne mielőbb teljes magyar evan-
gélikus egyházjogi bibliográfia összeállítása, mert ennek hi-
ányában nemcsak az egyházjog tudományos művelése válik nehéz-
kessé, hanem egyúttal a magyar evangélikus egyházjogtudomány
szeparálódását is elősegíti, mert csak esetenként szerezhetnek
az érdeklődők tudomást magyar egyházjogi munkákról, nem pedig
a maga teljességében.l/

II A fenti teljesnek nem mondható bibliográfia összeá11ításához Szabó Ká-
roly: Régi magyar könyvtár II. k. Budapest, 1885. Petri~ Géza: Magyar-
ország bib1iográfiája. Budapest, 1890. I-IV., továbbá Pauler Tivadar:
Jog~ és államtudományi encyklopédia. Pest, 1865. Ill. kiadás 93., 148.,
150. és 194. §-sok jegyzeteit használtam fel. - Lásd továbbá szerző:
Egyházjogászképzésünk a múltban. Lelkipásztor 1988. 8. számában közölt
bibliográfiát a miskolci jogakadémia kiadásában megjelent egyházjogi
munkákról. (415-420. 1.)
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stiftning, Helsingfors, 1951.
NYGREN ANDERS: Staten och k yr kan . In: En bok om ky rkan . Lund

1943.
RABENIUS: Larobok i svenska kyrkolagfarenheten, Órebro, 1836.
ROSENBERG: Handbok i Sveriges Kyrkoratt, Stockholm, 1889.
RINANDER: Kanonisk ratt och nutida offentlig ratt Upsa1a, 1927
REUTERSKIÖLD: Korporations- och ky rkor at t . Upsa1a, 1919.
SUNDBERG HALVAR: Kyrkoratt, Helsingfors, 1948.
SCHALLING: Den kyrkliga jordens rattsliga stallning i Sverige.

Upsala, 1920.
SIGURD HANSSON: Den svenska kyrkomötesinstitutionem Malmó,

1900.
SJÖGREN: Om agenderatten till den svenska pr ast ersk ap et ans-

lagna jord Lund, 1890.
THULIN: Jamförelse mellan den borgerliga kommunen och den

kyrkliga Lund, 1890.

kyrka och dess egendom. Stockholm

Malmö,
Sveriges

1944.
lag-
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WILKSMAN: S~ea rikes ecc1esiastique werk~ i a1phabetisk ordning
sammandragi t utur 1ag och f ö rordri'í nqa r , privi1egier och
reso1utioner samt andra hand1ingar, 1-11. Örebro 1781-1782

WRHLIN: Handbok uti svenska kyrko1agfarenheten. Lund, 1807.
WETTERBERG: Handbok i Kyrko1agfarenhet 3. up1ag Lund, 1933.2/

A finn evangélikus egyházjogi irodalomból:
BROTHERUS K. R.: Va1tio ja kirkko. Porvoo, 1923.
BJÖRKLUND J. A.: Kirkko ja va1tio. Esitelma. Kokko1assa, 1911.
HEILIMO OLLI: Kirkkoneuvoston ja kirkkoherran toimiva1tasuhte-

ista. Vamma1a, 1989.
HEILIMO OLLI: Suomen evanke1is-1utheri1aisen kirkon oikeude1-

1inen asema vuoden 1869. kirkolain mukaan. Vamma1a, 1958.,
236. l.

JUVA MIKKO: Kirkon parlamentti. Suomen kirko11iskokousten his-
toria 1876-1976. Pieksamaki. 1976. 242. 1.

JUVA MIKKO: Va1tiokirkosta kansankirkoksi. Porvoo, 1960.
397. 1.

KAILA ERKKI: Die Gesetzgebung über die Religionsfreihei t in
Finnland, He1singfors, 1923.

KAILA ERKKI: Uskonnonvapaus1aki seu voimaantu1eminen maassamme
ja 1ahimmatseurakset. Opas uskonnanvapaus1ain sove11utta-
miseen. Helsinki, 1923.

KANSANAHO ERKKI: Suoemen evanke1is1uteri1aisen kirkon itseha1-
linto. Kirkon La ins aadann ön ja hallinnon kehi tys Ruotsin
vallan ajoista nyk yp a í v í í n . Helsinki, 1954. 302. 1.

KANSANAHO ERKKI: Suomen kirkon hallinto. Vaasa, 1976. 236. 1.
Kyrko1ag för den evange1isk-1utherska kyrkan i Fin1and. He1-

singfors (1950) finn nyelven is,
ROSENQUIST G. G.: Frans Ludvig Schauman I-II. He1singfors,

1927., 1928.
ROSENQUIST G. G.: Sk Ll sms ssan mellan kyrka och stat. He1sing-

f o r s , 1916.
SCHAUMANN FRANS LUDVIG: Handbok i Finn1ands kyrkoratt He1sing-

fors, 1853.
SCHMIDT WOLFGANG: Fin1ands kyrka genom tiderna. Stockho1m,

1940.

2/ Sundberg Halvar: Kyrkoratt. He1singfors, 1948. 11-12. 1.
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5ENTZKE GEERT: Die Kirche Finnland. Göttingen, 1935.
VIRKKUNEN PAAVO: Die Entwicklung der Kirche Finnlands zur

Volkskirche. Sonderabdruck. 1942.3/

A norvég egyházjogi munkák közül:
ARNE5EN: Statskirke, fri kirke, fri folkekirke. Kristiania,

1911.
BERGGRAV EIVIND: Staten og mennesket. 0510, 1945.
BROCH 5.: Norsk kirkeret. Kristiania, 1904.
BRUN CHRI5TOFFER: Fri Fo1k og Kirke. Kristiania, 1909.
HANSSON KRISTIAN: Norsk kirkeret. 0510, 1935.
MOTZFELOT H. A.: Den norske kirkeret. Christiania, 1844.
TARANGER A.: Norsk kirkeret. Kristiania, 1910., 1917., 1922.
TSCHUDI OSCAR: Stat og Kirke. Kristiania, 1888.4/

Az osztrák államegyházjogi irodalomból:
HELMUT PREE: Österreichisches Staatskirchenrecht. Wien-New York

1984.
INGE GAMPL: Österreichisches Staatskirchenrecht Wien-New York

1971.

3/ Lásd részletesen szerző: Állam és evangélikus egyház Finnországban.
Budapest, 1947. 97-103. 1.

4/ Kristian Hansson: Norsk Kirkerett. 0510, 1935. ll. 1.
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X. A magyar evangélikus egyházjog fejlódése a zsinatok
tükrében

A magyar evangélikus egyházjogtörténet tanulságai. - Az evan-
gélikus egyház kialakulása Magyarországon. - Az egyházi szer-
vezet kiépülésének nehézségei. - A XVI. század zsinatai. -
Az egyházi szervezkedés megindulása. - A vallásszabadság kér-
dése a szűkebb értelemben vett Magyarországon és Erdélyben. -
Az 1608. évi I. tc. rendelkezései. - Küzdelem a vallásszabad-
ságért a XVII. században. - Az 1610. évi zsolnai és 1614. évi
szepesváraljai zsinat. - Az 1622. évi semptei konzisztóriumo -
Az 1707. évi rózsahegyi zsinat. - Carolina Resolutio prima és
secunda. - Az 1735. évi és 1758. évi pesti egyházi gyűlések
jelentősége. - A ~ürelmt rendelet. - Az 1790:XXVI. tc. a pro-
testáns egyházak Magna Chartája. - az 1791. évi pesti evangéli-
kus egyetemes zsí'na t . .; Jogfejlődés a XIX. század első felé-
ben. - Az 1848:XX. tc. - Az abszolutizmus. - A kiegyezés utáni
legfontosabb törvények. - Az 1891-94. évi pesti zsinat határo-
zatai. - Az 1913-16. évi budapesti zsinat joganyaga. - Az
1934-37. évi budapesti novelláris zsinat. - Az 1848. évi zsi-
nat é s az ezt követő jogalkotások. - Az 1966. évi zsinat.

A magyar evangélikus egyháznak, mint jogintézménynek a je-
lentőségét csak úgy tudjuk kellőképpen értékelni, ha múltját
és jelenét e~yaránt megismerjük. Az egyházjogtörténetre hárul
az a feladat; hogy az egyházi intézmények fejlődésén keresz-
tül megismertesse az egyházjog vezérlő motívumait, az egyház-
kormányzati és egyházszervezeti elvek relativitását, a különbö-
z ő korok hatását az egyházjogi gondolkozás kialakulására és
végül egyes személyek korukra tett hatását.

A magyar protestáns egyházjog történetével foglalkozó mun-
kák, - szinte kivétel nélkül - korokra osztva tárgyalják az
egyház négy százados történetét olymódon, hogy az egyes kor-
szak kezdő- és végpontját valamely fordulópontot jelentő köz-
történeti, vagy vallásügyi eseményhez fŰzik.l/ Minthogy ezek a
felosztások többnyire szubjektivnak tekinthetők, indokoltságu~
- főleg rövidebb összefoglalásnál -, vitatható és ezért ettől
eltekintünk.

1/ Zoványi Jenő: A magyar protestantizmus történetének korszakokra osztá-
sa. - Protestáns Szemle, 1903. 1-10. 1., Mikler Károly i. m. 20. 1.
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A magyar protestáns egyházak keletkezése nem egyidejű a
vallási reformációval. Luther első reformátori ténykedésétől
hosszú, rögös út vezet a magyarhoni evangélikus egyház orszá-
gos szervezetének a kiépüléséig. Mindez azt bizonyítja, hogya
reformáció kezdetben nem akar szakadást előidézni a keresz-
tyénségen belül, csak az események forgataga vezet utóbb az
egyházszakadáshoz. Hazánkban csaknem egy évszázadnak kell el-
telnie, míg a lutheri tanokat követő hívek önálló, államjogi-
lag is elismert evangélikus egyház tagjainak mondhatják magu-
kat.

A mohácsi vész idején Luther tanai - néhány felvidéki né-
met város kivételével - még alig találnak talajra Magyarorszá-
gon. Ennek egyrészt az az oka, hogya nemzet egyeteme a tanok
német eredete miatt idegenkedik az új vallástól, másrészt pe-
dig az, hogy a reformáció anémet parasztháborúkra emlékeztet-
ve önkéntelenül is a Dózsa-féle parasztlázadás tragikus emlé-
két idézi fel a lelkekben. Ehhez járul még az is, hogya kora-
beli országgyűlések törvénycikkei sorozatosan gátat igyekeznek
vetni a lutheri reformáció tovaterjedésének.2/

Míg az 1523. évi 54. tc. csak aziránt intézkedik, hogy
"a k i r á ly , mint katolikus uralkodó, valamennyi lutheránust,
úgyszintén pártfogóikat és párthíveiket, mint nyilvános eret-
nekeket és a szentséges Szűz Mária ellenségeit fejvétel lel és
jószágvesztéssel büntesse", 3/ az 1525. évi 4. tc. 4. §-a már
tovább megy, amikor kimondja: "a lutheránusok szintén mind ki-
írtandók az országból: bárhol találtatnak, nemcsak az egyházi,
hanem a világi személyek által is akadály nélkül fogattassank
el és égettessenek meg".4/

Bár ezek q drákói szabályok néhány esetben alkalmazásra
kerülnek, a rohanó történeti események ezek felett a törvények
felett hamarosan ítéletet mondanak. A mohácsi katasztrófa be-
következése után az ország szétdarabol tsága, a közállapotok
ziláltsága, a nép komoly vallásos élet utáni vágya egyaránt
elősegíti a reformáció gyors terjedését. A reformációról, mint
eszmeáramlatról szinte észrevétlenül kopnak le a német voná-
sok, melyek idegenek voltak a magyar nép számára.5/

2/ Bruckner Győző: Magyarország belső állapota a mohácsi ütközet előtt.
Klny. a Mohácsi Emlékkönyvből. Budapest, 1926.

3/ "Omnes lutheranos et illorum fautores, ac factini ipsi aohaerentés ,
tamquam publicos haereticos hostesque sacratissae virginis Mariae poenö
capitis et ablatione omnium bonorum suorum Majestas Regia, veluti cat-
holicus princeps, punire dignetur." - Magyar Törvénytár 1000-1526, to-
vábbá v. ö. Zsilinszky Mihály: A magyar országgyűlések valláswgyi tár-
gyalásai. Budapest, 1881. I. k. 14. 1.

4/ Lutherani etiam omnes de regno exstirp~nt~r: et ubicunque repesti fue-
rint; non solum per ecclesiasticos, veru~etiam per ~ae~ulares perso-
nas, libere capiantur et comburantur.
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A reformáció általános elterjedése a XVI. század derekára
mármegtörténik és mihelyt ez a mozgalom a kiváltságos rendek-
hez és helyekhez: a főnemesekhez és köznemesekhez, valamint a
királyi városokhoz is utat talál, sem a megtört központi hata-
lom, sem a katolikus hierarchia nem hivatkozhat többé eredmé-
nyesen ezekre a tiltó jogszabályokra.6/

Inkább az a meglepő, hogya protestantizmus a XVI. század
második felére olyan átütő sikert könyvelhetett el, hogy egy-
korú feljegyzések szerint a mágnások és nemesek k öz ö t t alig
volt katolikus és a városi és falusi nép egyaránt csatlakozott
az új tanokhoz , noha államjogi elismertetésüket ennek az év-
századnak folyamán mégsem sikerült kivívni, törvényekben biz-
tosítani - Erdély kivételével. Küzdelmük eredménye az anya-
országban inkább a hallgatólagos elismerésben vagy még inkább
a megtúrésben merül ki.

Oe hallgatólagos elismerésben is csak az evangélikusok ré-
szesülnek, mivel az 1548:11. tc. csak "az anabaptisták és
sacramentáriusok" kiúzéséről intézkedik, - akik alatt Kálvin
követői t kell érteni -, é s az evangélikusokat nem érinti. Az
említett törvényhely alapján az anabaptisták és sacramentáriu-
sok "minden birtokból kiúzendők s többé azok, vagy közülük
bárki is vissza nem fogadhatók". Ezzel ellentétben viszont az
1550: 12. tc. afelől intézkedik, hogy mindenütt és minden á ron
a katolikus hit é s vallás helyreállítására kell törekedni.

Annak, hogy a reformáció a XVI. század folyamán államjogi-
lag helyzetét nem tudja megszilárdítani , fő oka a katolikus
uralkodók ellenállása és a katolikus egyház részéről megindí-
tott "ellenreformációnak" nevezett mozgalom.7/

Könnyen érthető ezek után, hogy ilyen tisztázatlan közjogi
helyzetben a magyarországi protestáns egyházak szervezete a
XVI. században még nem bontakozik ki a maga teljességében és
maga az egyházszervezés is csak csírájában kezd mutatkozni.
Ennek a késedelmes kialakulásnak a felelőssége Zsedényi véle-
ménye szerint részben a lutheri tanokra is hárul, másrészt a
hitelvek és kánonok megállapításának és lerögzítésének sokkal
súrgősebb szükségességére; végül pedig a késedelem okát abban
is látja, hogy az' evangélikus gyülekezetek zöme a katolikus
hierarchia keretei közé illeszkedett be.8/

5/ Zoványi Jenő: A reformáció Magyarországon 1565-ig. Budapest, 1921.38.1.
Lásd továbbá Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház történe-
te. Budapest, 1907. 70. 1., Szekfü Gyula: Magyar történet. A XVI. szá-
zad. Budapest, IV. kötet 235. 1.

6/ Kerkápoly Károly: Protestáns egyházalkotmány, tekintettel történeti
fejlődésére. Pápán, 1860,.17. 1.

7/ Zsedényi Béla: Hierarchia és kyriarchia a magyarhoni ágo hitv. ev. egy-
ház alkotmányfejlődésében.Miskolc, 1930. 12. 1. CKlny. az Ágostai Hit-
vallás négyszázados évfordulójára kiadott emlékkönyvből.)

8/ Uo. 13. 1.
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Zsedényi szerint annyiban hárul a felelősség a lutheri ta-
nok ra , "hogy Luther a láthatatlan egyház fogaImából kiindulva
és az egyetemes papság elve alapján, az egyházszervezet kiala-
kítására nem sok súlyt fektetett és ennek alapján jó ideig kö-
vetői is nagy köz öny t : mutattak e problémával szemben. Sőt
Luther egyenesen azt a tételt vallja, hogy Krisztus egyházával
oly jogi rend és szervezet, amelyet külső kényszerítő hatalom
állít fel és kormányoz, összeférhetetlen".9/ Igazolásul hivat-
kozik Luthernek arra a megállapítására, mely s zer í nt "evange-
lium et ecclesia nesciunt Jurisdictiones, quae non nisi homi-
num tyrannicae inventiones".lO/

Az uralkodó protestáns felfogás szerint a reformáció hadat
üzen a hit szabadsága érdekében az egyházon belül a jog ural-
ma ellen, vagy ami magasabb szempontból ugyanazt jelenti: har-
cot jelent a iustitia Dei érdekében a iustitia iuristarum el-
len.II/ Rudolf Sohm ennek az álláspontnak a közismert szószó-
lója a múlt század végén.12/ Az újabb Luther kutatások azonban
minden kétséget kizáróan me q á Llap í t j ék , hogy Luther pozi tív
értelemben nyilatkozott meg a jogról.l:J/ Günther Holstein14/
és különösképpen pedig Johannes Heckel15/ meggyőzően
mutatja ki, hogy Luther megnyilatkozásai és szervezeti intéz-
kedései egységes irányvonalat mutatnak, még akkor is, ha mind-
ezt Luther nem foglalja egységes zárt rendszerbe.

A dogmatikai kérdések rendezésének és rögzítésének sürgős
szükségessége igen nagy mértékben gátolja az egyház szervezeti
kiépülését. Erre mutat az is, hogya XVI. század valamennyi
protestáns gyűlése, - amelyek zsinatoknak nevezik magukat -,
dogmatikai kérdésekkel foglalkoznaki így mindenekelőtt az 1545
évi medgyesi és erdődi zsinatok. 6/ Az eperjesi zsinaton,
1546-ban a szepességi városok lelkészei kijelentik, hogy a
"keresztyén tudomány articulusainak azokat kell tekinteni, me-
lyek az ágostai hitvallásban és a Melanchthon "Loci communes"-
eiben fog 1alt atnak. 17/ Az 155O- ben Tor ny á'n tar tot t zsin at a
lelkIpásztorok tisztével, erkölcsi életével és papi ruházatá-
nak kérdésével foglalkozik.18/ Ezen a zsinaton az egyház

9/ Uo. 13. 1.
10/ Ad librum Ambrosii Catharini (1521). Erlanger Ausg. Opp. lat. var.

aeg. vol. 5. p. 312. 1.
11/ Johannes Heckel: Lex char-í tatis. Eine juristische Untersuchung über

das, Recht in der Theologie Martin Luthers. München, 1953. ll. 1.
12/ Rudolf Sohm i. m. München und Leipzig, 1923. 468. 1., 479. 1.
lJ/ Lásd "az Egyház és jog" c. fejezetet.
14/ Günther Holstein i. m. 86. 1.
15/ Johannes Heckel i. m. 46. 1.
16/ Zsilinszky Mihály: Visszapillantás a hazai evang. egyháznak XVr. szá-

zadbeli zsinataira. Pozsony, 1915. 10. 1.
17 / Uo. ll. 1.
18/ Kiss Áron: A XVI. században tartott m-ref, zsinatok végzéseirő1.

16. 1.
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szervezetének a kérdése is felmerül és 19 pontban foglalják
össze a püspöki egyházlátogatás szempontjait. Áll ítólag ezen
a zsinaton. válik kétfelé ai evangélikusok és reformátusok út-
ja. Az 1550. évi nagyszebeni zsinaton már sacramentáriusoknak
nevezik az evangélikusok a kálvinistákat.191 Az 1552. évi be-
regszászi zsinat nagyobbára szintén hitvallási tételek megtár-
gyalásával telik.201 A felvidéki öt város: Kassa, Lőcse, Bárt-
fa, Eperjes és Szeben evangélikusai 1549-ben alkotják meg hit-
vallásukat: a Confessio Pentapolitana~t, a bányavárosok köve-
tei pedig 1558-ban és 1559-ben Körmöcbányán, illetve Selmecbá-
nyán a Confessio Augustana nyomán készítik el a Confessio
Heptapolitana-t.211

Nagyobbára a reformátusokkal folytatott hitvitákkal telik
az 1555. évi erdődi, az 1563. évi tordai, az ]564. évi nagy-
enyedi, az 1566. évi marosvásárhelyi, az l56B. évi kassai, az
ugyanekkor tartott sárospataki, az 1569. évi nagyváradi, az
1570. évi csengeri zsinat, mely a "magyar hitvallást" alkotja
meg, továbbá az 1576. évi hercegszőllősi zsinat. Az 1577. évi
nagyváradi zsinat "Az egyházi fegyelemről, vagyis az egyházi
kormányzatnak törvényes alakjáról", az 1587. évi csepregi
zsinat a lelkészek kötelességeiről hoz kánonokat. Az 1587.
évi csepregi zsinat a reformátusokkal közösen 27 kánont szer-
keszt, melyek a lelkész és a superintendens feladataival fog-
lalkoznak. A galántai 1592. évi zsinat, a késmárki kettős
colloquium, végül az 1599. évi kisszebeni gyűlés teljessé
tette a szakadást az evangélikus és református vallás hívei
között.221

A XVI. század evangélikus zsinatai közül az 1598. évi ~
roni zsinat azért érdemel figyelmet, mert ez a zsinati sza-
bályzat "minden tisztességes és istenfélő rendeknek szól, akik
egész Magyarországban s kiváltképpen Sopron, Vas és Zala vár-
megyékben vannak". Kár, hogy végül is nem lett kötelező az
egész hazai evangélikus Egyházra. A zsinat szabályozza a
superintendensek kötelességeit, szól a sup er i ntendensek "mun-
kálkodó és gondviselő" társaikról; a seniorokról, a lelkipász-
torok feladatairól, a házasság megkötéséről és feloldásáról,
az iskolamesterekről és az eretnekekről. Évente kétszer zsinat
tartandó és a szabályok csak akkor érvényesek, ha minden lel-
kész aláírja, a sanctiók azonban elmaradnak,231 bár a gyüleke-
zetből való kitiltás ismeretes volt.

191 Zsilinszky Mihály i. m. 12. 1.
201 Zsilinszky Mihály: A magyarhoni prot. egyház története. Bp.1907.85.1.
211 Bruckner Győző: Az 1530. évi augsburgi birodalmi gyűlés. A Confessio

Augustana és magyarországi variánsai. Miskolc, 1930. 42-53. 1. (Emlék-
könyv az Ágostai Hitvallás négyszázados évfordulója ünnepére.- Lásd:
még Bruckner Győző: A reformáció és ellenreformáció története a Sze-

pességben. Budapest, I. k. 1922.
221 Zsilinszky Mihály i. m. 14-20. 1.
231 Zsilinszky Mihály i. m. 21-31. 1.
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Annak, hogy az evangélikusok a XVI. században és ezt köve-
tően is csak részleges zsinatokat tartanak, földrajzi, politi-
kai, egyházi és természeti viszonyokban kereshető okai voltak.
Az evangélikussá vált hívek sokáig nem tudnak megállapodni az
egyházi kormányzás módjára és a vilá~i elemnek az egyházi kor-
mányzatban való részvételére nézve. Erthető, hogy ezt meg kel-
lett előznie a tanok tisztázásának, illetve a lutheri tanoknak
széles körben történő elterjedésének ahhoz, hogy országos ren-
dezés szükségessé váljék. Az átmenet hosszú. A hívek kezdetben
alig veszik észre a változást s még jó darabig római katolikus
plébánosnak tekintik a már új tanok szellemében igét hirdető
lelkészt. Az evangélium igazsága lassan már meghódítja a lel-
keket, külsőleg azonban még hosszú ideig hierarchikus marad az
egyház szervezete.

Az 1547-65-ig többszöri megszakításokkal ülésező tridenti
zsinaton felismerik annak lehetetlenségét, hogy anémet refor-
máció hívei t a régi egyházba v í sszave zess ék . Mivel az egyház
belső reformjai, - köztük az úrvacsorának két szín alatt tör-
ténő kiszolgáltatásának az engedélyezése -, nem hozták meg a
kívánt eredményt, az önálló protestáns Egyházak s zerve z ő d é se
tovább folytatódik.24/

Az evangélikus egyház szervezetének kiépülése egész közsé-
gek áttérésével, lényegében tehát a zsinat-presbiteri elvekkel
összhangban, - mely szerint minden hatalom forrása az egyház-
község - egyházközségek szervezésével kezdődik. Ez - tekintet-
tel a rendi viszonyokra - más a szabad királyi városokban és
más a jobbágyközségekben . A katolikus püspöki tekintély és a
formai jog továbbra is komoly akadálya azonban magasabbfokú
egyházi szervezetek kialakulásának.25/

A XVI. század végén a jogi szervezettség kényszerítő szük-
ségessége a németországi episcopális, territoriális és collé-
giális rendszerek nyomán, a hazai adottságokhoz igazodva kezd
jelentkezni. Az egyházi s zerve zet megalkotásánál leginkább a
szász választófejedelemség egyházszervezetét utánozzák, alapul
véve az "Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherrn in Chur-
fürstentum zu Sachsen" c í mű Luther é s Melanchthon által szer-
kesztett visitationális könyvben foglalt elveket, főleg a lel-
kész jogait.26/ A híveknek az egyházközségek autonóm kormány-
zatában való részvétel é r ő l ebben a korban nem tal álunk eml í-
tést s ezeket a jogokat, ahol a földesúri jog fennáll: a föl-
desúr, városokban a városi tanács gyakorolja. Ebben az átmene-
ti korszakban az egyház kormányzatában továbbra is ..érvényesül

24/ Szekfü Gyula: Magyar történet. IV. kötet 282. és köv. 1.
25/ Mikler Károly i. m. 31. 1.
26/ Boleratzky Lóránd: A magyarországi evangélikus egyházfelügyelőiintéz-

mény eredete és egyházjogi jelentősége. Miskolc, 1942. 18. 1.
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a hierarchikus elv.27/ Ez, valamint a zsinatpresbiteri szerve-
zet kiépülésének a késlekedése az oka annak, hogya világi
elem későn é s csak fokozatosan jut szerephez az egyház kor-
mányzatában.28/

Rendszerint a szomszédos egyházközségek lelkészei már a
század derekán összegyűlnek a dogmatikai álláspontok egysége-
sítése , vagy egyöntetű lelkészi működés biztos ítása, avagy
azonos egyházigazgatási elvek megállap ítása célj ából. Ebből
alakul ki a XVI. század második felében az evangélikus egyház
másodfokú szervezete, a mai egyházmegyének, vagy esperességnek
megfelelő fraternitás.29/ A fraternitás élén a lelkészek sorá-
ból kikerülő senior áll,30/ akit a források szerint igen szé-
leskörű hatalom illet. A fraternitások szervezetét és működési
szabályai t az önmaguk által alkotott é s a XVII. századtól
kezdve rendszerint az illetékes vármegyei alispán, vagy a vár-
megyei közgyűlés, sőt néha a nádor által megerősített szabá-
lyok határozzák meg. Az előkelő világi elem sok helyen defen-
sores, patroni, í nspe ct ores név alatt szerepeI afraterni tá-
sokkal kapcsolatban.31/

Az evangélikus egyházkormányzat harmadik szervezeti foko-
zatának: a superintendenciának, vagyis a mai egyházkerületnek
a kialakulása a XVI. század folyamán még csak csírájában je-
lentkezik. Ennek az a magyarázata, hogy egyelőre még csak az
élet kérdései, nem pedig az életformák forognak kockán. A par-
ticularizmus jellegzetességét erősen magán viselő jogszabályok
alapján alulról felfelé és még nem összefüggően kialakult egy-
házszervezet ~agy eltéréseket mutat. A superintendensi tiszt-
ség sok helye~ nemcsak az esperesi hivatal tartalmával azonos,
hanem néhol a nevek is Egybefolynak. Sőt a két hatáskört, mint
egymást nem kizárót különböztetik meg, mondván, hogy "a püspök
a superintendens, egyúttal e sp erese is volt annak az egyház-o
megyének, melyben lakóhelye és gyülekezete feküdt".32/

A vallásszabadság kérdése a XVI. században eltérően alakul
a szűkebb értelemben vett Magyarországon és Erdély területén.
Magyarországon szükségképpen kompromisszumnak kell kialakul-
nia, mivel a régi és új vallás közül egyik sem tud végleges.
győzelmet aratni. A német fejedelmi egyházkormányzat mintájá-

27/ Eckhardt,Ferenc: Magyar alkotmány és jogtörténet. Budapest, 1946.
304. 1.

28/ Zsedényi Béla i. m. 15. 1.
29/ Vagy confraternitas, contubernium, senioratus, archidiaconatus, epho-

ratus, fraternitas verbi divini ministrorum, vagy conventus, illetve
congregatio. - V. ö. Zsilinszky Mihály i. m. 20. 1.

30/ Archidiakon, superintendens, esperes, presbyter, prépost synonym fo-
galom.

31/ Kérészy Zoltán: Az egyházjog tankönyve. 1. Budapest, 1903. 127. 1.
32/ Teológiai Szemle 1937. 57. 1.
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ra, - ahol a fejedelem "praecipuum membrum ecclesiae" és sze-
repe "custos utriusque tabulae", vagyis Mózes mindkét táblájá-
nak az őrzője, a nagybirtokos nemesség, mint az állami közha-
talom viselője33/ igyekszik az egyházkormányzati jogokat,
avagy az egyházfelségiséget megszerezni. Alkalmazást nyer Ma-
gyarországon is az augsburgi vallásbékében szentesített regio-
nális elv: Cuius regio, eius religio elve, - jóllehet protes-
táns történetíróink ennek az elvnek protestáns eredetét tagad-
ják é s az ellenreformáció termékeként könyvelik azt el.34/
Szépen világítja meg Szekfü Gyula a regionárius vallási elv
értelmét a korabeli vallási egység kérdésével kapcsolatban:
"Jellemző - írja -, hogy a gondolkodás még nem szabadul- a val-
lásilag egységes, zárt területek fogalmától, az emberek még el
sem tudják képzelni, hogy ugyanazon politikai, közigazgatási
területen különböző hitbeliek békésen éljenek egymással; egyé-
ni vallásgyakorlat helyett, miután a nagybirtok vallási egysé-
ge a három vallás térfoglalásával már megszúntnek tekinthető,
a városok és falvak vallásbeli egységét mondják ki. "357

Erdélyben egészen más a fejlődés a va~lásszabadság tekin-
tetében. Erdélyt nem alap nélkül nevezik a vallásszabadság
hazájának. Már az 1550. évi országgyúlésen kimondják, hogy
mindenki maradjon meg Istentől adott hitében. Ez akkor nyilván
csak a római ka t ol í kt.s ok ra é s evangélikusokra vonatkozik, de
már 1564-ben a reformátusok, 1571-ben pedig az uni táriusok
nyerik el ezt a jogot. A poli tikai jogokkal bírók, a három
"nemzet" tagjai által elfogadott vallásokat "recepta religio"-
nak nevezik s a négy vallás - úgymint az Evangelica reforma-
ta vulgo Calviniana, Lutherana sive Augustana, Romano-catholi-
ca, Unitaria vel Antitrinitaria - mindegyikének teljes szabad-
ságot biztosítanak.36/ Az erdélyi vallásszabadságot nem szabad
ugyan a mai értelemben venni, mert a görögkeleti vallás nem
jut abevettek kczé,37/ - mivel hívei nem a három nációból va-
lók voltak és országos jogokkal amúgy sem bírtak - s a judai-
zánsck Cszombatosok) irányában sincs elnézés: ezek jószágukat
és fejüket veszítik,38/ de az akkori időkhöz mérten hatalmas
fejlődést jelent az, hogy négy vallás gyakorlata szabad az
országban.

33/ Szekfü Gyula i. m. 253. 1. és szerzo 1. m. 15. 1.
34/ Pokoly József i. m. 224-225. 1.
35/ Szekfü Gyula i. m. IV. k. 270., és 263-264. 1.
36/ Approbatae Constitutiones 1. 1:2
37/ Approbatae Constitutiones 1. 1:3
38/ Approbatae Constitutiones 1. IV. 1.
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A négy "r ecep t a religio" között nincs egyenlőség, csak há-
romnak lehet püspöke; a katolikusoknak vikáriusok~ akit a fe-
jedelem megerősítése mellett maguk választanak, :J9/ továbbá,
hogy in minoribus és amelyek csak az egyházi rendet illetik,
az egyházi rendek maguk is határozhatnak , a k ü ls ő rendekkel
közös dolgokban pedig csak a maguk religióján levő főmagiszt-
rátusok és patrónusok tetszésével.40/ Ez a szabály azért fon-
tos az erdélyi római katolikus egyházmegye történetében, mert
a püspökség helyreállítása után is megmarad a politikai rend
(status et ordi ne s ) befolyása az egyházi ügyek intézésére és
ez az alapja a "római katolikus státus" szervezetének, a maga
nemében egyedülálló római katolikus autonómiának.41/

A vallási szabadelvűségre jellemző az a rendelkezés, hogy
"senki az alatta levő községet a maga religiójára ne kénysze-
rítse".42/

A vallásszabadság gondolatát a királyi Magyarországon a
XVII. század kormányzati elve: "une foi, une loi, un ro i " erő-
sen háttérbe szorítja. Igaz ugyan, hogya rekatolizálás gondo-
latának a felerősödése csak a harmincéves háború után nyilvá-
nul meg a maga egészében, a gondolat azonban már a század
küszöbén születik meg.43/ Az 1604. évi országgyűlés 22. sérel-
mes pontja, az 1606. évi bécsi béke ominosus z é rad ék a , mely
csak a "katolikus egyház sérelme nélkül" biztosítja a protes-
tánsok vallásszabadságát, - mind megannyi bizonyítéka a vallá-
si egyenlőtlenségnek.

Látszólag változik a helyzet az 1608. évi koronázás előtti
1. tc. megalkotásával, mely a protestánsok vallásszabadságá-
nak általánossá tétele mellett meghagyja, hogy minden vallás-
felekezetnek saját előljárói, püspökei legyenek: "Quimino ad
praecavenda inter status et ordines aliqua odia et dissensio-
nes, ut quaelibet religio suae professionis superiores , seu
superintendentes habeat, statutum est." Ezzel tehát megnyílik
a lehetőség az evangélikus egyház önkormányzati úton történő
szerve z é s éhe z . A törvény 3. cikke pedig az evangélikusok jog-
állását azzal javítja, hogy a király részére a nádorválasztás
előtt két római katolikus jelölt mellett két protestáns jelö-
lését írja elő.

Az 1608:1. tc. a vallásügy terén teljes rendszerváltozást
jelent, minthogy megszűnteti a katolikus Egyház államvallás
jellegét és uralkodó egyházzá minősíti. Eddig csak katolikusok
lehettek a teljes állampolgári jogok birtokában, ez a törvény

39/ Approbatae Constitutiones 1. 1:9.
40/ Approbatae Constitutiones 1. 1:3.
41/ Szentpéteri Kun Béla i. m. 22. 1.
42/ Approbatae Constitutiones 1. I:B.
43/ Zsedényi Béla i. m. 33-34. 1.
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azonban az országzászlósok , a főnemesek, a nemesek, a szabad
városok, az ország összes karai és rendei, nemkülönben a vég-
helyeken levő katonák és falvak lakói számára az önként fel-
vett vallás szabad gyakorlását biztosítja mind a maguk, mind a
kincstár (fiscus) birtokain.44/ Jogilag tehát megengedi, hogy
másvallásúnak földbirtoka és mél tósága legyen, ami akkor a
teljesjogú állampolgárság ismertetőj~.45/

Sajnos a törvényben biztosított vallásszabadságot a pro-
testánsok nem sokáig élvezhetik, mert az egyre inkább erősödő
rekatolizáló irányzat a törvény rendelkezéseivel nyíltan szem-
behelyezkedik.

A vallásszabadság védelme és egyben az abszolutizmus elle-
ni küzdelem csaknem teljesen Erdélyre korlátozódik. Előbb
Bethlen Gábor vívja ki az 1622. évi nikolsburgi, majd az 1624.
évi második bécsi békében a protestánsok szabad vallásgyakor-
latának újbóli biztosítását. Halála után azonban ismét kiújul-
nak az üldözések és ekkor 1. Rákóczi György ragad fegyvert és
kényszeríti ki az 1645. évi linci békét. Az 1647. évi V. tc.
címén a törvénytárba került békeszerződés az 1608:1. tc. és az
ebben a tárgyban későbbi törvények hatálybantartása mellett a
protestánsok szabad vallásgyakorlatát most már minden téren
biztosítja, kimondván, hogy "az ország összes karai és rendei,
a szabad városok és kiváltságolt városok, harangok é s temető
szabad használata mellett mindenütt szabadon gyakorolhatj ák
és senki vallásának szabad gyakorlásában senkitől, semmi mó-
don, semmiféle ürügy alatt ne zavartassék és ne gátol tassék".
A 6. § a vallásszabadságot a földesúri jogokkal szemben is
teljes mértékben, kétséget kizáróan biztosítja.46/

A linzi béke, illetve annak becikkelyezése sem hoz lénye-
ges és hosszantartó enyhülést . 1. Lipót hosszú uralma alatt
(1655-1705) óriási méreteket ölt és egyre erősödik a reformá-
ció-ellenes mozgalom. A legridegebb abszolutizmus kora köszönt
a protestantizmusra, melynek két hirhedt jellemzője a protes-
táns lelkészek gályarabsága és Caraffa eperjesi vészt örvény-
széke. A minden téren jelentkező önkény ellen ugyan Thököly
Imre. vezetése mellett felkelés tör ki, de a soproni országgyű-
lés határozatait törvénybe iktató 1681:XXV. tc. még papíron
is csak jelentéktelenebb eredményeket biztosít, minthogy ezek

44/ Magyarország hatályos törvényei. (szerk.: Vladár Gábor) Budapest,
1943. 23. 1.

45/ Szentpéteri Kun Béla i. m. 19. 1.
46/ Vladár Gábor: Magyarország hatályos törvényei. Budapest, 1943. 1. k.

29. 1.
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a cikkek a vallásszabadságot a földesúri jogok sérelme nélkül
biztosítják. Az 1691-ben kiadott "Explanatio Leopoldina", mely
Kollonics érsek szellemét tükrözi, még ezt a szabadságot is
megszorítja azzal, hogy a "cuius regio, eius religio" elvét
kívánja szentesíteni a már befejezettnek mondható ellenrefor-
máció megerősítéséül.47/

II. Rákóc ziF erenc sza ba ds áqh'a rca is, mel yben a nemzet
osztály- és felekezetre való különbségre tekintet nélkül vesz
részt, eredménytelenül végződik. A sérelmek k ora tovább tart
annak ellenére, hogy az 1711. évi szatmári béke az evangélikus
egyház szabadságát formálisan is megerősíti. Az országgyűlés a
vallásügyi kérdéseknek, mint "odiosae et privatae questiones"-
nek a tárgyalását újból elhárítja magától. A lll. Károly által
1731-ben kibocsátott Carolina resolutioig alig történik válto-
zás, csak ezt követően. Joggal tekinthetjük tehát a Carolina
Resolutiot egy korszak, egy fejlődési folyamat z á r ók ö vének .

Az evangélikusok egyhá~i szervezkedésére az első törvényes
alapot az 1608. évi 1. tc. szolgáltatja. Ennek alapján Thu rz ó

György nádor 1610. március 27-re Zsolnára a tíz északnyugati
vármegyében lakó evangélikus főurakat, nemeseket és szabad
k í r á Iy i városokat, valamint esperességeket hívja egybe, hogy
az evangélikus egyház belügyeit rendezzék. A zsinat három püs-
pöks éget szervez s mindegy ik é1ére egy-egy s zup er in tendenat
választanak. A liptói, árvai és trencsénvármegyei egyházközsé~
gekből álló superintend~ncia élére Lányi Illés nagybicskei
lelkészt, a túróczi, nógrádi, zólyomi és hon ti kerület élére
Melikius eMelik) Sámuel breznóbányai, végül a 8ars, Nyitra és
Pozsony megyék területén szervezett harmadik superintendencia
élére pedig Abrahamides Izsák bajmóci lelkészt választják.48/
A nyelvi nehézségek áthidalása céljából a püspökök mellé al-
superintendenseket, inspektorokat választanak a magyar és né-
met gyülekezetek számára.

A püspöki tiszt megüresedése esetén a két másik püspök
hívja össze a főurakból , az illető vármegyék és esperességek
képviselőiből álló választó gyűlést. A zsinat részletesen meg-
határozza a püspökök jogait és kötelességeit, melyhez tartozik
az egyházi rend fenntartása, a canonica visitatio, a lelkész-
jelöltek megvizsgálása, a lelkészek felavatása, továbbá 'a
bíráskodási jog. A zsinat 16 kánonba foglalja össze határoza-
tait.49/

47/ Zsedényi 8éla i. m. 36-38. 1., Zsilinszky Mihály i. m. 216. 1.
48/ Zsilinszky Mihály i. m. 233. 1., lásd továbbá 801eratzky Lóránd: A ma-

gyar evangélikus püspöki intézmény egyházjogi és egyházkormányzati
szerepe és jelentősége. Miskolc, 1941. 48-49. 1.

49/ A zsolnai zsinat történetét lásd Zsilinszky Mihály: Az 1610. évi zsol-
nai evangélikus zsinat háromszázados emlékünnepén. Selmecbánya, 1910.
24-32. 1. c. tanulmányában.
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Az 1614. ev i szepesváraljai zsinat két superintendenciát
szervez; ezek közül az egyiket az öt szabad királyi város:
Kassa, Lőcse, Eper jes, Bártfa és Kisszeben - a pentapolis -
alkotja, a másikat pedig Szepes, - és Sárosmegyék többi része.
A szepesváraljai zsinat is 16 kánont alkot, melyek mindössze
két kánon kivételével teljesen azonosak a zsolnai zsinatéval.
Ennek magyarázata kézenfekvő, hiszen mindössze négy évi időköz
volt köztük és az élet még nem lépett fel újabb követelmények-
kel. A két zsinat kánonaiban azonos szabályokat találunk a su-
perintendensek tekintélyének és tiszteletének emelésére, egyhá-
zi bíráskodására , jogszolgál tató hatalmára, valamint felügye-
leti és ellenőrzési jogkörének megállapítására, lelkészavatási
jog ára és ahitélettel kapcsolatos szabályok tekintetében. El-
térés csak a superintendenciák területe, a superintendens-vá-
lasztás körülményeinek a megállapításában és a székdíjnak a~
utóbbi zsinat részéről történő eltörlése tekintetében van.50I

Az 1622. évi semptei konzisztórium, amely csak azért nem
igényelheti a zsinat megjelölést, mert azon sem a vármegyei,
sem a szabad k i r . városok követei nem jelentek meg, a Gömör
és felső Duna mentén fekvő megyékből egy újabb - immár hato-
dik - superintendenciát szervez és az egyházi rend és fegyelem
fenntartására húsz kánont hoz. A superintendensek, esperesek,
lelkészek és tanítók jogai és kötelességei részletesebben van-
nak meghatározva, mint az tör.tént az előző zsinatokon. A püs-
pök kötelessége, hogy minden év május havában eqy et eme s gyű-
lést tartson s azon ordináljon, házassági é s egyéb egyházi
ügyet intézzen. A superintendensi hivatal "az lsten által ren-
delt egyházi hatalom", amelynek minden lelkész és esperes en-
gedelmeskedni tartozik. 51/

A zsolnai és szepesváraljai zsinat szervezeti intézkedései
megerősítést nyernek az 1620. évi besztercebányai országgyűlé-
sen. Nincs szó azonban továbbra sem az evangélikus egyház egy-
séges, országos szerve zkedé s é r ő l , jóllehet a zsolnai zsinat
emlitést tesz az egyes superintendenciák közti kapcsolatokról,
ezt azonban a szepesváraljai zsinat már akként módosítja, hogy
mindegyik superintendens jogköre territóriális jellegű és
egyik sem szólhat bele a másik su~erintendencia ügyeinek inté-
zésébe, illetve a választásokba.52/

Az egyházkerületek nagy része megszűnik a Lipót, illetve
Szelepcsényi féle kegyetlen egyházüldözések alatt. A protes-
tantizmus felszámolását szorgalmazó Kollonicsnak valóban sike-
rül a superintendensek kiűzése és az evangélikus egyházi szer-
vezetek csaknem tökéletes szétbomlasztása.

50/ Bruckner Győzó: Az 1614. évi szepesváraljai evangélikus zsinat és ká-
nonjai. Nyíregyháza, 1914. 33-35. 1.

51/ Zsilinszky Mihály i. m. 238. 1.
52/ Bruckner Győző i. m. 34. 1.
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Rákóczi Ferenc felkelése kapcsán 1704-ben átmenetileg né-
hány évre sikerül a superintendenciákat megszervezni, illetve
fenntartani. Az országos egyházi szervezet kiépítésére irányu-
ló törekvések először az 1707. évi rózsahegyi zsinaton próbál-
nak testet ölteni. 53/ Bár ez a zsinat nevezi magát először
"egyetemes nemzeti zsinat"-nak (generalis nationalis synodus;
valójában mégsem tekinthető egyetemes zsinatnak, mert azon
csupán a dunáninneni és tiszáninneni kerületek senioratusi és
egyházközségi képviselői vesznek részt. Az 1707. április 3-10.
között ülésező zsinat 2~ kánont hoz és az evangélikusok nagy-
fokú csökkenése miatt csak négy supe r í ntenoencí át szervez . Sza-
bályozza a superintendens canonica visitatidj~t, az istentisz-
telet rendjét és két konzisztóriumot létesít a házassági és
végrendeleti ügyek intézése céljából, melyeket az egyházkerü-
letek felett álló negyedfokú önkormányzati szervk én t két-két
egyházkerületre kiterjedő hatáskörrel kívánják működtetni. En-
nek a zsinatnak a kánonai között történik először említés a
gyülekezetek és gimnáziumok felügyelőiről.54/

A rózsahegyi zsinat egyházszervezeti intézkedései a gya-
korlatban nem valósulnak meg, mert Ill. Károly az 1715: XXXI.
tc. -e a zsinat határozatait "megszüntetetteknek , megsemmisí-
tetteknek és egészben véve és örökre elenyészetteknek" nyil-
vánítja. Ez a törvény nemcsak a zsinati határozatokat, hanem
az evangélikusok szabad vallásgyakorlatát is megszűnteti. Fel-
bomlanak a superintendenciák, elszélednek a főpásztorok. Az
egyházra az explanációk és rezoluciók korszaka köszönt.55/
Ennek bélyegét mindegyik egyházkerület, de kiváltképp a dunán-
túli viseli magán, amely abban is megnyilvánul , hogy hetven
éven keresztül nincs superjntendense.

Erdélyben kedvezőbb a vallásügyi fejlődés a XVII. század
folyamán. Ott még az Approbatae Consti t ut í one s eml ített ren-
delkezései vannak hatályban. A helyzet azonban hamarosan meg-
változik, annak ellenére, hogy az erdélyi fejedelemségnek
Habsburg kézre ke r ü I é sek or a Diploma Leopoldianum biztosítja
ezeknek a törvényeknek a fenntartását. Azzal, hogy az erdélyi
római katolikus püspöki széket betöltik s ezzel a fejedelemség
törvényeiben meghatározott egyházigazgatási rend is megválto-
zik, a négy vallás egyenlőségének elve szenved sérelmet. A fe-
jedelemség új képviselői a vallásügyeket azonos módon igyekez-
nek intézni, mint az uralmuk alatt álló más or sz áqokb an te-
szik. Ilyenképpen a XVII. és XVIII. század folyamán is épp en
elég panaszra van ok az erdélyi fejedelemség területén .56/

53/ Zsilinszky Mihály: Egy forradalmi zsinat története. Budapest, 1899.
címen írta meg a zsinat történetét.

54/ Boleratzky Lóránd i. m. 24. l.
55/ Zsilinszky Mihály i. m. 338. 1.
56/ Szentpéteri Kun Béla i. m. 22. 1.
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Némi enyhülést hoz Ill. Károly 1731. évi rendelete a Caro-
lina Resolutio prima, amely különbséget tesz a nyilvános és
magán vallásgyakorlat k ö z ö t t ; az előbbi t az articuláris he-
lyekre korlátozza, a magán vallásgyakorlatot az egész ország-
ban megengedi. Bár az evangélikus egyház továbbra is csak tűrt
vallás marad és a territorializmus alapján a világi felsőbbsé-
get illető egyházi hatalmat is az uralkodó ragadja magához,
mégis lehetőséget nyújt a superintendenciák újraszervezésével
a protestáns erők tömörítésére.57/ Bár ez a rendelet a super-
intendenciák számát királyi engedélytől teszi függővé és a
superintendensek jogkörét is csak arra korlátozza, hgoy lel-
készeik jó erkölcsére ügyeljenek, mégis "az újkori autonómia
magjait hordozza magában".58/

Protestáns sürgetésre adja ki a király 1734. október 20-án
a Carolina Resolutio secunda-t, amely a kért öt superintenden-
cia helyett csak négy szervezésére ad engedélyt , annak elle-
nére, hogy a korábbi 1608. évi 1. tc. semmiféle korlátozást
nem tartalmazott. A fenti rendelet kiköti, hogya népre semmi-
féle teher ne származzék a választásból. Ezzel nyílván azt
akarják elérni, hogya superintendenseket nagyobb anyagi java-
dalmazásuk ne emelje ki a szegény prédikátorok k ö z ü l . Bár a
szervezkedésnek ideiglenes jelleget kívánnak adni, az egyház-
ker ület i beos zt ás végül ist öbb, mint k élsz áz év ig érvényben
marad.59/

Az egyházkerületek beosztása az 1735. eVl pesti gyűlésen
történik meg, ahol a gyakorlatban már eddig is fennálló egy-
házközségi és esperességi felügyelői intézmény mintájára a
négy egyházkerület: mégpedig a dunántúli, dunáninneni , bányai
és tiszai60/ egyházkerület élére is felügyelőket rendel, akik
a közgyűlésseI és superintendenssel együtt ~z egyházi hatalom
alkotmányos birtokosai. A pesti gyűlés tehát lényegében kyri-
archikus-arisztokratikus egyházkormányzatot teremt.61/

A XVIII. század második felében rendszeresített "egyházi
kongresszusok" közül, - melyek a felmerült veszedelmek hatása
alatt tisztán önvédelmi célokat szolgálnak, semmirit egyházi
hatalmat gyakorolnak -, külön említést érdemel a Pesten 1758.
szeptember 12-én tartott gyűlés. Ezen a kongresszuson elnöklő
Zay Péter, mint "Primus et primarius Inspector" (vagy primus
et principalis Inspector) szerepel.61/ Ez a cím azonban akkor

57/ Zsedényi Béla i. m. 58-59. 1.
58/ Mikler Károly i. m. 72. és Zsilinszky Mihály i. m. 350. 1.
59/ Mályusz Elemér: A türelmi rendelet. Budapest, 1939. 9. 1.
60/ Haan Lajos: A magyarországi ágostai hitvallású evangélikusok egyetemes

gyűlései és az egyetemes világi felügyelői hivatal. Budapest, 1883. 4.
l.

61/ Zsedényi Béla i. m. 60. 1.
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még nem jelent mást, minthogy ő az értekezlet hivatalos elnöke
és Esetleg akirátYhoz küldendő bizottság vezetője.62/ Kétség-
telen azonban, hogy Zay szerepében alakul ki először az egye-
temes felügyelői jogkör és nyer megállapítást az azóta folya-
matosan fennálló evangélikus egyetemes egyházi és iskolai fe-
lügyelői tisztség.63/

A kezdetben rragánjellegű gyűléseknek az állandósításéra az
első határozott lépést a Pesten 1774. szeptember 20-án Zay
Péter egyetemes felügyelő elnöklete alatt összeült kongresszus
teszi meg és így ez a gyűlés tekinthető a magyar evangélikus
egyház első egyetemes gyűlésének.64/ A gyűlés határozatai sze-
rint az egyetemes egyházi felügyelőn kívül csupán a négy egy-
házkerületi felügyelő és a négy superintendens lesz tagja a
főkonzisztóriumhoz hasonló egyetemes gyűlésnek, akiket az
illetékes superintendenciák, illetve az egész egyház szavaza-
taival választják. Ez a rendelkezés a zsinat-presbiteri elvek-
nek az egyház felsőbb fokozatain való érvényesüléséhez igen
nagy mértékben járul hozzá.65/

Gyakorlatilag nem tudott állandósulni az ebben a formában
megszervezett egyetemes gyűlés, mert az egyházközségek egy ré-
sze élesen ellenezte azt és ellenállt. 6-6/ Ez az oka annak,
hogya későbbi gyűléseken az előkelő világi elem résztvevői és
a superintendenciák képviselői továbbra is határozott szerve-
zetet nélkülöző formában jönnek össze.67/

II. JózSEf 1781. október 29-én kibocsátott türelmi rende-
lete (edictum tolerantiae) a lelkiismereti kényszer megszűnte-
tésével és a zsinattartás lehetővé tételével megnyitja 2Z utat
a két protestáns egyház országos szervezkedéséhez és egyházi
alkotmányuk kiépítéséhez.6B/ Kimondja a törvény előtti teljes
egyenlőséget; ahol 100 család van együtt szabaddá teszi a gyü-
lekezetté a Laku l á st , templom építését, pap és tanító meghívá-
sát azzal a korlátozással, hogy utcán toronnyal és harangokkal
nem szabad építkezniök. A magán istentisztelet tartását min-
denütt szabaddá teszi. Bár ez a rendelet az evangéliumi egyhá-
zakat a tűrt vallás színvonalára süllyeszti, minden fogyaté-
kossága ellenére haladást jelent, mert a szűkre méretezett jo-
gokat legalább valóban birtokc:lhatták, másrészt, mert II. Jó-
zsef törvénytelen uralmával szemben jelentkező ellenhatás kap-
csán a régi vallásügyi törvények visszaállítását követelhet-
ték.69/

62/ Haan Lajos i. m., Zsilinszky Mihály i. m. 450. 1.
63/ Boleratzky Lóránd i. m. 24-25. l.
64/ Zsedényi Béla i. m. 64. 1., Haan Lajos i. m. 8-9. 1.
65/ Szerző i. m. 25. l.
66/ Mikler Károly i. m. 79. l.
67/ Zsedényi Béla i. n, 68. l.
6B/ L. Mályusz Elemér kitűnő munkáját: A türelmi rendelet. Budapest, 1937.
69/ Szentpéteri Kun Béla i. m. 20. 1.
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A nagy francia forradalom hatására a XVIII. század vegere
szabadabb légkör alakul ki és ez a "vallás ügyéről" rendelkező
1790:XXVI. tc. megalkotásához vezet. 707 A két hazai protestáns
egyház szabadságjogait biztosító alaptörvény a kárukra még
fennálló csaknem minden megkülönböztetést megszünteti a nyil-
vános és magán vallásgyakorlat közti megkülönböztetés eltörlé-
sével és a vallás gyakorlatát szabaddá, nyilvánossá teszi és
biztosítja a gyülekezetté alakulás jogát. Megengedi továbbá az
önkormányzatot, a szabad gyúlés- és zsinattartást - a királyi
főfelügyeleti jog keretei között, - valamint iskolák alapítá-
sát és fenntartását és kimondja a különböző vallású állampol-
gárok teljes politikai egyenlőségét. Bár ez a törvény koránt-
sem helyezkedik a tökéletes jogegyenlőség és viszonosság ál-
láspontjára, mert több tekintetben sérelmes, különösen a gyer-
mekek vallása és az áttérések kérdésében és a bevett (religio
recep t a ) és uralkodó (religio dominans) vallások között a
római katolikusok javára nyújtott előnyök miatt, nyilvánvaló
azonban, hogya törvény sérelmes intézkedései ellenére is az-
zal, hogy minden k ény szerí t é st k í z ár , a protestáns egyházak
autonómiájának szilárd fundamentuma, alaptörvénye.71/

Ennek a törvénynek az alapján ü I össze 1791. szeptember
14-én a pesti evangélikus egyetemes és egyidőben az unió elő-
készítését szolgáló budai református zsinat.72/

Az előkészítő munkálatok olyan egységes, mo de rn egyházi
törvénykönyvtervezet előkészítésére irányulnak, amely a hatá-
lyos jogszabályokat a kor felfogásának, jogszemléletének meg-
felelően tartalmazza. Alapul Scheidemantel Henrik Gottfried
jénai egyetemi tanárnak a lengyel és litván evangélikus egyház
számára készült t erve ze t é t veszik, 73/ amely az ideális egy.-
házkormányzat számára kíván zsinórmértékül szolgálni, jóllehet
minden rendszeressége ellenére mentes minden realitástól. 74/

A magyar evangélikus egyházjog első kodifikációs tervezete
a hagyományoknak megfelelően, a történeti fejlődés eredményeit
figyelembevevő, az önrendelkező jogot megtartó javaslatát Pró-
nay Gábor egyetemes felügyelő vezetése alatt múködő bizottság
készíti el s "Észrevételek Scheidemantel könyvéhez" cím alatt
jelenteti meg. Ezt a tervezetet sajnos a későbbiek során nem
hasz~álják fel és végül is felhagynak azzal a tervvel, hogya
lengyel kánonok alapján dolgozzák ki egyházalkotmányukat.

70/ Vladár Gábor: Magyarország hatályos törvényei. Budapest, 1943. 52. 1.
71/ Zsilinszky Mihály i. m. 560. 1.
72/ A zsinat történetét Szeberényi Andor írta meg: Az 1791. évi pesti ágo

hitv. ev. zsinat története. Pest, 1869., továbbá ugyanő: Censura ca-
nonum synodi pestiensis evangelicorum. 1781. -

73/ Allgemeines Kí.rchenrecht bevder evangelischen Confessionen in Pohlen
und Litthauen, die Kirchenverfassung, gute Ordnung, Policey und recht-
liche Tatigkeit der Consistorí~n betreffend. Warschau, 1780.

74/ Mályusz Elemér i. m. 642. 1.
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Ennek oka fel tehetően az, hogy nemzeti-politikai meggondol á-
sok, a geI'manizáló rendeletek által felébresztett aggodalmak
az evangélikus vezetőket óvatosabbakká teszik és aI'égihez
ragaszkodva, egyházuk függetlenségének hangsúlyozásával kíván-
ják az abszolutizmusban rejlő veszedelmeket elkeI'ülni.75/

A zsinat munkálatai az egyházi szervezetről, az egyházak
hivatalos és fegyelmi ügyeiről, a házassági jogról és bírás-
kodásról , a tan ügyről és könyvvizsgálatról , végül a vagyoni
üqyek r ő l szólnak. Mindkét egyház részére a zsinat-presbiteri
elveken alapuló egyházszervezet készül az egyház önrendelkezé-
si jogának biztosítása és az egyházi é s világi elem egyenlő
befolyásának az elismerése mellett. Az egyházi szervezet alap-
ja a helyi presb í t é ri umok által igazgatott gyülekezet, ezek
felett az egyházmegye, illetve egyházkerület áll. A két egyház
számára közös főkonzistóI'iumot, avagy geneI'álkonventet állíta-
nak fel, amely az érdeklődő világiak és egyháziak ad hoc jel-
legű tanácskozása rendes joghatóság nélkül, és 1818-ig áll
fenn.76/

Végül az evangélikus egyház új szervek ént jelentkezik az
egyetemes zsinat, mint az egyház legfőbb igazgató és törvény-
hozó szerve, melyet a geneI'álkonvent készít elő az egyházkerü-
letek véleménye alapján. A zsinati képviselőket az egyházkerü-
letek, illetve egyházmegyék gyülekezeteinek pI'esbitéI'iumai
választják.

A zsinat határozatai - melyet egyébként a hevenyészett és
felületesség jellemez _77/ királyi me~eI'ősítést sohasem nyer-
nek el, így az unió sem valósul meg.7Bt Ez nem meglepő, hisz a
kYI'iaI'chikus irányzat túlhajtása még a világiak körében is el-
lenszenvet vált ki, nemcsak a jogaiban sértett papság részé-
ről, akik ellen erőszakot alkalmaznak.79/ A királyi jóváhagyás
évtizedekig késik, ez azonban nem akadálya annak, hogya zsi-
nat kánonai - a házassági bíI'áskodáson és a zsinatra vonatkozó
szabályokon kívül - az egyházkerületi és egyetemes gyűlések.
határozatain keresztül átültetődjenek a gyakorlati életbe.BOI

A XIX. század első negyedét a paritás teljes keresztülvi-
telére irányuló törekvések hatják áto Az egyházi é s világi
elem közti megértés különösen az 1825 óta megállapítható sza-
badelvű légkörben kezd jelentkezni, amikor is már az új alkot-
mány pillérei kezdenek kiépülni.

75/ Mályusz Elemér i. m. 642. 1.
76/ Bruckner Győző: A magyarhoni evang. zsinatok. - Prot. Szemle, 1934.

XLIII. évf. 614. 1.
77/ Zsedényi Béla i. m. 70. 1.
78/ Horváth Zoltán: A nagygeresdi egyezség. Miskolc, 1940.
79/ Zsilinszky Mihály i. m. 584. 1.
BO/ Zsilinszky Mihály i. m. 586. 1.
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Az érdeklődés homlokterébe a nemzet politikai jogainak és
a vallásszabadság teljes és tökéletes biztosításáért folyta-
tott küzdelme kerül. A vallásszabadság terén jelentékeny hala-

,dást jelent az 1843-44. évi országgyűlés 3. cikkelye, amelyet
azonban csak az l848:XX. tc. iktat törvénybe. Ez megszünteti a
római katolikus egyház uralkodó jellegét és kimondja az ország
minden vallásfelekezetére nézve a tökéletes egyenlőséget és
viszonosságot. Ennek az elvnek az alapulvétele teszi Magyar-
országot Erdélyhez hasonlóan több egyformán jogosított vallás-
f~lekezetből álló keresztyén országgá.81/

A törvény végrehajtására a magyar kormánynak már nincs
ideje. A szabadságharc leveretését követő abszolutisztikus
korszak a protestáns egyházakra is rányomja bélyegét. Az 1850.
február 10-én kibocsátott Haynau-Geringer-féle közös rendelet
a magasabbfokú egyházkormányzati szervek működését felfüggesz-
ti s ezek felügyelői t, illetve főgondnokai t, valamint super-
intendensei t hivatalától megfosztja és helyükbe a lelkészek
soraiból kinevezett adminisztrátorokat rendeli. 1850. szeptem-
ber 7-én pedig Thun Leo vallás- és közoktatásügyi miniszter a
protestánsok valamennyi iskoláját magánintézetté degradálja
s ezzel teljessé teszi az egyház feletti gyámkodást. 82/ Az
1859. szeptember l-jén kibocsátott "pátens" név alatt ismere-
tes nyílt parancs még betetőzte az eddigi elnyomást. Zsedényi
CPfannschmid) Ede tiszai kerületi felügyelő 1859. szeptember
27-én Késmárkon tartott éles beszédében követel te apátens
visszavonását, ami miatt börtönbüntetésre ítélik. 83/ VégüllS
1860. május l5-én a kormány visszavonja a pátenst. Még eboen
az évben ül össze az egyetemes gyűlés, amely azért olyan
nagyjelentőségű, mert itt elnököl először az egyetemes felü-
gyelő egy s up er í nt ende sseI , tehát itt valósul mep az egyház
legfelsőbb fokozatán a paritás, a kettős Elnökség.84/

A kiegyezés utáni állami jogszabályok közül legfontosabb
az 1869: 53. tc., "a törvényesen bevett keresztyén vallásfele-
kezetek viszonosságáról", amely egyértelműen kiemeli, hogy a
vallásfelekezetek nem az állam irányában egyenlőek, hanem csak
egymás közti egyenlő elbánásra tarthatnak igényt.

A katolikus egyház gyakorlatilag mind számbeli többsége,
mind pedig az ország alkotmányában évszázadokon keresztül el-
foglalt előkelőbb helyzeténél fogva megőrzött bizonyos többlet
jogokat. A vegyesházasságok és keresztelések körül támadt éles
viták új jogszabályok megalkotását teszik szükségessé. Mint-
hogy a kormány 1892. évi ún. elkeresztelési rendelete az el-
lentéteket még csak felszítj~, elkerülhetetlenné válik az egy-

81/ Szentpéteri Kun Béla i. m. 23. 1.
82/ Zsedényi Béla i. m. 89-90. 1.
83/ Haán Lajos i. m. 158. 1.
84/ -Szerzői. m. 34. l.
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házpolitikai reform. Az 1894:XXXI. tc. a kötelező polgári há-
zasság intézményéről, az 1894:XXXII. tc. a gyermekek vallásá-
ról, az 1894:XXXIII. tc. pedig az állami anyakönyvekről ren-
delkezik.

Ehhez kapcsolódik az 1895:XLII. tc. az izraelita vallás
bevetté nyilvánításáról szóló törvény, melynek legfőbb konzek-
venciája az, hogy a keresztyén magyar állampolgár izraelita
vallásra áttéréssel elhagyhatja ezután a keresztyénség zárt
k ő r é t . A vallás szabad gyakorlatáról szóló 1895: XLIII. tc.
minden vallásfelekezeti köteléktől mentessé teszi Magyarorszá-
got, megengedvén bizonyos feltételek mellett a vallásfeleke-
zetté alakulást, sőt a vallásfelekezeten kívül állást.

Valamennyi egyházpolitikai törvény egyszerre, 1895. októ-
ber l-jén lép hatályba.

Anyagi vonatkozásban említést érdemel a lelkészek jövede-
lemkiegészítéséről szóló 1898 :XIV. tc. továbbá a segédlelké-
szek jövedelmének kiegészítéséről rendelkező 1909:XIII. tc.
Ezek a jogszabályok a lelkésznek járó legkisebb fizetés mérté-
két, kongrua-kiegészítését állapítják meg.

A kiegyezés utáni időszak autonóm egyházi jogalkotása is
jelentős eredményeket mutat. Péchy Tamás f eLüqye lő é s Karsay
Sándor püspök zsinati elnöksége alatt Budapesten 1891. decem-
ber 5-től 1894. november 7-ig megszakításokkal ülésező zsi-
nat 85! megalkotja az evangélikus egyház új alkotmányát,B6/
amely lényegében még ma is az egyházi szervezet alapjának te-
kinthető.

A zsinat hat ülésszakban végzi munkáját; egy-egy ülésszak
2-5 napig tart; összesen 1~8 zsinati tag vesz részt. A zsinat
megalakulása után az alakuló gyűlésen állapítják meg a tárgya-
lási és tanácskozási ü qy rend et és választják meg a zsinati
tisztségviselőket. Ekkor döntenek a zsinat joganyagáról is.
A kérdések megvitatására és kidolgozására az alkotmányi, tan-
ügyi, pénzügyi, törvénykezési, gazdasági, kérvényi, naplóbírá-
ló és protestáns vegyes bizottságokat állítják fel.

Az Egyházi Alkotmány hat r é sz b ő l áll: az első rész: "Ál ta-
lános határozatok", a második: "Az önkormányzati testületek s
ezek kormányzati hatóságai és tisztviselői", a harmadik: "a
zsinat", a negyedik: "Az egyház iskolái", az ötödik: "Az egy-
házi háztartás", a hatodik: "Az egyházi 'tö rv ényk ez é s" c ímet
viseli. A törvé-nykönyv 443 §-ból áll.

85/ A zsinat történetét Thébusz János írta meg: A magyarországi ágo hitv.
ev. egyház 1891-94-iki országos zsinatának története. Budapest, 1895.

86/ A magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyház alkotmánya, s az
1891-94. évi zsinaton alkotott és kihirdetett egyéb egyházi törvények.
Budapest, 1926. (Sajtó alá rendezte Kovács Sándor)
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A törvénykönyvhöz kapcsolódik az egyházkerületek arányosí,
tásáról, az egyetemes evangélikus egyházi Gyámintézetről és az
egyetemes Nyugdíjintézetről szóló három törvény.

Az 1913-16. évi budapesti egyetemes zsinat bár széleskörű
előkészítés után ül össze, a közbejött világháború miatt ered-
ményes munkát nem tud végezni és így feloszlik anélkül, hogy
tárgyalás alá vette volna a javaslatokat.8lV

A világháborút megelőző zsinati munkálatok értékes forrá-
su I szolgálnak az 1934-37. évi budapesti novelláris zsinat
számára, melynek joganyagában a világháborút megelőző alkot-
mánytörekvések vezető motívumai sorra megtalálhatók.88/

A zsinatot előkészítő bizottság 12 éven át 5 albizottság-
ban (alkotmány és közigazgatási, tanügyi, pénzügyi, törvény-
kezési és egyeztető) dolgozik azt követően, hogy az elvi ál-
láspontokat kialakítják. A zsinati joganyagról igen széleskörű
irodalmi vita folyik az Evangélikusok Lapjában, az Evangélíkus
Életben és az Evangélikus Lap hasábjain, emellett azonban a
különböző egyházkormányzati szervek közgyűlése,"n is igen b~ven
foglalnak állást az egyes reformok mell~tt.89 A zsinat 1934.
november 10-én ül össze 67 zsinati tag részvételével és 1937.
november 9-én zárul.

A zsinat elvi jelentőségű határozatai közül meg kell emlí-
teni a protestáns tábori püspökség intézményének, az egyházi
alkotmányalapszervezetébe a presbitérium tntézményének a be-
vezetését az egyházmegyei, egyházkerületi és egyetemes egyházi
közigazgatási fokozaton is; a missziói körök jogállásának ren-
dezését; a nők szavazati jogának ki ter jesztését; a fegyelmi
felelősség kiterjesztését valamennyi egyházi alkalmazottra; az
egyháztagok fegyelmezését; az egyetemes közgyűlés hiteles
törvénymagyarázó hatáskörének és a törvény kiegészítő szabály-
rendelet alkotás jogkörének szabályozását; végül a zsinat
szervezetének az egyházkerületek követküldési jogának beveze-
tésével történt módosítására vonatkozó jogszabályokat.90/

87/ Kiss Antal: Az 1913-16. évi budapesti országos ágo hitv. ev. zsinat,
Miskolc, 1937. 28. 1., továbbá Novák István: Az 1913-16. évi budapesti
orsz. ágo hitv. ev. zsinat bizottsági joganyaga. Miskolc, 1937. 112.1.
Kiss Antal: Az 1934-37. évi budapesti orsz. evang. zsinat előzményei,
lefolyása és joganyaga. Miskolc, 1941. 242. 1.
Bruckner Győző: A magyarhoni evang. egyházjog fej1ődésének legújabb
vezére1vei az 1934-37-iki egyházi törvényekben. In Notter Emlékkönyv,
1941. 113-116. - Különlenyomatban németül is.
A Magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyház,1934-
37. évben Budapesten ,tartott országos zsinatán alkotott egyházi törvé-
nyek és az 1891-1894. évi budapesti országos zsinaton alkotott tör-
vények hatályban maradt rendelkezéseinek gyűjteménye. Budapest, 1938.

88/

89/

90/
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A második világháborút követő állami jogszabályok közül "A
bevett és elismert vallásfelekezetek között az elismert val-
lásfelekezetek hátrányára fennálló különbségek megszúntetésé-
r ö I szóló 1947:XXXIII. tc. és "A nem állami iskolák állami tu-
lajdonba vételéről szóló" 1948:XXXIII. tc. a legfontosabb. Ez
utóbbi törvény az evangélikus egyházat gyakorlatilag valameny-
nyi iskolájától megfosztja, 91/ jóllehet átmenetileg a Fasori
és Deák téri evangélikus gimnáziumok az egyház kezelésében ma-
radnak.

Az 1948. december 8-án 63 zsinati tag részvételével ülése-
ző zsinat egyetlen feladata az állam és az evangélikus egyház
közti egyezmény elfogadása.92/ A zsinat Túróczy Zoltánnak azt
a javaslatát elfogadja, hogy "tétessenek lépések még további
középiskolák vagy középiskolának meghagyása érdekében; a meg-
hagyandó középiskola vagy középiskolák kijelölését azonban
belső egyházi tárgyalások elé utalja". Megválasztják egyben a
szervezeti és kormányzati, az iskolai, a törvénykezési és ház-
tartási, valamint az egyezmény, egyeztető és naplóbíráló bi-
zottságot.93/

1952. február 5-én tartja a zsinat következő ülésszakát
Túróczy Zoltán egynázi elnök és Reök Iván egyetemes felügyelő
elnöklete mellett. Reök Iván megnyitó beszédjét egyesek a de-
mokratikus véleménynyilvánítás elfojtására irányuló kísérlet-
nek tek int ikés ezért 1952. f eb.ruár 6-án 1em ond egyet. fel -
ügyelői és zsinati világi elnöki tisztéről. A következő napok-
ban Túróczy Zoltán és Szabó József püspökök is követik példá-
ját.

Az akkori közhangulatra egyébként jellemző, hogy 17-én
mondtak le zsinati tagságukról, tízen pedig különböző bizott-
sági tagságukról.

Sor kerül ezután a zsinat megnyitása óta benyújtott javas-
latok ismertetésére, köztük a kerületek arányos ítására é s a
korhatár meghatározására vonatkozóknak. Dezséry László nyújtja
be az új törvény javaslatot, hangsúlyozva, hogy "egyházunkat a
valóságos történelmi magyar evangélikus gyülekezetekre épít-
jük. A gyülekezetek saját, belső e rej é re , Egyházunk k ü ls ő ke-
retét odáig bontjuk le, amíg életünk azt kitölteni képes és
szervezet ét akkor áv á t essz ük , amekkor ák a va 1ós ágba n vagyunk. "94/

91/ Az államosítás 512 népiskolát, 10 középiskolát, 1 polgárit, 1 jogaka-
démiát, 3 tanítóképzőt és 13 internátust érintett.

92/ Megjelent a Magyar Közlöny 1948. december 16-i 276. számában.
93/ Lásd Orsz. Levéltár 215/1957., 180/1952. csomókat.
94/ Uo.
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A zsinat végül is megalkotja az egyház új területi beosztá-
sáról szóló 1., az egyházi hivatalról és az egyház munkásairól
szóló V., az egyház háztartásáról s~óló VII. és végül az egyház
szeretetszolgálatáról szóló VIlI. tc.-t.

1966. december 8-án és 9-én kerül sor Mihályfi Ernő és D.
dr. Vető Lajos elnöklete alatt a zsinat plenáris ülésére 65
zsinati tag részvétele mellett. Vető Lajos többek között eze-
ket mondja: "Az 1952-53-as zsinat már kitűnő munkát végzett
egyházunk új területi beosztá~ával és több lényegileg megfele-
lő törvényt alkotott. Az ellenforradalom kártétele után tisz-
tulás és rendeződés következett be. Az élet azonban teljes és
egységes törvénykönyvet sürgetett, hogy egyházunk törvényes
é s jó rendjét a megváltozott történelmi viszonyoknak, az új
teológiai felismeréseknek megfelelően értelmesen és korszerűen
szabályozzuk."95/

A két napig ülésező zsinaton végül is az "ünnepélyes nyi-
latkozat"-ot, amely politikai szólamokkal van teletűzdelve,
közfelkiáltással fogadják el. Az 1. törvény "A magyarországi
evangélikus egyház"-ról, a II. "Az egyház szolgálatának rend-
jéről", a Ill. "Felkészítés az egyházi szolgálat"-ra, a IV.
"Az egyház szeretetszolgálatá"-ról, az V. "Az egyház háztartá-
sé3"-ról, a VI. törvény pedig "Az egyházi bíráskodás"-ról
szól. 967 Az Egyházi Törvénykönyvet az Allami Egyházügyi Hiva-
tal elnöke 1966. december 2l-én hagyja jóvá és 1967. január
l-én lép életbe.97/

Az 1966. évi egyházi törvénykönyv erős visszafejlődést je-
lent az előző egyházi törvényekhez képest central isz-
tikus szabályozásával és néhány olyan új jogelvével , amely
egyházunk demokratikus jogrendszerével nem egyeztethető össze
és jogászi szempontból sem sikeres alkotás.987

95/ Orsz. Levéltár 554-560/1966.
96/ Egyházi Törvények. A Magyarországi Evangélikus Egyház T-örvénykönyve.

Budapest, 1967.
97 / Uo. 143. l.
981 A törvénykönyv részletes bírálatát lásd Lóránd Boleratzky: Das neue

Gesetzbuch der EV.-luth. Kirche Ungarns. - In Zeitschrift fül.'evange-
lisches Kirchenrecht. Tübingen, 33. Band~ Marz 1988. 53-66. 1. - Mint-
hogy az 1966. évi törvénykönyv a most összeülő zsinat folytán előre-
láthatólag csak rövid ideig marad hatályban, ennek rendelkezéseit az
egyes egyházi intézményeknél fogom ismertetni.
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II. FEJEZET

AZ EGYHÁZJOG FORRÁSAI

XI. Az egyházjog forrásairól általában

A _m~gya~. ev_ang,élikus,egyházjog forrásainak sokfélesége. - Bel-
so es ~ u~so,. 1rot t ,es Iratl,an Egy ház jog. - A jog for rások cso_
~ort~sl~as~ ~ogszab~lyalkoto szerint. - A magyar, a r:emzetközi
e~ k~lfoldl ,Jogsz~balygyűjtemények kérdé?e. - Az egyházi auto-
nom_J~gforra~ok hl~rarc~ik~s ,rendje. - Allami és egyházi ere-
detu Jogszabalyok osszeutkozese. - Az újabb fejlődés iránya a
szerződéskötések területén.

A magyar evangélikus egyházjog forrásainak megismerése mind
elméleti, méginkább azonban gyakotlati szempontból alapvetóen
fontos, egyben azonban felettébb nehéz is. A megismerés nehéz-
ségét elsősorban a jogszabályalkotásra jogosui t szervek nagy
száma, nemkülönben a jogszabályok különböző megjelenési formá-
ja okozza. Az egyházi autonóm jogaikotás termékei mellett ál-
lamjogi , nemzetközi jogi, sőt vegyes: állam é s egyház közti
szerződéses formát is találhatunk . Ha mindehhez hozzávesszük
azt, hogy sem a partikuláris, sem a nemzetközi vonatkozású
jogszabályok ni ncsenek összegyűjtve, .akkor joggal mondhatjuk
az evangélikus egyházjogot olyan jogterületnek, ahol csak na-
gyon kevés ember ismeri ki magát.ll

A jogforrás kife~ezés - általános tartaimának megfelelő-
en - az egyházjog területén is kettős értelmű:

Belső (vagy materiális) jogforrás alatt a jogszabályt lé-
tesítő főhatalmat, vagyis azt a szervet értjük, amelytől az
egyházjogi szabály ered (zsinat).21 A belső jogforrás tehát a
jogszabályalkotónak az az akarata é s tekintélye, mellyel a
jogszabálynak kötelező erőt képes biztosítani . Más, szűke bb
értelemben vett, belső jogforrás élatt az egyházi autonóm jog-
alkotó hatalomtól eredő és az egyház belügyeire vonatkozó jog-
alkotást szokás érteni.

Külső {vagy formális) jogforrás alatt a jogszabály külső
megjelenés1 formáját értjük, melyben a jogalkotó hatalom aka-
rata jelentkezik. Rendszerint a heteronóm, tehát az államtól
származó jogszabályokat értjük alatta (államegyházjog).

II Hans Liermann i. m. 29-30. 1., Halvar G. F. Sundberg i. m. 2. 1.
21 Hans Liermann i. m. 29-30. 1.

194



1. Egyházi autonóm jogforrások:
Al ,Kozvetl en.. j ogf orr ások:
1. Egyházi (zsinati) törvények.
2. Az egyházi szokásjog (consuetudo, usus).
3. Szabályrendeletek (statutumok).

A jogforrások feloszthatók írott (ius scriptum) és íratlan
Cius non scriptum) jogforrásra, aszerint, hogy szöve qez ve , ír-
va keletkezett-e, vagy sem, továbbá általános (generális),
vagy résszerú (partikuláris, regionális) jogforrásra, - hatá-
lyosságuk területi terjedelme szerint -, valamint közös és ~ü-
lönös jogforrásra , aszerint, hogy valamennyi, vagycsak egy
meghatározott vallásfelekezetre vonatkoznak. Ezenfelül termé-
szetesen egyéb nézőpont szerinti félosztás is lehetséges.

Az Egyházi Törvények a jogforrásokat nem részletezik, ha-
nem sommásan az egyházi jog szabályainak az alkalmazá~áról be-
szél az egyházi bíróságok döntésénél; amennyiben az egyházi
jog nem rendelkezik, a polgári jog szabályait kell irányadóul
venni.3/ Az Egyházi Alkotmány lényegében hasonlóan fogalmazott.41

A magyar evangélikus egyházjog forrásait a jogszabály al-
kotója szerint a következőkép~en csoportosíthatjuk:

81 /özvetett;t jogforrások :
1. A Biblia.
2. A Kánontár (Corpus Iuris Canonici) és a kánonjog

(Codex Iuris Canonici).
3. A hitvallási iratok.
4. Egyéb egyházi jogforrás.

II. Állami jogforrások (Államegyházjog):
1. Törvények.
2. Rendeletek.
3. Felsőbírósági elvi állásfoglalások.

Ill. Vegyes jogforrások:
1. Állam és evangélikus egyház közti szerződések.
2. Az evangélikus egyház és más belföldi egyház közti

egyezmények.
3. A magyar evangélikus egyház és külföldi evangélikus

egyházak közti egyezmények.

3/ ET.VI. törvény 37. §.
IJ./ EA. 414. §.
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IV. Nemzetközi jogi források:
~. Nemzetközi egyezmények (Békekötések, uniók).
2. Nemzetközi szokásjog.

A felsoroltjogforrások közül a Biblia, a kánontár és a
hitvallási iratok közvetett, nagyobbára iránynormák, azaz el-
vi útmutatást nyújtó, illetve jogtörténeti jellegű jogforrá-
sok. Mindegyik más jogforrás az élő, tételesjogot tartalmazza.

A magyar evangélikus egyház jogforrásait egységesen nem
gyűjtötték össze. Sor került ugyan egyházi szabályrendelet-
gyűjtemény kiadására,5/ - így a Zsigmondy Jenő összeállításá-
ban készült - ma azonban már elavultnak tekinthető összeállí-
tásra, valamint az egyetemes közgyűlés elvi jelentőségű hatá-
rozatainak a kiadására. 6/ Az akkor hatályos egyházügyi jog-
szabályok egy gyűjteményét a VKM 1944-ben bocsátotta közre.7/

A teljes evangélikus egyházjogi gyűjteménytől, a "Codex
iuris ecclesiastici evangelici "-től ma még messze vagyunk.
Pedig igen nagy szükség lenne a régi, már-már veszendőbe ment
egyházi rendtartások, illetőleg a teljes tételesjogi anyag
egységes összeáll ítására, úgyszintén az egyházi jo!;szabályok
német, vagy angol nyel ven történő megjelentetésére, amit az
egyet. közgyűlés már 1937-ben elrendelt, de azóta sem valósult
meg.8/

Az egyetemes közgyűlés már 1940-ben elrendelte a jogegy-
ségi határozatoknak az "Evangélikus Élet" c. hetilapban való
köz1ését.9/ Erre egy darabig sor is került, később azonban el-
maradtak a közzétételek.

A magyar evangélikus egyházjog mellett figyelmet kellene
szentelni a nemzetközi jogi és a külföldi egyházjogi forrás-
gyűjtésre is.IO/

A nemzetközi jogi jogforrások összegyűjtésének fontosságát
mi sem igazolja jobban, mint az, hogya XVI. és XVII. század
nagy va11ásbékéi óta a vallásszabadság gondolatának a kitere-
bélyesedését - és ezzel az egyes államok vallásügyi törvény-
hozását - a nemzetközi jog elhatározó módon szolgálta. Ehhez

5/ V. ö. egyet. közgy. jkönyv 1904:112.,1905:95.,1908:147.,1929:38.,
1915:152., 1931:39. és 1934:106. jk. pontokat.

6/ Egyete~s szabályrendelet gyűjtemény. Összeállította: Zsigmondy Jenő
Budapest, 1905.

7/ A vallás- és közoktatásügyi igazgatás hatályos jogszabé1yainak gyűjte-
ménye. Budapest, 1944. 1. r . •

8/ Az egyetemes közgyűlés 1937:84. jk. pont alatt rendelte el, kiadására
nem került sor.

9/ Egyet. közgy. 1940:12. jk. pont.
10/ V. ö. Hans Liermann: Die Aufgaben der recntsgeschicht1ichen Forschung.

- In: Archiv für Ev. Kirchenrecht, 1941. 5. Band 288-289. 1.
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kapcsolódik a modern nemzetközi jog az Egyesült Nemzetek Alap-
okmányán, az Emberi Jogok Nyilatkozatán, a genocidiumról szóló
nemzetközi jogalkotáson, illetve az ún. helsinki egyezményen:
a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányán és az
1989. évi bécsi zárónyilatkozaton keresztül, valamint a tudo-
mányos és vallásos érdekeket szolgáló uniók megteremtésén,
vagy egy éb nernz etk öz í szerződésen keresztül és az egyházjog fej-
lődését is nagymértékben előmozdítja.

A külföldi egyházjogi forrásgyűjtésnél reánk csak subsidi-
áriusabb felsdatok várnak. Idővel ho?záférhetővé kellene tenni
a nagy evangélikus Egyházjogi rendszereket ,legal ábbis ezek
ismertetésére nagy szükség lenne az újabb jogalkotásnál. Az
Evangélikus Világszövetség magára vállalhatná a világ evangé-
likus egyházi alkotmányainak , illetve a fontosabb nemzetközi
egyezmények gyűjtését és kiadását.

Az evangélikus Egyház autonóm jogforrásai hierarchikus
rendbe sorozhatók. Ez azt jelenti, hogya hierarchikus lépcső
legfelső fokán álló kútfő a legerősebb, mellyel egyik ala-
csony abb rendű kútfő sem állhat ellentétben. Ebből következj k
az is, hogy a legerősebb kútfő megváltoztathatja az alacso-
nyabbrendű jogforrást , ki v éve az egyház hitvallását. Ha ezt
megváltoztatná, az egyház megszűnre ugyanaz az egyház lenni.

A szabályszerűen megalkotott és életbeléptetett jogszabá-
lyok az akaratnyilvánítás é s cselekvés szerveit, vagyis az
Bgyházi tisztségviselőket, illetve az egyháztagokat kötelezik.
Eszerint t esz különbséget Ereky szabályzat és jogforrás kö-
zött; szabályzat alatt értve azokat az egyházj kútfőket, ame-
lyek nem a hívek összességére, hanem csak sz akaratnyilvání-
tás és cselekvés egyházi szerveire kötelezők és csak az egyhá-
zi szervek és szervezetek bel életét szabályozzák, míg jogfor-
rás alatt - szerinte - az összes egyháztagra egyaránt érvényes
jogforrást kell érteni.lll Tekintettel arra, hogya szabályzat
is jogforrás é s így nem "differencia specifica" , félreértések
veszélye miatt nem látszik indokoltnak ez az eLne ve z é sbe l í

megkülönböztetés.
Az egyház nemcsak szervezetében

Iam -szervezési elveivel, hanem abban
fajta uralom formájában jelentkezik
természetesen egyháznál és államnál
milyen alapelven épül fel.

A kútfői rendszer kialakulására kihatással van az a körül-
mény, hogy az egyház milyen egyházi formák keretei között él,
tehát pl., hogy államegyház keretei között-e? Et kihat egy-
részt a legfőbb hatalom önkorlátozásának terjédelmére és irá-
nyára, másrészt a kútfők hierarchiájának a kiépítésére is.

mutat hasonlóságot az ál-
is, hog Y kif elé -bizo nyo s-

mindkettő. Ez az uralom
aszerint különbözik, hogy

III Ereky István: Jogtötténelmiés közigazgatásijogi tanulmányok.
pest, 1917. I. k. 319. 1.

Buda-
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Több egyház - az államhoz hasonlóan - kútfői rendszerükben a
suverénitás qnkorlátozásának eredményeképpen különbséget tesz
alaptörvény és egyházi törvény között.12/

Az egyházi jogforrások hierarchikus rendjében a legmaga-
sabbrendű egyházi akarat megtestesítője az egyházi alaptörvény:
az egyházi alkotmány törvény . Némely evangélikus egyházban az
alkotmány törvény csak minősített többség mellett változtatható
meg, ha egyáltalán megváltoztatható. A ko ve tk ez ő szinten az
egyházi törvények, valamint ezzel egyenlő fokon a szokás jog,
végül a hierarchia legalján az egyházi szabályrendeletek áll-
nak. A magyar evangélikus egyházjog nem tesz különbséget egy-
házi alaptörvény , alkotmány törvény , illetve egyházi törvény
között a megváltoztathatóság tekintetében; mégis az alkotmány-
törvény kifejezést az egész egyházra vonatkozó egységes, glo-
bális jogalkotási termékre, az egyházi törvény megjelölést
pedig általá~an minden zsinati jogszabályra, szűkebb értelem-
ben az egyházi alkotmányt módosító ún. novelláris
jogaIkotás termékeire szokás érteni.

A világi jog szemszögéből nézve az egyházi autonóm jogfor-
rások szoros értelemben véve csak szabályrendeletek lehetnek.
Ez azt jelenti, hogy az egyházi törvények a jo~források világi
hierarchiájában nem állnak egyenlő szinten az állami törvé-
nyekkel, hanem jelentőségük nem nagyobb a törvényhatóságok
vagy községek szabályrendeleteinél. A világi hatalom törvénye-
ivel és rendeleteivel szemben az egyházi kútfők, mint autonó-
miával felruházott külön szervezetnek az alkotásai jelentkez-
nek és következésképpen épp úgy autonóm kútfők, mint a tör-
vényhatósági és községi szabályrendeletek. Amíg' azonban a vi-
lági autonómia, csak, mint országos éutonómia képes éZ általa
alkotott kútfők tagozódását előidézni - így pl. a törvényható-
sági szabályrendelet külön kútfői hierarchiát nem alkothat -,
addig az egyházi autonómia az egyház k í erne Lk edő fontossága
miatt a kútfőknek Lgyanolyan, az állami hierarchiával párhuza-
mos, de autonóm hierarchiáját hozza létre, mint az állam.13/

Jogforrási erő tekintetében nemcsak az egyházi autonóm
jogforrásokon belül, hanem az egyházi autonóm, az államjogi ,
a vegyes természetű é s a nemzetközi jogi kútfők között hie-
rarchikus rend állapítható meg. Állami és egyházi eredetű
jogszabályok összeütközése esetén, - az államszuverénitás el-
vénél fogva - az állami jogszabály érvényesül. Az állam a maga
területén a legfőbb hatalom, suprema potestas, tehát v é qs ő

soron ő jogosuI t a területén élő jogi személyek - köz t űk az
egyházak - működésének jogi karl átai t szabályozni .14/ Ezt az

12/ Ereky István i. m. 230-231. 1. A kiváló angol jogtudós A. V. Dicey
(Lectures introductory to the study of the law of the constitution. 8.
cd. 1915.) nemcsak az angol jogra, hanem a mienkre is érvényesen meg-
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álláspontot a római katolikus egyház az egyház universalismu-
sára tekintettel abszolút értelemben véve nem osztja, mivel az
egyház magasabbrendű célkitűzései miatt bizonyos mértékben -
legalábbis erkölcsi síkon - az állam az egyház külső jogható-
ságának is alá van vetve. (Potestas in temporalia.)15/ Elvileg
elképzelhető, hogy az egyház az állami korlátokat áthágja oly-
módon, ho gy az áIIami jogszab ályokkal nem kongruens - contr a
legem - jogszabályokat alkot, kérdéses azonban, hogy ezek a
szabályok jogszabályoknak minősülhetnek-e? Ettől függetlenül
az sem kétséges, hogy ezek végrehajtását az államhatalom alig-
ha támogatná, sőt esetleg a felelősség kérdését is felvetné.
Gyakorlatilag inkább az ún. párhuzamos szabályozás esetén áll
fenn az összeütközés veszélye, bár ez legtöbbször látszólagos.
Az egyházi ünnepnapoknak az államitói eltérő szabályozása,
vagy a házasság érvénye=ségéhez az egyházi áldás megadás ának a
szükségessége, vagy az egyházból kilépés és a házasság felbon-
tásának kánonjogi tilalma16/ mind olyan kérdés, amely a kato-
likus hívőt súlyos lelkiismereti konfliktus elé állíthatja és
esetleg egy államjogilag hatályos cselekmény teljesítése egy-
házjogi érvénytelenséget von maga után. Evangélikus viszony-
latban az összeütközés veszélye lényegesen kisebb, bár a
konfliktus lehetősége eleve nem zárható ki.

Előfordulhat természetesen az is, ami az elmúlt negyven év
alatt állandó gyakorlattá vált, hogy az államhatalom az egyhá-
zi autonómiát sértő jogszabályalkotással beleavatkozik az egy-
ház legsajátosabb belügyeibe. Ez esetben nem marad más hátra,
minthogy az egyház küzdjön az állami önkény ellen a rendelke-
zésre álló legális eszközökkel, ha pedig ez eredménytelen ma-
radna, végső esetben a mártíromságot is vállalnia kell,17/ ha
rendeltetéséhez hű akar maradni.

Az úJabb jogfejlődés jellemzője a heteronóm állami és au-
tonóm egyházi jogszabályoknak a közelítése, egyre intenzívebb
egybedolgozása. Különösen látszik ez a szerződéskötési jog
területén, ahol az állam és evangélikus egyház közti szerződé-
sek egyre gyakoriabbakká válnak.18/

állapítja, hogy "nincs különbség alkotmányi és köztörvények között,
vagyis a nem alapvető, nem alkotmányi és alkotmányi törvények között".

13/ Ereky István i. m. 232. 1.
14/ Reiner János: Az egyházjog fogalma. Budapest, 1894. 4. 1.
15/ Sipos István: Kato1ikus egyházjog. Pécs, 1938. 266. 1.
16/ Johann Victor Bredt i. m. 89-90. 1., és Werner Haugg i. m. 285. 1.
17/ Hans Liermann i. m. 27-2~. 1.
16/ Hanns Engelhardt: Die yereinbarungen des ungarischen S-faatesmit den

Kirchen. - In: Verantwortlichkeitund Freiheit. Festschrift füf Wi11i
Geiger zum 80. Geburtstag. k1ny. 722-744. 1.
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XII. Az egyházi autonóm jogforrások

Közvetlen jogforrások

1./ Egyházi (zsinati) törvények

Az egyházi törvény fogalma. - Az egyházi szuverénitás: suprema
potestas in spiritualibus. - Az "egyházi" törvény kérdése. -
Az egyházi törvény kihirdetése és hatálybalépése. - Egyházi
alkotmány törvény. - A rendelet szerepe az evangélikus egyház-
ban.

2./ Az egyházi szokásjog (consuetudo, usus)

Szokás és jogszokás. - A szokásjog szerepe a római katolikus és
evangélikus egyházban. - A szokásjog keletkezése. - A szokás-
jog nagyobbára gyülekezeti jog. - Törvénymagyarázó , törvény-
pótló és törvényrontó szokásjog. - A szokásjog nem lehet el-
lentétes az egyház lényegével. - A szokásjog megismerésének
módja: a jogegységi határozat és bírói ítélet. - A kánonjog
receptiója szokásjogi alapon történt. - Egyházi törvény és
szokásjog.

3./ Szabályrendeletek (statutumok)

Az autonóm egyházi jogalkotó testületek. - A szabályrendelet-
alkotás célja. - A szabályrendeletek hierarchikus rangsora. -
Kihirdetés, hatálybaléptetés. - A szabályrendeletek 'túltengé-
sének veszélyei. - Hivány és szabályrendelet. - Szabályrende-
letgyújtemény kérdése.
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1./ Egyházi (zsinati) törvények

Az egyházi autonóm jogforrások közül gyakorlatilag kétség-
kívül az egyházi, vagy zsinati törvények, - vagy ahogy Paul er
nevezi: a zsinati végzésekl/ - a legfontosabbak. Az egyházi
törvények teszik ki az autonóm egyh ázi jogszabályok zömét, a
többi jogforrás inkább csak kiegészítő jellegű.

Egyházi, vagy zsinati törvény alatt mindazokat az egész
egyházra érvényes jogszabályokat értjük, melyeket az egyház
legfőbb törvényhozó szerve: a zsinat alkot az Egyházi Törvé-
nyeKoen megna~arozo~~ mooon.

Az előzőekben már rámutattunk a szuverénitás folyománya-
ként jelentkező önálló egyházi jogalkotó hatalomra. Ha szuve-
rénitás fogalma alatt supprema potestast, vagyis azt a legfőbb
hatalmat értjük, melynél fogva a jogközösség befelé a legfőbb
hatalmat képviseli, vagyis a közösséget kötelező jogelveket
pozi tív joggá szilárdítja, 2/ kifelé pedig mentes minden más
jogi közösség beavatkozásától, akkor a szuve r én í tás fogalma
egyházi viszonylatban: suprema potestas in spiritualibus. Az
egyház tehát - az alkotmány keretei között - maga állap ítja
meg hitvalljsának tartalmát és egész jogrendszerét, nem pedig
az állam. Ezen a téren az egyház nem tehet engedményt, me rt
ezzel sajá1 sírját ásná meg.3!

A suprema potestas nemcsak a hitvallás megállapításánál,
hanem az egyház belügyeinek a szabályozásánál, valamint azok-
nál az ügyeknél is megilleti az egyházat, quae ad disciplinam
et regimen ecclesiae pertinent. Mégis sok állam az egyházi
belügyeket úgy tekinti, mintha az egyház az államjog kizáróla-
gos uralma alá vetett közösség volna, és nem ismeri el az egy-
ház ilyen jellegű önállóságát. Az állam és az egyház minden-
kori viszonya nagyban befolyásolja az autonómia terjedelmét és
ezzel az egyházi törvényalkotás területét is.

Azzal, hogy el í sme rjük az evangélikus egyház belegyházi
ügyek intézésére vonatkozó autonómiáját, a - suprema potestas
in spiritualibust - egyúttal az egyházi, vagy zsinati törvény
kifejezést is elfogadjuk. Nem osztja ezt az áll áspontot Szon-
tagh Vilmos a törvény kifejezés speciális államjogi tartalma
miatt és az egyházi jogszabályokra ezért nem tartja alkalmaz-
hatónak. liA zsinatnak - írja -, mint az állam )bgrendjének
feltétlenül alávetett közjogi korporáció legmagasabb rangú
szervének és magának az államnak a jogalkotása ugya'nis nem

1/ Pauler Tivadar i. m. 141. 1.
2/ P. Heller: Die Souveritat. Berlin und Leipzig, 1927. 58. 1.
3/ Heinrich Brandweiner i. m. 78-79. 1.
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egyenrangúak, mert tér és időbeli azonos vonatkozásban nem is
képzelhető két egyenrangú jogaIkotás, csak egymással fölé- és
alárendeltségi viszonylatban" ,41 ezért helyesebbnek találná a
zsinati szabályrendelet elnevezést. Szentpéteri Kun Béla sze-
rint is, mivel csak az állam alkothat törvényeket, az egyházi
törvények "jog természetű szabály"-oknak tekinthetők.51

Bár jogelméletileg indokolt lenne a "törvény" nomenclatu-
rát kizárólag államjogi értelemben használni, a szabályrende-
let elnevezés rendszeresítése zavart jelentene és az egyház
autonóm jogalkotó hatalmának a tagadását jelentené. Az "egy-
házi" vagy "zsinati" törvény kifejezés kellőképp érzékelteti,
hogy az "állami" törvénytől eltérő fogalomról van szó s mivel
ez a kifejezés erősen beívódott a köztudatba, ezért nem lenne
célszerű megvál toztatni, már csak azért sem, mert az egyházi
törvény az egyház életében jelentkező fontosabb, kardinális
jellegű kérdéseket szabályozza az egész egyházra egyetemes ér-
vénnyel, míg a szabályrendelet a hierarchikus jogforrási lis-
tán alacsonyabb fokozatot jelent.

Az egyházi törvényalkotás az egyházi törvényekben meghatá-
rozott szervek összeműködésének eredményeképp történik. A tör-
vényhozás szerve tehát csak forma szerint a zsinat, pontosab-
ban nem egymagában a zsinat, hanem mindazoknak a szerveknek az
összeműködése , amelyek együttvéve teszik lehetővé a törvény-
hozás működését.61

Az egyházi törvények kihirdetéssel lépnek életbe. A kihir-
detés a régi törvények szerint 11 a zsinaton történt, az UJ
szerintBI a törvénynek az egyházközségekhez és önkormányzati
testületekhez való megküldéséveI. A törvény kihirdetése (régen
életbelépése) azt jelenti, hogy nincs akadálya a törvény érvé-
nyesülésének a gyakorlatban, a hatálybalépés, amely régen az
egyetemes közgyűlésre , újabban az országos elnökségre tarto-
zik, pedig az jelenti, hogy egy meghatározott időponttóI kezd-
ve sor kerül a jogszabálynak a gyakorlatban való alkalmazásá-
ra.

A zsinati törvény hatálybalépésre vonatkozóan általános
érvényű szabályokat nem állapíthatunk meg az eddigi gyakorlat
alapján, eltérően az állami törvénytől; a hatálybalépés ideje
a szükségnek megfelelően esetenként változik.91

41 Szontagh Vilmos: Magyarhoni evangélikus egyházunk, mint jogintézmény az
állam és a jogelmélet szempontjából. Miskolc, 444. 1.

51 Szentpéteri Kun Béla i. m. 6. 1.
61 V. Ö. Hans Kelsen: Az államélet alapvonalai. Szeged, 1927. 78.1.
71 1934-37. évi E. T. II. tc~ 90. §.
BI E. T. II. törvény 120. § /8/.
9/ V. Ö. pl. E. T. IX. tc. 4. §.
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Az egyházi jogszabály az egyházi törvény fogalmi meghatá-
rozása szempontjából formális meghatározást nyújt, mivel csak
azt minősíti törvénynek, amit a zsinati elnökség kihirdét és
amelynek hatálybalépési napját az országos elnökség megálla-
pítja és közzéteszi. Tartalmi szempontból az ország alkotmánya
jelent korlátot.

Magyar evangélikus egyházjogi szempontból különbséget le-
het tenni ugyan egyházi alkotmányt örvény és egyházi törvény
között, az előbbi alatt az egyházi jogélet egészét, az egész
egyházi struktúrát szabályozó törvénykönyvet értve alatta, míg
egyházi törvény alatt az egyes egyházjogi kérdéseket szabályo-
zó jogszabályok összességét kell érteni. A magyar evangélikus
egyházjog azonban nem ismer minősített többséget az alkotmány-
törvény megváltoztatásánál, hanem a zsinat által hozott egyhá-
zi törvények hozatala, módosítása és megszűntetése azonos mó-
don: egyszerű szótöbbséggel történik. Mivel etekintetben az
egyházi törvényekben utalás nincs, a tanácskozási és ügyrend
irányadó etekintetben. Az 'EJ A. értelmében a zsinat jogosult
ügyrendjét megállapítani, 10 az 1966. évi törvények szerint
viszont az elnökség .111 A korábbi szabályozás sokkalta meg-
nyugtatóbbnak tűnik, hiszen az ügyrend elhatározó módon hatá-
rozhatja meg a törvényalkotást.

A rendeletnek, mint jogforrásnak a magyar evangélikus egy-
házon belül különösebb jelentősége nincs a jogrendszer erősen
demokratikus fejlődése miatt. Ez a fejlődés azonban 1966-ban
megtört, amikor az Et. az országos presbitériumot törvényerejű
rendelet alkotási joggal ruházta fel "olyan ügyekben, ame Lyek-
ben a zsinat nem rendelkezett, de az egyház foly~matos életé-
vel összefüggésben időközben zsinati h at é sk ö rbe tartozó tör-
vényerejű rendelkezés vált szükségessé.121 Ugyancsak rendele-
ti jogalkotást jelent az országos egyházi bíróság teljes ülé-
sére átruházott az a zsinatot illető hatáskör, amelynek alap-
ján az egyházi bíráskodás törvényben nem szabályozott eljárás-
jogi szabályait az összes bíróságokra ki terjedő kötelező ha-
tállyal állapíthatja meg.13/

A rendeletalkotási jognak a magyar egyházjogi rendszerbe
való átültetése nyilván a külföldi minta, illetve a pártállam
idején létező Elnöki Tanács utánzását jelentette. A jogi ren-
deletek (Rechtsverordnung) valamennyi egyháztagot - anémet
egyházi szabályozás szerint - ténylegesen kötelezi"k, a köz-
igazgatási rendeletek (Verwaltungsverordnung), az_egyházi hi-
vatalok és hivatalnokok i~tern szolgálati kérdéseii~szabályoz-

10/ E. A. 182. §.
III E. T. II. törvény 120. §.
12/ E. T. II. törvény 121. §.
13/ Et. VI. törvény 38. §.

203



14/ Hans Liermann i. m. 50. 1.

zák, míg a szükségrendeletek CNotverordnung) a zsinat ülésezé-
se hiányában a zsinat hatáskörébe tartozó kérdéseket szabá-
lyoznak .14/

Ez a megoldás aligha helyeselhető, hisz olyan kérdések
szabályozását vonja el a zs í ria t t ó I , amelynek a szabályozása
zsinati hatáskörbe tartozik.

A pásztorlevelek, továbbá deklarációk nem tekinthetők jog:
forrásoknak, hanem aktuális kérdésekben történő állásfoglalás-
nak és ezért ezek figyelmen kívül hagyása az egyháztagok ré-
széről fegyelmi következményt nem vonhat maga után.
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2./ Az egyházi szokásjog (consuetudo, usus)

Az evangélikus egyházjognak az egyházi törvény mellett még
ma is egyik legfontosabb jogforrása az egyházi szokásjog. A
szokásjog kialakulásához azért volt különösen jó talaj az
evangélikus egyház területe, mert a traditio révén az egyház
mindvégig vonakodott a vallásos élet területének a jogi sza-
bályozás körébe történő vonásától. Az egyház abból a meggondo-
lásból helyezkedett erre az álláspontra, hogy az egyes erköl-
csi tulajdonságokat, - mint pl. a szeretetet, hálát, barátsá-
got, könyörületességet, önfeláldozást és egyéb altruisztikus
jellemvonást -, jogszabály útján nem lehet kialakítani. Oe ké-
sőbb is, amikor az egyházban már működnek a törvényhozó hata-
lommal felruházott szervek, az írott jogban jelentkező joghé-
zagokat az egyházi szokásjog hivatott kitölteni.l/

A szokás nem egyéb, mint az egyénnek tettekben is megnyil-
vánuló felfogása, meggyőződése. Az ebből a meggyőződésből fa-
kadó jog a szokásjog. Nem minden szokás fakaszt szokásjogot,
hanem csak az olyan, amely az illetékes jogalkotó tényezőtől,
a cselekmények következetes ismétlődése útján (frequentia ac-
tuum), a jog elveivel összhangban jelentkezik s benne valamely
jogelv olyan határozottsággal nyilvánul meg, hogy abból az
egyházi köztudatban élő meggyőzpdés (tacitus consensus eccle-
siae) biztosan megállapítható. zr A szokás útján létrejött jog-
szabálynak nem a cselekmények véletlen ismétlődése adja meg a
jogszabály jelleget , hanem a cselekmények következetes és sza-
bályszerű ismétlődésében rejlő s jogalkotásra irányuló akara-
ta. Ezért nem szokásjogi szabály pl. az, hogy köszönni kell
egymásnak.

Elvileg az sem kizárt, hogya tacitus consensus ecclesiae
már egyetlen actus alapján (praecedens) is megállapítható le-
gyer•. Vitás esetben az egyházi bíróság jogosult annak eldönté-
sére, hogy az adott esetben kialakult-e szokásjog.

Szokás' o alatt a .o alkotásr.a iletékes tén ező által
iratlanul,meghatározott formák mellett a,ként alkotott jogfor-
rást értjük, amikor következetesen ismétlődő cselekmények út-
ján - az egyház hitelveivel összhangban juttatja kifejezésre
jogi meggyőződését.37

1/ Hans Liermann i. m. 52. 1., Wilhelm Kahl i. m. 129. 1.
2/ Zachár Gyula: A magyar magánjog alaptanai. Budapest, 1928. 10-15. l.
3/ V. ö. Mikler Károly i. m. 122. 1.
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A szokásjog a keresztyén egyházaknál nem azonos tényezők
jogi meggyőződésén alapul. Mivel a római katolikus egyházban a
laikusok nem részesei az egyházi törvényhozó hatalomnak, mint
jogalkotó tényezők ezért nem is jönnek tekintetbe. A protes-
táns egyházaknál viszont az egyházi hatalom birtokosa a hívek
összessége; az egyháztagok jogi meggyőződésüket a k ü lönb öz ő

egyházkormányzati szervek tagjaiként külsőleg is kinyilvánít-
hatják. A szok ás a protestáns egyházaknál tehát valamennyi
egyháztag jogi meggyőződésén alapul. Ez az oka annak, hogy a
hazai protestáns egyházak alkotmányukat és közigazgatásukat az
állam alkotmányával és közigazgatásával összhangban alakítot-
ták ki.4/

Az evangélikus egyházban érvényesülő szokásjog keletkezé-
sére nézve tételes jogszabály nincs, keletkezésének feltétele-
it az egyházjogtudomány próbálja megállapítani.

Kovács Albert a törvénypótló szokásjog érvényes keletkezé-
séhez tíz évet, a törvényrontó szokásjog kialakulásához pedig
a jogalkotó tényező jogi meggyőződésének negyven évig tartó
ismételt és hallgatólagos akaratkijelentését tartja szükséges-
nek.5/ Ezt a véleményt azonban mi sem támasztja alá, még a
múltra vonatkozóan sem. A mai álláspont szerint előre meghatá-
rozott időtartam eltelte nem szükséges a szokásjog kialakulá-
sához, csupán olyan hosszú idő, - sokszor néhány esztendő is
elegendő -, amely a jogi meggyőződés kialakulásához elégsé-
ges.6/

Mivel az· evangélikus egyházban az egy~áz valamennyi tagja
az egyházi hatalom részese és az egyházi jogalkQtás viselője,
a szokásjog legtöbb esetben gyülekezeti jog. Így legtöbbször
a gyülekezetnek a lelkészi állás betöltésénél való közreműkö-
désére, vagy a helyi egyházi szükségletek teljesítésére, a hi-
vá~ra, az egyházi fegyelemre, az egyháztagok jogviszonyaira,
a gyűléseken való eLn ök l é sre , a gyűlések ügyrendjére és más
hasonló kérdésre vonatkozik. Természetesen annak nincs akadá-
lya, hogy más önkormányzati fokozaton, vagy akár egyes egyházi
alkalmazottaknál (pl. segédlelkészeknél) alakuljon ki szokás-
jog.7/

A szokásjog tartalmát tekintve háromféle lehet:
1/ törvénymagyarázó (consuetudo secundum legem) abban az

esetben, ha a törvény rejtett, vagy kétes értelmét magyarázza.
2/ törvénypótló (consuetudo praeter legem) akkor, ha a

törvény által szabályozatlanul hagyott területen valamely jog-
viszonyt kiegészítésképpen szabályoz.

4/ Mikler Károly i. m. 123. l.
5/ Kovács Nibert i. m. 257. 1.
6/ Hans U:~rmann i. m. 54. l.
7/ Hans Liermann i. m. 53. 1.
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31 törvényrontó (consuetudo contra legem), vagy derogativ
abban az esetben, ha a szokásjog valamely hatályos törvény el-
len irányul és annak hatályát egészben vagy részben megváltoz-
tatja, vagy megszünteti. A későbbi eredetű szokásjognak ugyan-
ilyen hatálya lehet a korábbi szokásjogra.BI

A szokásjog törvényrontó ereje lassan, fokozatosan, nem
uno ictu érvényesül. A köztudatban lassan hanyatlani kezd a
törvényi rendezés helyességébe vetett meggyőződés; a törvényt
elavultnak kezdik tekinteni, melyet a fejlődés már túlhaladt.
Ebből a negatívumból, - amely rendszerint a felek és a bíróság
rész é r ő l t ö rt ánő mellőzésben jelentkezik - egy másik, a k oz -
felfogásnak megfelelő eljárási mód alakul ki s ez szinte ész-
revétlenül lép a gyakorlatilag mellőzőtt törvényes rendelkezés
helyébe.91

A szokásjog törvényr ontó ereje ellenére sem tartalmazhat
az evangélikus hittel é s a keresztyén erkölccsel, illetve az
ezen alapuló jogrend általános elveivel és célkitűzéseivel
ellentétes rendelkezéseket . Az ésszerűségnek (racionabili t as )
ez a következménye a világi jog területén is fennforog.IOI Az
evangélikus hittételekkel ellentétes, vagy erkölcstelen jelle-
gŰ,szokásjog sohasem válhat valódi jogszabállyá, hanem mindig
csak "látszat jog" marad. Ennek az elvnek az alkalmazásánál
azonban a legnagyobb elővigyázatra van szükség. Az még ugyanis
nem erkölcstelen, ami a mai szokásnak és erkölcsnek ellentmond
é s az első pillanatra igazságtalannak, vagy túl "kemény"-nek
tűnik, hanem csak az, ami alapjában fogva erkölcsileg elvisel-
hetetlen. Az értékelésnél nem a mi jogi megítélésünk, hanem
egyedül az egyház lényegével való ellentmondás lehet irány-
adó.lll Atekintetben, hogy mi az egyház lényegével összhangban
álló, mi nem, a felmerült konkrét kérdések során az egyházkor-
mányzati f ó rumnk , esetleg a zsinat jogosun--állá-sr fogIaInl a
teológiai kutatás legújabb eredményére támaszkodva.

A szokásjog t e rmé szet éné I fogva, mint nem 'írott kútfő (ius
non scriptum) jelentkezik, hisz nem az írásbafoglalás, hanem a
következetes gyakorlás annak megnyilatkozási formája. Mindezek
ellenére azt tapasztaljuk, hogyaszokásjogi szabályok több-
nyire írásba foglalva jelentkeznek, minthogy a szokásjog az
egyházi bíróságok elismerésével nyér sanctiót. A bíróság sze-
repe azonban etekintetben deklarati v, jogot felismerő é s nem

BI Wilhelm Kahl i. m. 130. 1.
91 Zachár Gyula 1. m. 12. 1.

101 Werbőczy Hármaskönyv. Bevezetés X. 3. "Est autem ratlonabilis, cum
tendit et accedit ad finem iuris. Finis autem iuris canonici et divini
est: felicitas animae. Finis vero iuris civilis est bonum publicum."

III Hans Liermann i. m. 54. 1., Wilhelm Kahl i. m. 131. 1. '
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12/ E. T. VIlI. tc. 27. §.
lJ/ E. T. II. tc'.76. §. - V. ö. Nagy Antal: Döntvényalkotása református

közigazgatásibíráskodásban. Szeged, 1938.
1./ V. ö. 1912:LIV. 70-79. §.

constitutiv, jogot létBsít5. Igen természetes, hogy els5sorban
az országos törvényszék hivatott erre a szerep re , ha az ügy
bíróság elé tartozik, ha viszont közigazgatási, akkor az or-
szágos presbitérium.

Jogegységi határozat hozatal ára a törvénykezésben akkor
kerülhet sor, "ha ugyanabban a kérdésben akár ugyanaz a tör-
vényszék, akár más-más törvényszék elvi alapon nyugvó joger5s
határozatot hozott". Jogegységi határozat hozatal a végett a
teljes ülés összehívása tárgyában akár hivatalból, akár egyhá-
zi hatós ág vagy magánosok eLő t erjesztésére az egyetemes tör-
vényszék elnöksége határoz.12/

A közigazgatásban akkor kerülhet sor jogegységi határozat-
hozataira , "ha az egyházkerületi hatóságok joggyakorlata fel-
lebbezési hatáskörükben elvi természetű közigazgatási kérdések
tekintetében nem egyöntetű". A határozathozatalt az ellentétes
joggyakorlat tüzetes megjelölésével bármely egyháztag kérheti.
Az egyetemes presbitérium saját hatáskörében dönti el, vajon
szüksége van jogegységi határozat hozatalára. A meghozott ha-
tározat a már joger5s döntéseket nem érinti. A hatóságok a már
kihirdetett jogegységi határozatot alkalmazni kötelesek, ille-
t51eg meghozataluk után kihirdetni kötelesek az országos köz-
gyűlés által meghatározott evangélikus lapban.13/

A jogegységi határozat hatálybalépésének id5pontja külön
rendelkezés híján a kihirdetés napjával kezd5dik. Ezeket a
jogegységi határozatokat tehát a véglegesen kialakult szokás-
jog hiteles megnyilatkozási formájának kell tekinteni. A ben-
nük kifejezésre juttatott jogszabály valódi, mintegy hitelesí-
tett szokásjog és ez a törvénnyel egyen15 hatályú.

Az egyházra vonatkozó állami joggyakorlat a fels5bb bíró-
ságok Cilletve amíg fennállta közigazgatási bíróság) teljes
ülési határozataiból , döntvényeib51, tpvábbá a jogegységi ta-
nácsok határozataiból ismerhet5 meg.14! .

A hitelesen megállapítható szokásjoggal szemben az ~
bírói határozatokban kifejezésre jutó jogelvek Cobservantia
ecclesiae) a szokásnak kialakulófélben Lev ő , de szokásjoggá
még nem jegecesedett stádiumát jelzik.

E15fordulhat az is, hogy kész, írásbafoglalt, kidolgozott
munkálatokat, esetleg kódexet fogad el a jogélet - hasonlóan
lierb5czy Hármaskönyvéhez - szokásjogi alapon. Ezen <;IZ alapon
nyugszik a kánonjognak az evangélikus clgyházban való kor ábbi
érvényessége.
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A kánonjog reCepCIO]a az evangélikus egyházban nem törté-
nik minden zökkenő nélkül. Kezdetben magának Luthernek az ál-
láspontja is elutasító, amint ezt a Corpus Iuris Canonicinek
l520-ban történt elégetésének szimbólikus cslekménye is mutat~
ja. l530-ban azonban már azt írja •.•hogy tanításai sok ponton
egyeznek a kánonjog alapelveivel.l~/

Ennek a felfogásbeli változásnak az okát Liermann a jogá-
szi álláspont felülkerekedésében látja; a jogászok belátták,
hogy feltétlenül szükséges a kánonjoggal való kapcsolat fenn-
tartása.16/ A reformátorok a kánonjogon nyugvó néhány alapelv
átvétele után a XVI. században a német egyetemeken megtartják
a kánonjog tanítását; a kánonjo~ recepciója ebben az évszázad-
ban befejezettnek tekinthető. Igy tehát, ha nem is közvetle-
nül, hanem szokásjogi recepció révén a Corpus Iuris Canonici
az evangélikus egyház másodIagos jogforrásává vált.

A magyar evangélikus egyház alkotmánya a szokásjognak ,
mint önálló és az egyházi törvénnyel egyenrangú jogforrásnak
az érv ény ét elismer i. Kit űní k ez onnan is, hog y "sz ázados gya-
korlat"-ról, másutt pedig kifejezetten "szokásjog"-ról tesz
említést.171 Az a tény, hogy az 1966. évi törvény a szokásjo-
got nem eml íti semmiféle vonatkozásban sem, nem magyarázható
úgy, mintha ez a hallgatás kiiktatni volna képes a jogforrások
sorából.

15/ Hans Liermann i. m. 54-55. l.
16/ Hans Liermann i. m. 56. l.
171 Lásd E. A. 2. §-t, továbbá E. A. 257. §-t.
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3./ Szabályrendeletek (statutumok)

A magyar evangélikus egyház autonóm jogalkotó szervei kö-
zül a fsinat mellett az önkormányzati hatóságok a legfontosab-
bak. Ez utóbbi által alkotott jogszabályok a szabályrendele-
tek, <á statutumok, vagy régiesen: rendezetek, utasítások, il-
letve ügyviteli, vagy helyi szabályzatok, szolgálati utasítá-
sok, rendszabályok, ügyrendek, vagy alapszabályok. Szigorúan
véve a fenti szinonim kifejezések között árnyalati különbségek
vannak, így szabályzat alatt csak az egyházi alkalmazottakra
vonatkozó jogszabályokat értjük, míg szabályrendelet alatt az
egyház autonóm szervei által alkotott jogszabályokat; gyakor-
latilag azonban nem szoktak éles határt tenni.

A szabályrendeleteknek különösen a múltban volt fokozot-
tabb jelentősége. Az egykori fraternitások különféleképp neve-
zett és rendszerint a vármegyei közgyűlés részéről is megerő-
sített rendszabályai, valamint a szab. kir. városok gyülekeze-
teinek statutumai, továbbá a szuperintendenciák és az egyete-
mes közgyűlés rendezetei, illetve szabályzatai szinte kizáró-
lagos - a zsinati törvénnyel egyenértékű - autonóm jogforrá-
sok , minthogy először csak az 1891-94. évi zsinat alkot az
egész ország evangélikusaira kiterjedő hatályú zsinati törvé-
nyeket.

Az 1891-94. évi zsinat nemcsak országosan kötelező alkot-
mányt készít, hanem törvény és szabályrendelet egymáshoz való
viszonyát is szabatosan meghatározza és a megkülönböztetés
alapjául elfogadja azt az elvet, hogy az egyházi törvényt az
egyház törvényhozó szerve: a zsinat, a szabályrendeletet pedig
a végrehajtó hatalmat gyakorló szervek; az egyházközség, az
egyházmegye, egyházkerület és országos egyház, pontosabban
ezek közgyűlése alkotja.

Minthogy a zsinat csak általános jogelveket alkot, a nem
szabályozott kérdések élet szerint való kitöltése szempontjá-
ból szükség van szabályrendeletalkotásra. Ehhez járul még az
is, hogy a zsinat a gyakorlat szerint 20-30 évenként ülésezik
s ezért egyes kérdés szabályozására évtizedekig várni kellene.
Minthogy a gyors fejlődés követelményeinek megfelelő szabályo-
zást a szokásjog nem tudja végezni, az önkormányzati testüle-
tekre hárul ez a feladat, annál is inkább, mert a tájegységek
eltérő jogélete partikuláris szabályozást kíván, ahol az egyes
kegyességi ."szok á sokn ak megfelelő jogi szempontok jobban ki-
kr ist á ly o'so'dha t nak . Minthogy evang éli kus egyh ázunkban mi nden
hatalom forrása az egyházközség, elvi szempontok is megkíván-
ják, hngy az önkormányzati testületek különleges viszonyainak
megfelelően saját maguk alkothassanak szabályrendeletet.1/

1/ V. Ö. Hans Liermann i. m. 51. 1., Mikler Károly i. m. 169-172. 1.
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Sajnálatos, hogy az 1966. évi törvény épp a gyülekezetet ütöt-
te el szabályrendeletalkotási jogától,ZI holott ez a jog min-
den egyházi önkormányzati testületet, - a felsőbbfokú hatósá-
gok szabályrendeleteinek és határozatainak sérelme nélkül, a
legk öze lebb.i fel sőbb ha tós ág jóv áhagy ása me llett már az E. A.
értelmében is megillette.3/

A szabályrendeletek hierarchikus rangsora áll fenn tehát,
mert a rangsor alján álló önkormányzati szerv szabályrendelete
nem ellenkezhet a felsőbb önkormányzati hatóság szabályrende-
letével. Ebbő l következik, hogy a felsőbb egyházkormányzati
szerv valamely alsóbbat szabályrendelet alkotására utasíthat,
bár nem ez a fő szabály, hanem az önkéntesség.

Az egyházi törvények a szabályrendelet alkotásáról semmi
közelebbit nem mondanak, csupán annyit, hogya szabályrendel-
tet az illetékes önkormányzati szerv alkotja. A szabályrende-
let kihirdetésének, illetve életbeléptetésének a közlése a he-
lyi viszonyoknak megfelelően (szószékről , vagy helyi újságon
keresztül) történik. Az országos szabályrendelet kivételével
mindegyik esetben szükséges a közvetlen felettes egyházkor-
mányzati szerv jóváhagyása.

A )lzabályrendelet-tervezet jóváhagyás nélkül is,.mint köz-
gyűlési határozat esetenként alkalmazást nyerhet, pl. a temp-
lomi "ülésrend megállapításánál. Itt is ny í Iv ánva lcan különbsé-
get kell tenni a minden egyháztagra egyformán érvényes autonóm
jogszabály é s csak meghatározott személyre (pl. egyházfira)
érvényes autonóm közigazgatási rendelkezés között. 41 Az egy-
szerű közgyűlési határozatra az jellemző, hogy azt a közgyűlés
közigazgatási hatáskörben hozza és valamely konkrét kérdés
eldöntését jelenti. A szabályrendeletet úszont a k öz qyű l é s
már jogalkotó hatáskörében hozza azzal a rendeltetéssel, hogy
az hasonló esetek eldöntésénél zsinórmértékül szolgáljon,
tehát egy magatartási szabályt jelentsen. A közgyűlés elvi ha-
tározata tartalmilag kimeríti a szabályrendelet kritériumait,
formailag azonban nem, mert ezt a presbitérium is hozhatja.
Ebben az a veszély, hogyapresbitériumnak szabályrendeletal-
kotási jögot biztosítunk, holott elvi jelentőségű vagy általá-
nos term€szetű kérdésben a közgyűlés a döntésre hivatott szerv.

A jogalkotás egészséges irányban történő fejlődése érdeké-
ben háttérbe kell szorítani a túlzott m é rt ékű partikulariz-
must. Lehetőleg általános, az egész egyházra érvényes jogsza-
bályokat kell alkotni, mert ez fokozza az egység. érzését é s
ezzel az egyház, mint erkölcsi hatalom erejét is,:·súlyát is.
Még mindig jobb az olyan szabályozás, amely hiánybs e~vi jel-
legénél fogva, mint az olyan, amely a részletekbe menő szabá-

Z/ E. T. II. törvény 7. §.
3/ E. A. 16. §.
4/ Hans Liermann i. m. 51. 1.
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lyozásával rövid időn belül célszerűtlenné, túlhaladottá vá-
lik. Az élet a hiányos szabályozás hiátusait inkább ki tudja
tölteni, semmi nt egy merev jogtételiel szemben a helyes elren-
dezést ki tudná erőszakolni.

Mindez természetesen nem a partikuláris jogaikotás kikü-
szöbölését, hanem csupán az ésszerűség korlátai közé szorítá-
sát jelenti. A különleges egyházi viszonyok nem tűrik meg az
univerzális szabályozást, az általánosító rendelkezéseket. A
szabályrendeletalkotás körébe csak a valóban speciális egyházi
közügyeket szabad utalni, me rt ezen a határon túlnövő önálló
jogaikotás az illető önkormányzati testület önállóságának ká-
ros kifejlesztésére szolgálna és értékes erőket kötne le a
helyi érdekek szolgálatában az országos érdekek rovására. 5/

Az Egyházi Alkotmánya hiványt (díjlevél) bizony mértékig
a szabályrendelettel egy síkra helyezi és ezzel jogforrási
erőt tulajdonít neki. 6/ Kitűnik ez abból, hogy minden olyan
í.nt é zke d é s, melynek eredményeképpen a lelkész (vagy tanító)
hiványban ~egállapított illetménye lecsökken (ún. hiványcson-
kítás) - a felsőbb egyházi hatóság jóváhagyása. nélkül - ér-
vénytelennek tekintendő még akkor is, ha ahhoz az érdekelt
személy - akár alkalmaztatását megelőzően~ akár tényleges al-
kalmaztatása alatt - önként ho zz á j á ru Lt .1/ Ez a reride Lke z é s
erősen kidomborítja a hivány közjogi, illetve közigazgatási
jogi jellegét.

A magyal' evangélikus egyház önkormányzati testületei által
alkotott szabályrendeletek egységes gyűjteménybe nincsenek
összefoglalva. Jelentek meg ugyan egyetemes és egyházkerületi
gyűjtemények, ezek azonban elavultak. A szabályrendeletek egy
részéről nem is lehet pontosan tudni, hogy hatályban vannak-e,
vagy pedig non us us folytán gyakorlatilag már nem érvényesül-
nek. Célszerű lenne ezért, ha egy bizottság felülvizsgálná az
eddigi szabályrendeleteket és ennek alapján az illetékes köz-
gyűlések döntenének ezek hatálybantartásáról.

5/ Szontagh Vilmos i. m. 441-443. 1.
6/ V. ö. E. A. 44. § - Az E. T. V. tc. 17. §-a is parifikál hivány és sza-

bályrendelet között, amikor "hivány, vagy szabályrendelet"által megál-
lapított fizetésről beszél.

7/ V. ö. E. A. 236. §.
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Közvetett jogforrások

1./ A Biblia

3./ A hitvallási iratok

A Biblia jogforrási jellege vitatott. - Az evangélikus egyház
az Ige egyháza. - A Biblia közvetett jogforrás. - Luther ál-
láspontja a danzigi tanácshoz írt levelében. - Az Ó- és Újtes-
tamentum közti viszony. - A Biblia magyarázata. - Római kato-
likus és református álláspont.

2./ A Kánontár (Corpus iuris canonici)
és a kánonjog (Codex iuris Canonici)

A kánontár összeállítása. - A kánontár közvetett jogforrás. -
A kánonjog kölcsönhatása az evangélikus jogalkotásra. - A CIC-
nek a protestánsokat érintő rendelkezései.

A "hitvallás" többféle értelme. - A hitvallás szabályozása a
belső egyházjogra tartozik. - Egyházanként változik a hitval-
lás jogi jelentősége. - Norma normans - norma normata. - A
hitvallás tartalma. - Közvetett jogforrás. - A módosítás kér-
dése. - A hitvaÜásképződés. -- Egyház és hitvallás. - A hit-
vallás szociológiai értelme. - Hitvallás - dogma - dogmatika.
- A hitvallás jogi hatása. - A magyar evangélikus egyház hit-
elvi nyilatkozata. - Az Evangélikus Világszövetség hitelvi
alapja. - Az evangélikus egyház közös hitvallása: az apostoli
hitvallás. - Kizárólagosan evangélikus hitvallási iratok: Az
Ágostai Hitvallás, at Ágostai Hitvallás Védelme, a Schmalkal-
deni Cikkek, a Kis és Nagy Kat hek í smu s , az Egyezségi Irat. -
A református hitvallási iratok.

4./ Egyéb egyházi jogforrások

A természetjog; - józan ész. - A keresztyén erkölcs.
gítő jogforrások.

Kise-
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1.1 A Biblia

Az egyházi autonóm jogforrások közül a Biblia, a kánontár
és a hitvallási iratok jogforrási jellegére nézve nem egységes
az egyházjogászok álláspontja. A felfogások legszélesebb ská-
lája fordul elő a Bibliának, mint közvetlen jogforrásnak az
elfogadásától kezdve, ennek teljes egészében való figyelmen
kívül hagyásáig és az emberi észre alapozott "természetes egy-
házjog"-ig. Sohm számára - az egyház jogi fogalmának az elve-
tése miatt - a Biblia és a hitvallási iratok jogforrási jelle-
ge nem jelent problémát. Az egyházjog formáljogi művelői szá-
mára a kérdés viszont kizárólag jogi, nem pedig vallási. Ilyen
szemlélet mellett a megoldást vagy az államjogi szemléletből,
vagy a katolikus látszatautonómiából lehet levezetni, melyek
mindegyike ellentétes az evangélikus felfogással. Nyilvánvaló,
hogy helyes eredményre csak akkor jutunk; ha a kérdést a teo-
lógia és a jog kettős mércéje alá helyezve próbáljuk megolda-
ni. Ennél a vizsgálódásnál az az igazság fog ki tűnni, hogy
ideális egyházjogi elmélet nemcsak különleges értelemben vett
jogi elmélet, hanem egyúttal teológiai elméletnek is része.ll

A teológiai szemlélet nem jelent mást, mint az őskeresz-
tyén biblikus, illetve lutheri elveknek a helyes értékelését.
Csak ezeknek a birtokában lehet a kérdésre helyes választ kap-ni.

Az evangélikus tanítás szerint az egyház a Krisztusban hí-
vők közösség~, az Ige egyháza. Az Ige Krisztus megváltói üze-
netének az evangéliumban való kinyilatkoztatása, vagy, mint
Luther mondja: "az isteni lélek munkálkodó ereje". Ez az iste-
ni erő hatalmába keríti az ember szívét, mint :'regnum dei ef-
ficax et potens in cordibus vestris", mint "pons et sern i t a ,
per quam venit ad nos spiritus sanctus", vagy, mint "vehiculum
gratiae dei" az embert rabul ejti, meggyőz í, új embert teremt
belőle, felragyogva, mint "ar do r et lux" ,'az embereknek azt a
bizonyosságot adva, hogy maga Isten beszél hozzám.21

Az isteni Ige egyrészt külső alakban, másrészt belső for-
mában jelentkezhet. Az első a tanítás és igehirdetés során mu-
tatkozik, az utóbbi Isten üzenetének a tartalmában. Luther az
Ige fenti két formája közti szoros kapcsolatra hívja fel a fi-
gyelmet, kiemelve, hogy Isten nem engedi, hogy ne legyen gyü-
mölcs.31 Mivel az Ige magának Istennek az akarata, egyúttal az

1/ Günther Holstein i. m. 229. 1., Hans Liermann i. m. 31. 1.
2/ Luthers Werke W. A. 17,125; 2,509; 95,112,453; 1,698; 40,1,572; 33,77
3/ "... Wenn d?s ~ussere Wort recht gehet, so bleibt das inner1iche nicht

aus. Denn Gotl lasst sein Wort nimmermehr ohne Frucht ausgehen. Er ist
dabei und TelÍretinnerlich selbst, das er gibt ausserlich durch den Pri-
ester" - Luthers Werke W. A. 2.112.
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isteni akarat kinyilatkoztatása az evangéliumban. Maga az é15
Isten beszél az írásban, az irás tehát nem ember, hanem Isten
szava.4/ A Biblia nem az egyház tekintélyén alapul, hanem ami-
kor a Szentírást lelki hatalomként fogjuk fel, az evangélium
az é15 Isten Igéjeként jelentkezik, amint ezt a szavára hall-
gató lelkiismeret tapasztalata is mutatja. A Bibliának az ön-
magában rej15 objektiv nagysága és a Lélek által ható szubjek-
tiv bizonyossága a küls5 és bels5 Igének felel meg.5/ Mivel az
Ige ereje Krisztus megváltói műve, minden erre vonatkozik:
"Die Schrift hat nicht mehr denn Christum und christlichen
Glauben in sich. "6/ A Biblia mep Lt é l.é s é r ő I pedig ezeket írja
Luther: "Auch ist der rechte Prüfstein alle Bücher zu urtei-
len , wenn man siet, ob Christum treiben oder nicht, sintemal
alle Schrift Christum zeiget."7/

A Bibliának jogforrásként elfogadása kérdésében a reformá-
torok álláspontja nem egységes. Luther kezdetben hajlik arra,
hogya Bibliában jogforrást is lásson. A német nemzet keresz-
tyén nemességéhez 1520-ban irt munkában még ezt irja: "Vernün-
ftige Regenten ne ben der heiligen Schrift waren übrig Recht
genug."8/ Mikor azonban a német parasztok és rajongók a Bibli-
ára hivatkozással új szociális rendet akarnak teremteni és az
Ótestamentumból a polygámiát, az Újszövetségb51 pedig az 55-
keresztyének önkéntes kommunizmusát akarják megvalósitani, be-
látja, hogya Bibliát nem szabad törvénykönyvként kezelni. Né-
hány é v múlva álláspontja megváltozik é s a Danzigi Tanácshoz
1525. május 5-én keltezett levelében az alábbi fontos megálla-
pítást teszi: "Ich bitte insonderhei t , das 5 E. Erb. darauf se-
hen, dass man auch nicht lehre nach dem Gesetze Mosis reg ie-
ren, viel weniger nach dem Evangelio. Das Gesetz Mosis ist tot
und ganz ab, ja auch allein den Juden gegeben, wir Heiden 501-
len gehorchen dem Landrechte, da wir wohnen ... Aber das Evan-
gelium ist ein geistlich Gesetz, danachman nicht regieren kann
... darumb 5011, man das geistliche Recht des" Evangelii ferne
scheiden vom usserlichen weltlichen Regiment und ja nicht durch
eine anders mischen."9/ Ez a megállapitás, amely a Bibliának
jogforrásként t ör t énö értékelésénél irányadó állapotnak te-
kinthet5,10/ - a jogi és erkölcsi nQrmacsoportot élesen külön-
választja.

4/ Luthers Werke W. A. 5,184; 8,597,7.638, 46.545; 47,133, E. A. 52,321.
5/ "HabeQ duo testes invictos, scripturam et conscientiam, quae est expe-

riencia. Manete cum ea doctrina, ubi certa scriptura et experientia
hominis." - Luthers Werke W. A. 30, II. 672; 36,506.

6/ Luthers Werke W. A. 8,236.
7/ Luthers Werke E. A. 63,157. - Krisztus alatt itt az egész megváltói mű

értend5.
8/ Luthers Werke E. A. XXI. 347.
9/ K5hler: Luther und die Juristen. 9. 1.

10/ Hans Liermann 1. m. 32. 1.



Mindez természetesen nem jelenti a két normacsoport teljes
függetlenülését egymástól, mert ez ellenkezne az evangélikus
felfogással. Luther számára a Biblia Isten Igéjét jelenti,
anélkül azonban, hogy a Szentírásban külsőleg, formailag
"szent" törvénykönyvet látna. Nyilvánvaló, hogy az evangélikus
egyház számára elsőrendű jogforrásként nem jöhet figyelembe,ll/
minthogy ott közvetlenül nem alkalmazandó jogi szabályok van-
nak, melyek Isten jogalkotó hatalmának megnyilatkozásai volná-
nak. Másszóval: nem tekinthető közvetlen jogforrásnak, mivel
nem jut benne kifejezésre a látható egyház jogi berendezésére
irányuló pozi tív törvényhozói akarat. Az egyházi jogaIkotás
tartaImát a Biblia pozitíve nem határozza meg, hanem csak ne-
gative körvonalazza, korlátokat állít fel, megvonja a határo-
kat, értékeli a pozi tív jogot .12/ Ami ellentétes a bibliai
utasítással, érvénytelen még akkor is, ha az állami hatalom
azt látszólag hitelesíti is.

A pozitív jogot alapvetően törvényesíti. Mindaz, ami a
bibliai utasítással egyezik, érvényes, ezért azt nem szabad
figyelmen kívül hagyni~ a nélküle létrejött egyházjog nem
"igazi" jog.

A Biblia normaalakító hatása aligha vitatható a pozitív
jognál. Amit a bibliai elvek kialakítanak, példaértékű, mint-
hogy az egyház emberi jogrendjére nézve nincs másfajta példa-
kép.lJ/

Végeredményképpen megállapíthatjuk, hogya Bibliának
iránynorma , normaalakító, direkti vát, vagy alapelveket megha-
tározó hatása nem vitatható el. Ilyen értelemben mondja Luther
az frásról, hogy ez "az egyház isteni rendje", minthogy a Bib-
lia a hívek közösségét összetartó normáknak és erőknek a fog-
lalata.14/ Leghelyesebb ezért, ha közvetett, subsidiárius jog-
forrásnak tekintjük, minthogy az egyházi - törvények etikai
alapelvei a Biblián nyugszanak.

Az Ó- és Újtestamentum közti viszony tekintetében a Danzi-
gi Tanácshoz intézett az a levélrészlet is figyelmet érdemel,
ahol Luther Mózes törvényeit "halottnak. és teljesen megszűnt-
nek", másutt pedig "a zsidók Sachsenspiegel"-ének mondja.15/
Ez az álláspont világi jogi szemszögből helytálló, egyházjogi-
lag azonban nem. Maga Luther is erősen hangsúlyozza a dekalog-
gos , a tízparancsolat jelentőségét. Nem vitatható , hogy ez

11/ Luthers vlerkeW. A. 7,668: "Oenn auch Christus hier nichts setzet,
noch ordnet als ein Jurist, oder Regent in ausserlichen Sachen, sondern
allein als ein Prediger die Gewissen unterrichtet."
Wilhelm Kahl i. m. 125. 1., és Ulrich Stutz i. m. 956. 1.
Erik Wolf i. m. II. r. 468-469. 1.
Luthers Werke W. A. 2,279. 1.
Luthers Werke E. A. XXIX. 157.

12/lJ/
14/
15/
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minden szociális rend számára isteni zsinórmérték, de ugyanúgy
a prófétai megnyilatkozások jogról és jogtalanságról ~éldaér-
tékű utalásoknak tekintendők.16! Nyilvánvaló, hogy az Uj testa-
mentum az Ótestamentum szabályait széles körben megszüntette
és ezért csak annyiban tekinthető az Ószövetség az evangélikus
egyházjog másodIagos jogforrásának, amennyiben ezeket a jogel-
veket az Újszövetség nem módosította, illetve nem szüntette
meg, vagy annak szellemével ellentétben nem áll. A lex poste-
rior derogat priori elv nemcsak jogi, hanem vallási értelemben
is érvényes. Annak a kérdésnek tisztázására, hogy esetenként
milyen mértékben vegyük figyelembe az Ótestamentumot, a teoló-
gia, illetve a keresztyén erkölcstan ad eligazítást.

Ugyanez érvényes a Biblia magyarázatával kapcsolatban. A
szabad kutatás elve az egyházjog területén is érvényes. Ellen-
tétben a római katolikus felfogással, amely a Vulgata szöveget
ismeri el egyedül hitelesnek , az evangélikus egyház egyetlen
meghatározott szöveghez sem köti magát végérvényesen, legke-
vésbé valamely evangélikus Biblia-fordításhoz, hanem a teoló-
giai szövegkutatások és szövegkritika eredményeit állandóan
hasznosítja. A szabad kutatás elve biztosítja azt a lehetősé-
get, hogyafelismert igazságok helyességét állandóan ellenő-
rizzük.17/ Mindez különösen annak a kérdésnek a vizsgálatánál
nem közömbös, hogy egy rendelkezés összhangban áll-e az álta-
lános keresztyén erkölccsel, vagy sem; ha ugyanis coram Deo,
vagyis az evang éli um mércéjéhez mérünk egy magatartást, más
eredményre jutunk, mintha coram hominibus, - emberi mérce sze-
rint - állapít juk meg.

A Bibliának nemcsak másodIagos jogforr?sként van jelentő-
sége, hanem abból a szempontból is, hogy jogviszony tárgya le-
het, avagy vonatkozhatik rá a jogaIkotás. Ez az eset a Biblia-
terjesztés szabályozásakor.18/

A római katolikus egyház az Ószövetséget az egyházjog se-
gédeszközének, az Ujszövetséget isteni létezési forrásnak te-
kinti, minthogy az utóbbi az egyház szervezetének és kormány-
zatának isteni eredetű alapvonalait, a ius divinumot foglalja
magában.19/

A református egyház az evangélikushoz viszonyítva a Bibli-
ának fpkozottabb jogforrási jelentőséget tulajdonít.20/ Ez ki-
fejezésre jut abban az álláspontban is, hogya reformátusok az

16/ Erik Wolf i. m. II. k. 468. 1.
17/ Szontagh Vilmos i. m. 96., 104. 1.
18/ Hans Liermann i. m. 34. 1.
19/ Siposs István i. m. 5-6. 1.
20/ Szentpéteri Kun Béla: Kálvin, mint egyházszervező.- Emlékezés Kálvin-

ról c. gyűjteményben. Budapest, 1909. 244-245. 1., Erik Wolf i. m. II.
kötet 462. 1.
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egyház szervezésénél nemcsak azt kívánják - az evangélikusok-'
hoz hasonlóan -, hogy az egyházszervezet ne álljon ellentétben
a Szentírással, hanem egyenesen, hogya Szentíráson alapuljon.
Mindez természetszerűleg nem jelenti azt, hogya református
egyházalkotmány tételei emiatt isteni eredetű jogszabályok
lennének olyan értelemben, mint a római katolikus egyházéi,
melyek helyességét nem szabad kétségbe vonni.

2./ A kánontár (Corpus Iuris Canonici)
és a kánonjog (Codex Iuris Canonici)

Kánontárnak (Corpus Iuris Canonici) nevezzük a római kato-
likus egyháznak a Codex Iuris Canonici hatálybalépéséig, vagy-
is 1918. május 19-ig érvényben levő egyetemes törvénykönyvét.

Ez a törvénykönyv, amely a római katolikus egyház számára
ma már nagyobbára cs ak jogt ört énet i eml ék, a nyuga ti keresz-
tyénség, több, mint ezer éves jogfejlődését foglalja egybe. Bár
csak a XII. század folyamán jelenik meg, az előző évszázadok
jogaIkotását is tartalmazza.

A korábbi időszakban az egyházi jogszabályokat az aposto-
lok, továbbá az egyetemes és partikuláris zsinatok, a közzsi-
natok és a VII. századtól kezdve nagy tekintélyre emelkedett
pápai konstituciók (bullák, vagy brévék) alkotják.l/

IX. Gergely pápa nevéhez fűződik az egyházjog első kodifi-
kálása. A "Decretales Gregorii IX." néven ismeretes s 1230-ban
megjelent törvénykönyv nagyobbára az 1150 körül készült Grati-
anus-féle decretum, továbbá az időközi egyetemes zsinatok ha-
tározatainak és a pápai levelek felhasználásával készül, mint
az egyházjog teljes és kizárólagos forrásául szolgálni hiva-
tott törvénykönyv. Először VIlI. Bonifác 1298-ban a "Liber
sextus"-nak nevezett résszel, majd V. Kelemen 1313-ban "Cle-
mentinák" név alatt ismeretes ügylevelekkel egészíti ki. 2/

A pápai felhatalmazás nélkül, magánosok részéről gyűjtött
anyagból Chappuis János "Extravagantes Jóannis XXII." címen
ennek a pápának a határozatait, az "Extravagantes communes" c.
gyűjteménybe pedig huszonöt pápától származó decretalist vett
fel. Ez a két, közös nevén "Extravagantes" elnevezés alatt
szereplő qy.ű j t ern ény a XVI. század közepén bekerül a "kánon-
t á r"-ba. A ·.Corpus Iuris elnevezés, jóllehet már a bázeli zsi-
nat is használja, csak a XVI. század közepén kezd állandósulni

1/ Sipos István i. m. 15-18. 1., Kérészy Zoltán i. m. I. k. 153-154. 1.
2/ Halvar G. Sundberg: Kyrkor~tt. Helsingfors, 1948. 3. 1.
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a Gratianus üecr etutna, IX. Gergely üec r e tuma , a Liber sextus,
a Clementinák és az Extravagantes-t magában foglaló törvény-
gyűjtemény megjelölésére.3/

A később megjelent kánonjogi források, - tekintettel a XVI.
század folyamán bekövetkezett egyházszakadásra, - sem közvet-
len, sem közvetett jogforrásként nem jöhetnek ugyan figyelem-
be a protestáns egyházak számára, mégis van bizonyos jelentő-
ségük.

Annak a kérdésnek az elbírálásánál, vajon a kánontár for-
rása-e az evangélikus egyháznak, vagy sem, nem lehet egyedül
irányadó Luthernek az az irodalomban sokszor túlértékelt cse-
lekBdete,4/ mellyel 1520-ban a pápai ügylevelek gyűjteményét
nyilvánosan elégette. Mint erre már részletesen rámutattunk,
Luther csak annyiban akarta elvetni a kánonjogot, amennyiben
ez kárára van a keresztyénségnek és Isten törvényének. 5/ Ha
nem ez lett volna Luther elvi álláspontja, nem hivatkozott
volna állításai igazolása végett olykor a kánonjogra.6/

Hitelvi szempontból aligha volt ok arra, hogyakánontárt
az evangélikus egyház jogforrásai közül teljes egészében ki-
küszöböljék, mivel hazánkban a XVI. század közepe előtt kizá-
rólagosan evangélikus dogmatikai alapon nyugvó egyházszerve-
z et r ő I aligha lehet beszélni. A régi egyházi keretekkel és
formákkal a kánonjog egy része: nevezetesen a házassá~i jog,
az egyházlátogatás, az egyházi adózás és p á rb é r eddigi szabá-
lyai tovább élnek. Mivel az átmeneti állapot sem né Lkü'Ibzhe t t e
a jogrendet, mi sem volt természetesebb, minthogy - főleg a
kevéssé exponált hitelvi területeken - lehetőleg az evangéli-
kus tanokhoz alkalmazkodva, mindaddig érvényesültek a kánonjog
szabályai, amíg az evangélikus egyház erőteljesebb szeívez kec é-

se háttérbe nem szorította a kánonjogot. '
Másrészt az is tény, hogy az evangélikus egyház a római

katolikus egyház jogintézményei közül sok olyat megtartott ,
amelyik a valódi keresztyén tartalmat és természet jogi alapot
nem nélkülözte, minthogy maga a reformáció nem új egyház ala-
pítását tűzte ki maga elé, hanem csupán a réginek evangéliumi
alapokra való visszavezetését kívánta megvalósítani.

A régebbi keletű protestáns kánonok számtalanszor hivat-
koznak a kánontárra, egyházi hivatalokra sokszor kánonjogi el-
nevezéseket használnak, máskor pedig valamely ügynek a kánon-
jog elvei szerint való elintézését állapítotték meg.7/
A kánontár jogforrási jellegét a zsinatok sohasem részletezik,
viszont nem is tagadják.
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4/ Rudolph Sohm i. m. 1. k. 460. 1.
5/ Mikler Károly i. m. 141. 1.
6/ Mikler Károly i. m. 142. 1.
7/ Kovács Albert i. m. 257. 1.



A kánonjognak az evanp é l í kus egyházban való alkalmazása
jogforrásként ma már erősen megkérdőjelezhető s ha másodlagas
jogforrásként el is ismerjük, csak azokra az egyházi jogviszo-
nyokra alkalmazhatók, melyek mind az evangélikus, mind pedig a
római katolikus egyházban azonos dogmatikai alapon nyugszanak.
Mint partikuláris, nem pedig, mint az evangélikus egyház egé-
szére érvényes jog jöhet figyelembe, minthogy recepciója terü-
letenként történt. Subsidiárius jogforrási jellegéből követke-
zik, hogy nemcsak akkor alkalmazható, amikor a Szentírással ,
vagy a hi tvallási iratokkal nem áll ellentétben, hanem csak
akkor, amikor a kérdéses jogviszonyt állami, egyházi, vagy
végső fokon szokásjog nem szabályozza. Érvényességi körét lé-
nyegében csak negative írhatjuk körül. Pezitív értelemben leg-
feljebb annyit mondhatunk, hogya kánonjog egyházi vagyonjogi
(javadalmi, egyházi építési szoLq'alomma I összefüggésben), va-
lamint patronatussal (kegYúrisággai) kapcsolatos jogviszonynál
jön figyelembe.8/

Az egyházi törvény- és szabályrendelet alkotás mellett a
káno~tár jelentősége annyira összezsugorodott, hogy ma már
csak jogtörténeti forrásnak lehet tekinteni.

A XIX. századtól kezdődően, a nemzetközi kapcsolatok fej-
lődésével az államokhoz hasonlóan az egyházak között is egyre
inkább oldódik az elzárkózás. A vallásszabadság gondolatának
a kiteljesülésével, valamint a gazdasági kapcsolatok erősödé-
sével az egyházak közti szálak is egyre erősödnek. Az ökumeni-
kus mozgalmak úttörő szerepet játszanak ezen a téren.9/ Bár a
res mixták, a közös ügyek kölcsönhatása szerencsére ma már ál-
talában pozi tív 'irányban jelentkezik, mégis fennáll továbbra
is az a veszély, hogy valamely egyház más egyház érdekeit sér-
tő, vagy veszélyeztető jogszabályokat alkot és ezért a veszé-
lyeztetett egyház ellenrendszabályokat foganatosít ennek elhá-
rítására. Liermann ezeket a jogszabályokat "ellenjog"-nak ne-
vezi .10/ Ennek a két oldalról szabályozott jogterületnek a
megítéléséhez mindkét egyház jogterületének az ismerete szük-
séges. Minthogy az evangélikus egyháznak számos érintkezési
pontja van a római katolikus egyházzal, a kánonjog ismeretére
evangélikus oldalról feltétlen szükség van. Ezek közül az egy-
háztagság , a vegyesházasságok kérdése, a conversio , illetve a
perversio kérdése kapcsolódik szorosan a kánonjogi rendezéshez.

Az 1917. évi Codex minden megkereszteltet - mint a római
katolikus egyházhoz tartozót - egy fictió segítségével, saját
jogrendje alá helyezett,ll/ az 1983. évi Codex az egyházi tör-

8/ Hans Liermann i. m. 56. 1.
9/ Boleratzky Lóránd: Az ökumenikus kérdés az evangélikus egyházjog tük-

rében. - Evangélikus Theblógia. 1947. 49-57. 1.
10/ Hans Liermann i. m. 127. 1.
11/ Ulrich Stutz: Der Geist des Codex iuris canonici. 1918. 90. 1., 83-

106. 1.
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vények érvényességi kbrét a katolikusok kbrére korlátozza
(Canon ll). A katolikus egyházban keresztelt, vagy oda felvett
személyeket az egyházi tbrvények alárendeiti minőségben kbte-
lezik. Más jogcímek alapján azonban nem katolikusoknak, sőt
nem keresztyéneknek is lehetnek bizonyos jogaik és kbtelessé-
geik (pl. nem katolikus peres fél egyházi perben).12/

A kblcsbnhatás külbnbsen a vegyesházasságok területén mu-
tatkozik. A Codexnek a vegyesházasságokra vonatkozó rendelke-
zéseil3/ az evangélikus egyházak részéről az egyházi fegyelmi
szabályok egész sorát kel tik életre, melyek csak a kánonjogi
szabályokkal együtt érthetők. Emellett természetesen azok a
partikuláris egyházjogi szabályok is figyelmet érdemelnek,
melyek a magyarországi gyakorlat kialakításánál szerepet ját-
szanak.

A másvallásúakkal foglalkozó kánonjogi szabályok kbzül a
conversio és a perversio említendő.

A conversio , vagyis a katolikusoknak a római katolikus
hi t re térítése sz oLqá Lat áb an a misszió áll. Ez alatt nemcsak
pogánymissziót ,nanem ún. reka t o Lí z á Iö missziót is értenünk kell.
Ezt az 1622 óta fennálló Congregatio de Propoganda Fide irá-
nyítja.

A perversioval, vagyis katolikusok áttérésévei foglalkozó
kánonjogi szabályok kevéssé fontosak. Katolikusok és evangéli-
kusok kbzti kapcsolat nem tilos. Amíg az 1917. évi Codex kato-
likusok és nem katolikusok kbzbtt számos megkülbnbbztetés~ is-
mer,14/ az új Codex ezeket nagyrészt már megszünteti . Igy a
nem katolikus keresztény kbzbsségben keresztelteket, akik nem
voltak katolikusok, nem nevezik tbbbé sem eretneknek, sem sza-
kadárnak.15/ Nem szerepel tbbbé az esketési tilalmak kbzbtt a
vegyes házasság és két keresztény kbzbtt létrejbtt minden ér-
vényes házasságot szentségnek kell tekinteni.167

Amíg az 1928. január 6-án keltMortalium animos kezdet ú
enzyklika az bkumenikus mozgalmak irányában intoleráns állás-
pontot foglal el, az "Unitatis redintegratio" kezdetú, az bku-
menizmusról szóló határozat már conciliáns, mert lehetővé te-
szi az egyháznak, mint eg~séges egésznek az bkumenikus párbe-
szédben való részvételét.17/

12/ Erdő Péter i. m. 78. 1., V. b. canon 1476
13/ Pl. canon 1060-1064
14/ Canon 1258, 2316, 1325 stb.
15/ L. Erdő Péter: A tanító és megszentelő egyház. Budapest, 1989. 14. 1.
16/ Canon 1124, 1055
17/ Canon 755. 1. § - Cserháti József: A II. vatikáni zsinat tanítása. Bu-

dapest, 1986. 383. és kbv. 1.
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J.I A hitvallási iratok

A hitvallásnak, illetve a hitvallási iratoknak tárgyszerű
megítélése az evangélikus egyházjog egyik legnehezebb kérdése.
Ezt a neh éz s éqe t leginkább az okozza, hogy közbeeső helyet
foglal el a "tiszta" jogszabályok és az erkölcsi normák között,
tehát hatarkérdések tisztázását feltételezi. Másrészt magának
az elnevezésnek sokrétűsége is erősen hozzájárul ezen a téren
tapasztalható bizonytalansághoz.

A hitvallás fogalma idők folyamán jelentős változáson megy
keresztül. A keresztyénség kezdetén a "confessio" közvetlen
köteléket jelent Istennel a Jézus Krisztusban való hit által,ll
"confessor" alatt pedig azt a személyt kell érteni, aki minden
körülmények között kitart a confessio mellett. A Nagy Theodo-
zius utáni évszázadokban már az egyház hivatalos tantételei t
értik hitvallás alatt, minthogy a keresztyén egyházhoz való
tartozás az állampolgári jogok gyakorlásának az előfeltétele.
A római katolicizmus később a pápa csalatkozhatatlanságának
elvéhez kapcsolja a hitvallás fogalmát. A protestantizmus szá-
mára a hitvallás nem jelent csalatkozhatatlan tant, az egyház
tanításának megmerevedését.

Fejtegetéseink kiindulópontjaként meg kell állapítanunk,
hogy - Isten szuverénitásából nézve - az egyház alapja egyedül
az Ige. Az a teológiai felfogás tehát, amely szerint az egyház
alapja a hitvallás, minden további nélkül nem érvényes, mint-
hogy az eredeti, azelsődleges alap az evangélium. A hitvallás
első értelme szerint bizonyságtétel a Krisztussal való közös-
ségről, kapcsolatról. Nem fogadalmat jelent tehát arra nézve,
hogy miként fogunk a jövőben cselekedni, hanem bizonyságot te-
szünk mindarról a hitbeli igazságról, amitmegtapasztal tunk,
aminek az igazságában megbizonyosodtunk. Minden hitvall á s az
embernek Isten felé fordulása, Isten autoritásának az elisme-
rése. Tartalmilag nézve mindig kettős jellegű: egyrészt az
örökélet üzenetét k öz l í , másrészt az istenfiúságról tesz bi-
zonyságot. A hitvallás és a hit megvallása között dialektikus
egység áll fenn. A keresztyén existencia megvallaja a hitval-
lást, azt, amit hitvallásnak nevezünk, azonban csak annak meg-
vallásában tapasztalja meg.21 Minden keresztyén hitvallás
alapértelme és lényege lelki hatalmának az elismerésében, ab-
ban az őskeresztyén hitvallásban foglalható össze: II Jézus azUr".JI

II Johann Victor Bredt i. m. II. k , 649. 1.: "... bedeutete die "confessio
das unmittelbareVerbundenseinmit Gott durch den Glauben an Jesus
Christus."

21 Erik Wolf: Drdnung der Kirche. Frankfurt am Main. 1961. II. rész,502.1.
JI Günther Holstein i. m. 2J3-234; 60-61. 1
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Egy másik értelmezés szerint a hitvallás a teológiának egy
meghatározott irányát jelenti, amely a keresztyén hitfelfogást
egy rendszer keretei között akar ja alakítani. Így a Barmeni
nyilatkozat a hitvallás jogalkotó funkciój ára utal, hangsúlyoz-
va, hogy ez az alapvető elvek és lény'eges intézmények szempont-
jából elhatározó jelentőséggel bír.47

A hitvallás egyháztörténeti értelmezésében valamely egyház
tanításának a lényegére, annak tartalmára, arra a zsinórmérték-
re utal, amelynek követését az egyház tagjaitól el lehet várni.

Végül a hitvallás a keresztyén hitbizonyosság megfogalmazá-
sát is jelentheti az új irányzatoktói (pl. racionalista, indi-
vidualista) történő elhatárolódás jelzésére.51

A hitvallás bármelyik felfogásából kitűnik annak az egyház,
számára való fontossága. Nyilvánvaló tehát, hogya hitvallás-
sal összefüggő kérdések szabályozása az egyház legbensőbb fel-
adata, formailag tehát kizárólag a belső egyházjogra tartozik.

A hitvallás jogi jelentősége egyházanként változik. A római
katolikus felfogás szerint, - minthogy az egyházat Krisztus
alapította és a hitvallás az isteni Igére épül, - minden hívő-
nek hinnie kell - credenda sunt - az egyház által meghatározott
dogmákat. A római katolikus hitvallás tehát jogilag kötelez,
vagyis jogszabály és aki ezt elveti, egyházi büntetés alá
esik.61

Az evangélikus felfogás - a római katolikustól eltérően -
nem jogi, hanem csupán a jogalkotásra alakítólag ható erkölcsi
normát lát a hitvallásban. Ezek a normák nem isteni eredetűek
és nem alkotórészei a kinyilatkoztatásnak. A hitvallás tekin-
télye nem önmagán nyugszik, hanem a Szentírással való összhan-
gon . A protestantizmus tehát itt is élesen elválasztja az is-
teni t az emberi t ő l , főleg ott, ahol az emberi megnyilatkozás
istenire utal és az isteni tartalom emberi 'kifejezést nyer.
Az Írás norma normans, vagyis zsinórmértékül szolgáló szabály,
a hl tvallás ellenben norma normata, azaz szabályozott zsinór-
mérték, vagyis az utóbbi normáknak az alapja: a Biblia. Félre-
érthetetlenül juttatja kifejezésre ezt az álláspontot a Formu-
la Concordiae bevezető része, amikor megállapítja, hogy minden
hitvallás az Írás korrektúrája és interpretációja alatt áll.71

41 Erik Wolf i. m. 485. 1.
51 Günther Holstein i. m. 238. 1.
61 Erdő Péter: A jogok védelme az egyházban. Budapest, 1990. 60. 1. - 751,

1330 canon.
71 Die Bekenntnissschriftender evangelisch-lutherischenKirche, Götting~n,

1930. 769. 1.:'"... bleibt allein die Heilige Schrift der einig Richter,
Regel und Richtsschnur nach welcher als dem einigen Probierstei~ sollen
und müssen alle Lehre erkennt und geurteilt werden. Die andere Symbola
aber und angezogene Schriften sind nicht Richter wie die Heilige
Schrift, sondern allein Zeugnis und Erklarung des Glaubens, wie jedere-
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A hitvallás tartalma az egyházi tanítás rövid foglalata;
arra már nem tart igényt, hogya Szentírásnak, az isteni ki-
nyilatkoztatásnak Istenre, valamint a lelkek üdvösségére vo-
natkozó teljes tartalmát k í me r ítse, hanem csak arra, hogy a
fundamentális tanításokat rövid fogalmazásban visszaadja.
Minthogy a hitvallás az egyház hittételeinek olyan foglalata,
amely a maga hitszabályozó érvényességét feltétlenül alárende-
li a Szentírás tekintélyének és csak annyiban van hi tszabá-
lyozó ereje és tekintélye, amennyiben (quia et qu at enu s ) a
Szentírással megegyezik,B/ ezért tehát lényegében emberi műnek
tekintendő. Mint emberi alkotás közelebb áll a joghoz, mint a
Biblia isteni parancsai, anélkül azonban, hogy jogszabállyá
válna. Ez nyilvánvaló, hisz a hitvallás nem azonos az egyházi
törvény fogalmával; vallási, nem ped~g jogi aktus eredményeképp
keletkezik, nem közösségi parancs9/ annak ellenére, hogy con-
sensus ecclesiae kelti életre. A hitvallási iratokban kevés
pozitív jogi anyag van. Ennek az az oka, hogya protestantiz-
mus nem az egyházjogot, hanem a hitéletet kívánja megújíta-
ni.IO/ Mivel először a hitelvek rögzítése biztosította a re-
formált egyházak működését, a jogi szerve zet számára néhány
egyházjogi alapelvet állítanak fel. Ezek az alapelvek azonban
nem jogelvek, hanem jogi alapelvek, normatívák, instrukcioná-
lis jelleggel.ll/

A hitvallás tartalma többféle körülménytől függ: egyrészt
attól, hogy a kérdéses egyház sze~lemi élete mennyire van ki-
téve más vallásfelekezet részéről támadásoknak, továbbá a ke-
resztyénség helyzetétől. Elméletileg nehéz lenne meghatározni,
hogy ~gy hitvallás mikor szolgálja saját egyháza~ vagy már más
egyház célkitűzéseit.

A hitvallás jogi jellegét vizsgálva leghelyesebb, .h a a
Bibliához hasonlóan közvetett jogfouásnak tekintjük. Jelen-
tősége nemcsak abban van, hogy jogszabályt tud kialakítani és
így a pozitív jogalkotást tudja előmozdítani, hanem pro futuro
olyan formán, hogy a hitvallásban rögzített alapelvek huzamos
és egyöntetű gyakorlat révén szokásjoggá jegecesedhetnek. Kö-
telező ereje a hitvallást beiktató, illetve rec í.p í á l ö törvé-
nyen, vagy szokásjogon alapul.

Nem érthetünk azonban egyet a Barmeni nyilatkozat 3. tézi-
sével, amely szer í nt "Das Bekenntnis ist die eigentliche Ver-
fassung der Kirche",12/ mivel a hitvallási iratok semmi esetre

zeit die Heilige Schrift in streitigen Artikeln in der Kirchen Gottes
von den damals Lebenden vorstanden und ausgelegt und derselben wider-
wartige Lehr vorworfen und vordambt worden."

8/ Prőhl.e Károly i. m. 66. 1.
9/ Hans Liermann i. m. 34. 1.

10/ Wilhelm Kahl i. m. 126. 1.
11/ Friedrich i. m. 10. 1., Ulrich Stutz i. m. 956. 1.
12/ Siegfried Grundmann: Der Lutherische Weltbund. Graz, 1957. 65. 1.
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sem jelenthetik ~ legf5bb egyházi jogot,lll hanem olyan elve-
ket, amelyek az Írást és hitvallást a pozitív joghoz közelebb
hozni képesek. Éppen ezért megtéveszt5, ha "hitvalló egyházjog-
ról", vagy akár "hitvalló jogrendr51" beszélUnk, mert ez a jog
funkciójának a félreismerését jelentené.141

A hitvallási iratok ,k6zvetett jogforrási jellegének az el-
ismerésével elismerjUk azok megváltoztathatóságát. A római ka-
tolikus egyházjog ezt új hi tel vek, dogmák elfogadás ával (pl.
Mária mennybemenetele) teszi lehet5vé. A református egyházjog
ezt a lehet5séget el veti, mi vel számára egyedUli hitvall ás a
Biblia; a hitvallási iratok csak ennek a magyarázata. Az evan-
gélikus egyház - jóllehet a Biblia szabad ku t at ás ánák elvét
vallja - a Confessio Augustanának alapvet5 jelent5séget tulaj-
donít. Nyilvánvaló, hogy tisztán kUls5 okok alapján a Confessio
Augustanát egyházi törvény nem változtathatja meg ,jóllehet a
világ számos evangélikus egyházában kiegészítések történtekl51
és ez az egységes megítélést lehetetlenné teszi. Maguk a refor-
mátorok is állandóan f ej Ieszt í k , c si szo Ij ák a hitvallást és
így keletkezik a Confessio Augustana variata, az eredeti Con-
fessio Augustana invariata mellett. Mivel a Confessio Augustana
az evangélikus egyház teológiai, egyházjogi, és általában jogi
értelemben vett létezésének alapokmánya, törvényhozási úton
minden további nélkUl nem változtatható meg, hanem csak quali-
fikált módon, a világ evangélikus egyházainak a közremúködésé-
vel.161 A megváltoztatásra jogosult fórum az Evangélikus Vi-
lágszövetség lehetne. Az az egyház, amely önkényesen, a többi
evangélikus egyházra tekintet nélkUl változtatná meg hitvallá-
sát, nem tarthatna többé igényt arra, hogy továbbra is "evangé-
likus"-nak tartsa magát.17!

A "szabad kutatás elve" alapján el5forőulhat, hogya hit-
vallás és a Szentírás összehasonlításakor a keresztyénség lé-
nyegét közvetlen Ul nem érint5 kérdésekben a teológiai kutatás
a hitvallásban foglaltaktói eltér5 eredményre jut. Ha a hívek
lelkében az igazság felismerése folytán olyan ele~i er5vel tör
fel a felismerés, hogy az eddigi hitvallást negatívr vagy pozi-

III Albert Stein: Kirchenrecht in theologischer Verantwortung. Wien,1990.
34. 1.

141 Siegfried Grundmann i. m. 6B., Erik Wolf i. m. II. 502. 1.
151 Így Németországban, az USA-ban, Svédországban, Franciao~zágban, Len-

gyelországban, Magyarországon. A Confessio Augustana magyarországi va-
riánsai közUl a Confessio Pentapolitana, Haptapolitana és Scepusiana
érdemel figyelmet. - Lásd részletesen: Bruckner Gy5z5 tanulmányát az
Emlékkönyv az Ágostai Hitval.Lásnégyszázados évfordulója ünnepére.
Miskolc, 1930. 42-103. 1.

161 Johann Victor Bredt i. m. 1. k. 85. 1.
171 Ez az álláspontja az ólutheránusoknak, akik az 1817-ben a reformátu-

sokkal unióra lép5 lutheri egyházat nem tekintik többé "evangélikus"-
nak.
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tiv irányban módositani kellene, avagy kiegésziteni lenne cél-
szerű, s5t esetleg új hitvallási irat készitése lenne kivána-
tos, nagyon körültekint5en kell eljárni. Természetesnek tűnik,
hogyahitvallásokat, - az alkotmányokhoz hasonlóan - messze-
men5en sérthetetlennek, érinthetetlennek tartsuk és ahhoz csak
a legkivételesebb esetben nyúljunk hozzá. Minden változtatás
azzal a veszéllyel jár, hogya hivek egységes táborát megoszt-
ja és a változtatás gyakorlatilag új vallásfelekezetet, szektát
kelt életre. ~ppen ezért helyes, ha a hitvallás a teológi~i és
szoros értelemben vett dogmatikai részletkérdésekb51 minél ke-
vesebbet tartalmaz, mert ezzel függetleniteni tudja magát a
teológiai kutatások eredményeinek a motiváló hatásától. Mennél
inkább áll egy hitvallás "Jézus az Úr" aLap t é t el én , annál szi-
lárdabb, annál állandóbb ez az alap. Nem véletlen ezért, hogy
az evangélikus hitvallási iratok közül a teológus munk ának
mondható Crinfessio Augustana helyett inkább Luther Kis és Nagy
Katechismusa é s az Apostoli Hitvallás vált valóban é Lő v é • Az
egyházban nem lehet egyébként f5 célkitűzés a korábbi hitval-
lásnak elavult törvény mó dj á ra t ör t énö leváltása, minthogy a
kiindulópont úgyis egy: a Biblia és gyakorlatilag olyan újon-
nan felmerült fontos kérdésekben történ5 eligazitásról, kiegé-
szitésr51 van szó, amelyre a hitvallási iratok eddig nem adtak
kel15 irányitást. Az evangélikus egyház a keresztyénség üdvös-
ség prob Lémá j á t a "sola scr í pt ur áb an " é s a "sola gratia"-ban
fogalmazza meg ugyan, azonban hangoztatja az 5skeresztyén hit-
vallásokkal a kontinuitást. A szoros értelemben vett evangéli-
kus hitvallások tehát ~ régit nem helyezik hatályon kivül, ha-
nem csak magyarázzák. ~z egyház egysége csak a régi, az 5ske-
resztyén hitvallásokkal egyetemben áll fenn, mivel a hitvallá-
soknál kétségkivül fellelhet5k az egyház történelmi összefüg-
gései, valamint a Krisztuban való egység kimutatására irányuló
törekvések. Az egyházi csoportosulásoknál egyszer az új hi t-
va Il ás alkotására irányuló progressziv törekvéseket, máskor
inkább( a hitvallási állomány meg5rzésére irányuló konzervativj
f unkc ró t látjuk el ő t é rb e lépni. A progressziv irány inkább a
Lí be r á Lí s teológiai irányzatnak felel meg, az egyház egészé-
nek viszont inkább az az érdeke, hogya történelemmel é s a
vallásos élettel való kapcsolatot, valamint az egyház tanitá-
sában é rv é ny es ill ő igazság-gondolatot ke Ll ö en hangoztassa .18/
Ha az egyházban teljesen me qs z űrme a hitvallás k épz őríés , il-
letve az erre irányuló törekvés, ez az Istenkeresés ellanyhu-
lását és az elvilágiasodást jelentené.

A hitvallás szorosan hozzátartozik az egyház fogalmához,
annak ellenére, hogy annak emberi eredete miatt néhány egyház
azt felesleeesnek tartja, másrészt mivel ezzel úgy~em le~et a
hit egységét megvédeni. Az ilyen, kifejezetten h í t va lLá ss aI
nem rendelkez5 vall~sfelekezet is képvisel olyan tantételeket,

18/ Günther Holstein i. m. 238-239. 1.
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amelyek a hívek oldaláról nézve hitvallásnak felelnek meg. Még
a kongregationalistáknál is - akik pedig minden formaszerinti
hitvallást elvetnek - a hitelvek részletesen ki vannak dolgoz-
va. Végeredményben megállapíthatjuk, hogy minden egyháznak van
hitvallása. Igaz ugyan, hogy nem minden hitvall ás írott, vagy
nem kifejezetten hitvallásnak nevezett dokumentumban jelenik
meg, hanem néha íratlanul is, mégis abban mindegyik megegye-
zik, hogy az embernek Istenhez való viszonyára nézve tartalmaz
tantételeket.19/

A hitvallás jogi jelent5sége szociológiai jellegéb51 adó-
dik. A hitvallás nemcsak az egyes egyháztag, hanem a-z egész
egyház subiectiv bizonyságtétele; az egyházi közösség jelenlé-
tének k ifej ez5je . A ke res zty én hi tv aII ásoknak a je lent5s ége
abban rejlik, hogy rajtuk keresztül jelentkezik a keresztyén~
ség, mint közösség; ezáltal lesz az egyház felismerhet5. Ilyen
értelemben tehát elfogadható az a megállapítás, hogya hitval-
lás alapítja meg az egyházat, annak ellenére, hogya hitval-
lás tisztán bels ő , vaLl.ás-ve rkö Lc s í , az egyház viszont kifelé
jelentkez5 szociológiai jelenség. Az egyház szellemi birtok-
állománya tudatossá válik a hitvallás révén és ez befelé kö-
töttséget, kifelé, más egyház felé pedig elkülönít5 határvo~
lat jelent. Másrészt az egyház hitvallása jelenti azt a szim-
bólikus kapcsolatot, amely az ugyanazon hiten lev5ket a tér és
id5 korlátain túl egységbe kapcsolja és az egyház azonosságá-
nak a megismerését nemzedékeken át lehet5vé teszi. Az egyház
szociológiai fogalma szempontjából is fontos tehát a hitvallás.20/

Az egyház szellemi birtokállományának más szellemi csopor-
tok t ó I való megkülönböztetése végett a ke reszt y én hit egyes
tételeit fogalmi meghatározásokba: dogmákba szokás önteni.
ezek egységes rendszere a dogmatika. Dogma és dogmatika kísér-
let arra, hogy valamely egyház alaptételeit, az isteni kinyi-
latkoztatás tartaImát egységbe foglalja, rendszerezze.

Mind a hitvallásban, mind a dogmatikában emberek olyan ki-
jelentésér51 és cselekményér51 van szó, amelyek isteni dolgok-
ra vonatkoznak, közvetve az Írásra utalnak. A hitvall ás é s
dogma ezért sohasem jelentheti pusztán emberi tanítás elfoga-
dását, hanem annak tartaImához való hozzájárulását. Ez össze-
függ azzal, hogy evangélikus felfogás szerint a kinyilatkozta-
tás nem foglal magában intellektuális és racionális elemeket,
hanem új életnek a feltárását jelenti. Míg a római 'katoLí kus
egyház szi l árd dogmatikai tantételeket állap ít ~~, amelyek
meg sem változtathatók, az evangélikus egyháznál ford~tva van:
dogma és dogmatika az id5k és környezet ,szel~emi .fokan~k. meg-
fele15en folytonosan változik. Ez avaI tozas bi ztos I t j a az
egyház rugalmasságát, hogy ti. a tantételekben foglaltakat az
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21! Günther Holstein i. m. 235-237. 1.
22! E. A. 34. § - V. ö. Szabó Lajos: Az egyháztagság mai kérdései. - In:

Lelkipásztor 1. sz. 14. 1.

evangélium rovására nem merevíti meg és ezért nem válik szük-
ségessé idővel más rendszer megalkotása. A dogmatika ko rrek -
túrájának a lehetőségében rejlik az evangélikus teológia fej-
lődésének a lehetősége, mert ez készteti a dogmatika művelőjét
az egyház hitelveinek világosabb, tisztább, igazabb megismeré-
se felé. 21!

Mivel a hitvallás mintegy sűrített programja az egyháznak,
irányt mutat az igehirdető és tanító munka számára, hogy lehe-
tőleg távoltartson az egyház érdekeit sértő, vagy veszélyezte-
tő eltérést és a keresztyén tanok tIsztaságát így biztosítsa.
A hitvallásnak ez a zsinórmérték szerepe belülről nézve alapul
szolgál az egyház felépítése és alkotmánya számára.

A hitvallás az evangélikus egyházhoz tartozás jogi megíté-
lése szempontjából is alapvető fontosságú. Magától érthetődő-
nek tűnik, hogy annak a személynek, aki az evangélikus egyház-
ho z akar tartozni, az egyh áz al apvet ö hi te 1ve ive 1 egyet ke II
értenie. Ennek az egyetértésnek kétféle megnyilvánulási módja
lehet: objektív, vagy szubjektív. Az első esetben a hitvallás-
nak külső megvallásáról van szó. Ilyennek tekinthető a konfir-
máció, amely a vallási értelemben vett kiskorúságot zárja le
és a keresztségben a szülők részéről kinyilvánított kapcsola-
tot az egyházzal saját nevében is megerősíti és ezzel az evan-
gélikus egyházhoz való tartozást nyilvánosan is dokumentálja,
hasonlóan a felnőtt keresztséghez. A szubjektív értelemben
vett hitvallás nem jelent nyilvános vallástételt, hanem álta-
lában a lelkész előtt megvallott evangéliumi felfogást jelent.
Mivel az evangélikus egyház tagjait zömmel beleszületésseI ,
tehát népegyházi síkon nyeri, minden egyháztag addig tagja az
egyháznak, amíg onnan ki nem lép. A konfirmációt kivéve az
egyháztag részéről nem követelmény az egyház tanítására vonat-
kozó folytonos hitvallástétel, bár az "aktív" egyháztagság, az
~lmélyült hitélet nemcsak az irodalomban, hanem már az E. A.-
ban is követelményként jelentkezik.22!

A hitvallás kérdésének a gyakorlati életben legnagyobb je-
lentősége a lelkészi magatartás tekintetében van, olyankor,
amikor egy lelkész egyháza hitvallásával nem ért egyet, vagy
ami jogi szempontból értékelhető: a hivatalos eqyház í] tanítás-
sal ellentétes álláspontját nyilvánosan is kifejezésre juttat-
ja. Mivel a lelkész - el t é r ően az egyház tagjai t ó l - nemcsak
"passzive" tartozik az egyházhoz, hanem azt is vállal ta, hogy
aktívan szolgálja egyházát, magától érthetődő, hogy ennek a
szolgálatnak az egyház lényegével összhangban kell lennie.
A hitvallás'tagadása egyúttal az egyház megtagadását is jelen-
ti. El keli' ismernünk az egyház önvédelmi jogát atekintetben,
hogy félreállítsa azokat a lelkészeket, akik az egyház hitval-
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lását támadják. Másrészt az önvédelem fogalmában a Biblia sza-
bad kutatásának evangélikus alapelvéveI összefüggésben álló
jogi korlát is jelentkezik. Nem szabad azonban felejteni, hogy
a hi tvallás csak norma normata, amelyhez az igehirdetőt cél-
szerűségi szempontok k ö t.í k . Ezért eltérés esetén azonnal nem
lenne célszerű eljárást indítani, hanem csak akkor, ha az egy-
ház érdekei közvetlenül veszélyeztetve vannak.231

Természetesen előfordulhat az is, ha az egész gyülekezet
helyezkedik szembe valamely egyház hitvallásával s ha ennek
jogi konszekvenciáit is levonják, akkor ezzel maga a gyüleke-
zet is megszűnik.241

A hitvallás jogi jelentősége ellenére a jogszabályok álta-
lában csak utalnak a hi tvallásra, anélkül, hogy a hitvallást
magát a törvényhozási szabályozás tárgyává tennék. Így a ma-
gyarországi evangélikus egyház zsinatának 1936. november ll.
napján az egyház hitelvi alapjáról elfogadott nyilatkozat a
törvény. praeambulumában csak felsorolja a hitvall ási irato-kat. 2~1

Az Evangélikus Világszövetség is felismeri a hitvallás
fontosságát, amikor az alkotmány elején hitelvi alapként "az
Ó--és Újtestamentumi Szentírást az egyház minden tanításának és
cselekvésének egyedüli forrásaként és csalhatatlan normájaként
ismeri el. A lutheri egyház hitvallásait, különösképpen a meg
nem változtatott Ágostai Hitvallást és Luther Kathekilmusát
Isten Igéjének tiszta kinyilatkoztatásának tekinti. "26 Mint
ahogy Grundmann megállapítja, az evangélikus egyházaknak a
hitvallási iratokban lefektetett hitvallása a Szentírásból fe-
lénk megnyilatkozó isteni Igéhez viszonyítva csak segédfunkci-
ót tölt be. A hitvallás csak kötelező Írásmagyarázat, a Szent-

231 Hans Liermann i. m. 38-39. 1., és Johann Victor Bredt i. m. 87. 1.
241 Hans Liermann i. m. 37-38. 1.
251 " ... a magyarorszá~i evangélikus egyház, mint az Úr Jézus Krisztus egy-

háza, Istennek az 0- és Újtestamentum szent könyveiben kijelentett Igé-
je alapján áll és él; a keresztyén hit és élet egyetlen, elegendő for-
rásának és zsinórmértékének Isten Igéjét vallja, amint az Krisztus e-
vangéliumában kétségtelen világossággal előttünk áll s amint az az e-
gyetemes keresztyén (Apostoli, Niceai, Athanasiusi hitvallásokban, va-
lamint a meg nem változtatott ÁgostaiHitvallásban s a vele megegyező

evangélikus hitvallási iratokban (Az Ágostai Hitvallás Védelmében,
Luther Kis és Nagy Kátéjában, a Schmalkaldeni Hitcikkekben s az ~ye~-
ségi Iratban) a hitbizonyságtevő erejével kifejezésre jut." - E, T.
3. 1. - Az 1966. évi Egyházi Törvénykönyv már nem tartotta szükséges-
nek hitelvi alap elfogadását.

26/ The constitution of the Lutheran World Federation. II. § Doctri-
nal Basis. - Az 1990-ben Curitiában elfogadott alkotmány a Kis Kathe-
kizmust említi az Ágostai Hitvallás mellett.
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'Q/ r
/'

írás összefoglalt megjelenítése, az egész üzenet egy formában
való koncentráciá.ja, ame Ly azonban nem szabad, hogy lex, é s
li tera legyen; hanem csak us us spiri tualis révén töltheti be
funkciój áto 27

A magyar evangélikus egyház hitvallási iratai részben a
keresztyén egyházakkal közösek, részben kizárólagosak, vagyis
csak az evangélikus egyház számára irányadók.

I. A közös hitvallások közé tartozik a három őskeresztyén
hi tvallás:

A.I az Apostoli Hitvallás, vagy Apostolicum, vagy Hiszek-
egy; ezt az apostolok idejétől kezdve a megkeresztelendő hit-
vallásaként használják a gyülekezetbe történő felvételkor.
Köznapi értelemben ezt nevezik hitvallásnak.

B.I a niceai hitvallást (Niceanum) 325-ben alkották a ni-
ceai egyetemes zsinaton a szentháromságtan szentesítése vé-
gett.

C.I az Athanasius féle hitvallás (Athanasium) a IV. század
második felében keletkezett a katolikus hagyomány szerint
Athanasius alexandriai egyházatyától és az előző kettőhöz ha-
sonló tartalmú. 281

Ezeket a hitvallásokat a keresztyén tanoktól eltérő tév-
tanok ellensúlyozására és a szakadás megakadályozására alkot-
ták a niceai (325), a konstantinápolyi (381), ephesusi (431)
é s a calcedoni (451) zsinaton. Ezeket a határozatokat a pro-
testánsok is elfogadják, "mert dogmatikai határozataik a téve-
dések szükséges cáfolatául szolgáltak és nem, tartalmaznak
mást, mint a Szent írás tiszta és valódi magyarázatát. A későb-
bi zsinatok azonban az egész egyházzal egyetemben, ennek az
aranykornak tisztaságától egyre jobban és jobban eltértek."291
Az egyetemes keresztyén hitvallások recepciójával az evangéli-
kus egyház félreérthetetlenül bizonyságot tesz saját egyetemes
keresztyén jellegéről, másrészt pedig megteremti a közvetlen
kapcsolatot. az őskeresztyén egyházzal.

A fenti három hitvallást ökumenikus hitvallásnak is nevez-
zük.

II. Az evangélikus egyház kizárólagos hitvallási iratai
közül kétségkívül a legfontosabb, mindegyik evar:~élikus egy-
házra nézve meghatározó, több egyháznak nevet .adó : Ol

271 Siegfried Grundmann: Der Lutherische Weltbund. Grundlagen, Herkunft,
Aufbau, Köln, Graz. 1957. 400-402. 1 .

281 Hans Liermann i. m. 35. 1., Wilhelm Kahl i. m. 127.1.
291 Johann Victor Bredt i. m. II. k. 654..l.
301 Az 1934-37. évi zsinat határozatainakiéletbelépéséig az egyház hivata-

Ios neve: "Ágostai hitvallású evangélikus". - E. T. II. tc. 1. §.
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l~~Az Ágostai Hitvallás (Confessio Augustana), melyet Me-
Ianchthon kész ített német és 'latin n$el ven. 1530. június 25-én
nyújtották át az augsburgi birodalm~ gyűlésen, - amelytől nevét
is nyerte - mint az öt evangélikus fejedelem és két birodalmi
város evangéliumi hittételeinek a foglalatát.3l/

Az evangélikus egyháznak ez az alapv~tő szimbólikus könyve
nemcsak azért rendkívüli fontosságú, mert Luther magyarországi
követői ennek alapján nyernek szabad vallásgyakorlatot, hanem
azért is figyelmet érdemel, mert tömören és szabatosan fejezi
ki az egyes hittételeket. Ökumenikus szellemű irat, mellyel az
egység útját egyengeti és kétségkívül ez egyik legfőbb eré-
nye.32/ Maga Luther is a hitvallásról írt kri tikájában arra
utal, hogy "nem tudna olyan csendesen lépkedni" ,33/ amivel
nyilván annak erősen mérsékelt szellemére céloz. Ranke is a
hitvallást a maga egészében még a latin egyház szellemi szü-
löttének nevezi,34/ melynek legfőbb érdeme a hitvallás ökume-
nikus jellege.

Az Ágostai Hitvallás első 21 fejezetét a régi egyházzal
való közös hi telveket hangsúlyozza: "tota dissensio est de pau!'
.elS quibusdam abusibis". A második rész a római egyházzal
megegyező tanokat tartalmazza.

1540-ben kerül sor az "Augustana variata" megalkotására
az 1536. évi Wittenbergi Konkordiakönyv értelmében.35/

2/ ~z Ágostai Hitvallás Védelmét (Apologia Confessionis)
Melan chthon kész ítette 1531-ben, utóbb pedig Jonas Justus for-
dította 'le németre. Bár a reformáció hívei kezdettől fogva az
Ágostai Hitvallás kiegészítő részének tekintették az Apolo-

31/ Az Ágostai Hitvallás tartalma: Előszó. 1. Az Istenről. II. Az eredendő
bűnről. Ill. Az Isten Fiáról. IV. A megigazulásról. V. Az egyházi hi-
vatalról. VI. Az új engedelmességről. VII. Az egyházról. VIlI. Mi az
egyház? IX. A keresztségről. X. Az Úr vacsorájáról. XI. A gyónásról.XII. A megtérésről. XIII. A szentségekkel való élésről. XIV. Az egyhá-

zi rendről. XV. Az egyházi szokásokról. XVI. A világi dolgokról. XVII.
Krisztus ítéletrejöveteléről. XVIII. A szabad akaratról. XIX. A bún o-
káról. XX. A jó cselekedetekről. XXI. A szentek tiszteletéről. XXII.
Az úrvacsora két szín alatt. XXIII. A papok házasságáról. XXIV. A mi-
séről . XXV. A gyónásról. XXVI. Az ételek megkülönböztetéséről. XXVII.
A szerzetesi fogadalmakról. XXVIII. Az egyházi hatalomról.

32/ Bruckner Győző: Az Ágostai Hitvallás világátformáló ereje. Budapest,
1930. 6-9. l.

33/ Boleratzky Lóránd: Az ökumenikus kérdés az evangélikus egyházjog tük-
rében. - Evangélikus Theologia. Budapest, 1947. 50. 1.

34/ Leopold Ranke: Deutsche Geschichte um Zeitalter der Reformation~ 1881.
173-174. 1.

35/ Erik Wolf i. m. 481. 1.
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giát, csak l537-ben nyilvánították ki a ~hmalkaldeni szövet-
ségben egyesült rendek számára hitvallási irattá. 14 fejezet-
ből áll.

Az Apologia az Ágostai Hitvallás nyomán haladva különösen
behatóan fejti ki a hi tvallásnak a confutatioval leginkább
megtámadott részét, másrészt kiegészíti a hi tvallást. Egyház-
jogi szempontból nagyjelentőségű az Apologiának az egyházról
és az egyházba becsúszott visszaélésekről, az egyházi rendről,
a világi és az egyházi hatalomról szóló részei, amelyek az ob-
jektív-intézményszerű egYháZjogtó} való elfordulás magját je-
lentik a lutheranizmus számára.36

3/ A Schmalkaldeni Cikkek CArticuli Smalkaldici) 1537-ben
készült és a schmalkaldeni birodalmi gyűlés fogadta el. Utóbb
a Melanchtfion által készített "A pápa hatalmáról é s felelőssé-
géről és a püspökök hatalmáról" CTractatus de Potestate et
Primatu Papae) c. értkezéssel egészítették ki.37/

A Schma lka 1deni Cikkek, vagy ahogy 1663 -igne vezt ék: "Luther
hitvallása~az élő hit örök igazságainak egyik legklasszikusabb
megnyilvánulása. Különösen a harmadik része "az alapítványi
intézményekről és kolostorokról" érdemel figyelmet.

4/ A Kis és Nagy Kathekizmus CCatechismus major et minor)
1529-ben keletkezett. Bár néhány tartományegyház kezdettől
fogva mindegyiket szimbólikus iratként kezelte, formailag csak
1580-tól, az Egyezségi Iratba történt felvételtől számítva te-
kintik hitvallási iratnak.

Mindkettő Luther prédikációjából keletkezett; a Kis Káté a
legszükségesebb alapismereteket tartalmazza, a Nagy Káté pedig
a hittanban való alaposabb jártassághoz szükséges tanításokat
foglalja magában.38! Laikus bibliának is nevezik.

5/ Az Egyezségi Irat (For mu la Concordiae) Andreae Jakab
két ízben átdolozott s 1577-ben készült formulája alapján a
torgauf é s bergeni könyv néven ismert munkálatokkal együtt
15BO. június 25-én került nyilvánosságra. A lutheri orthodoxia
terméke, melyet az ökumenikus szemlélet hiánya miatt számos
evangélikus egyház hitvallási iratként nem fogadott el.

Az Egyezségi Irat a lutheri és a melanchtboni irányzat kö-
zött mutatkozó belső teológiai felfogásbeli különbségek kie-
gyenlítésére törekszik és az evangélikus tantételeket főleg a
reformátusok felé határolja el élesen.

36/ Erik Wolf i. m. 482. 1.37/ Erik Wolf i. m. 482. 1.
38/ Mikler Károly i. m. 158. 1.
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A magyar református egyház hitvallási iratai: a II. Helvét
Hitvallás (Helvetica Confessio posterior), melyet Bullinger
Henrik készített, továbbá a Heidelbergi Katechismus (Káté),
melynek szerzője Ursinus Zakariás és Olevianus Gáspár.

Valamennyi református egyházra egyformán érvényes hitval-
lási irat nincsen, hanem csak partikuláris jellegűek vannak -
a fenti két hitvallási irattól eltekintve - és különösebb je-
lentőségük azért nincs, mert a reformátusok állandóan a Szent-
írásra támaszkodnak. 397

39/ Lásd részletesebben: W. Heyns: Református dogmatika. Budapest, 1925.
20-33. 1., továbbá Johann Victor Bredt i. m. 81-B2. 1., Erik Wolf i.

m. 483. 1.
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4./ Egyéb egyházi jogforrások

Az evangélikus eqyb áz j cq forrásai között sokan a termé-
szetjogot (bölcseleti jog, észjog ) és az erkölcsöt is felso-
rolják.

Természetjog alatt azoknak a jogszabályoknak az összessé-
gét értjük, amelyek az emberek társas együttélését természet-
től fogva szabályozzák. Az emberi természetbe vannak oltva
születéstől és a józan ész által ismerhetők fel. "Lex est ra-
tio summa insita in natura"l/ - mondja Cicero "igazi törvény,
nevezetesen a józan ész, amely a természettel egyezik, minden
emberben élő, me qv á Itoztathatatlan és örökké érvényes ... "2/
Justinianus Corpus Iurisa pedig ezt mondja: "ius naturale est,
quod natura omnia an í.ma Lí a docui t: nam ius istud non humani
generis proprium, sed omnium animalium ... commune est".3/
A tételes jognak a feladata ezeknek a törvényeknek a védelme
és ezekből további következtetés levonása. Az évezredes tradi-
ciót fogalmazza meg az emberi alapjogokkal kapcsolatban Emil
Brunner : "Die Menschenrechte sind ursp r ünq l í ch j auch sie sind
von Gottes Gnaden, nicht von Staates Gnaden. "4/ Ezzel a meg-
állapítással az evilági jognak az isteni eredetét is elismeri.

Az Újszövetség képesnek tartja a józan észt az igaz felis-
merésére, tehát jogalkotásra is. 5/ A keresztyén egyházi élet
kezdetleges külső rendjének a kialakításánál a józan ész által
fel ismert szabályok játszottak elhatározó szerepet. A keresz-
tyén egyházak közül elsősorban a protestáns egyházak érvénye-
sítik az észjog elveit olyan terjedelemben, amennyire azt az
evangélium megengedi, noha a keresztyén egyházak mindegyike a
jogforrásokközé számította.6/

Az egyház evilági feladatai nak a megvalósításához nem ele-
gendők azok az eszközök, melyeket a jog rendelkezésére tud bo-
csátani, hanem az is szükséges, hogy az egyház célkitűzései az
egyes ember lelkében is visszhangra találjanak; hogy végső so-
ron az egyén felismerje, hogy a közösség altruisztikus céljai
az egyéni célokkal összhangban állnak. Ilyen szemlélet kiala-

1/ M. T. Cicero: Oe legibus 1. 6,18.
2/ M. T. Cicero: Oe republica Ill. 22.
3/ Reinhold Zíppel íus r Das Wesen des Rechts, München, 1969. 73. 1..- Decr.

1. 1,13;' 1. 1,11; 1. 1,9.
4/ Emil Brunner: Gerechtigkeit. Eine Lehre von den Grundgesetzen der Ge-

sellschaftsordnung.Zürich, 1943. 8-9. fej. és lásd Die Menschenrechte
nach reformierter Lehre. Jahresberichtder Züricher Universitat 1941/40
lásd továbbá Erich Fechner i. m. 50. 1.

5/ Római levél 2. rész 14. vers.
6/ Mikler Károly i. m. 121. 1. - Konek Sándor i. m. 30. 1., Ruck i. m. 8.

1. - on nem sorolja az egyházjog forrásai közé.
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kítására azonban nem alkalmas a jog kényszerhatalma, hanem az
egész ember lelki mivoltát átható szabályokra: etikai paran-
csokra, erkölcsi normákra van szükség. Az erkölcsi norma tehát
az egyén egész lelki világát akarja uralni s az egyént a köz-
érdek felismerésére és annak átérzésére rávezetni, hogya köz-
érdek megvalósításán kell közreműködnie esetleg még egyéni ér-
dekei háttérbeszorítása árán is. A jog végcélja tehát az er-
kölcs, a morál végcélj~val azonos. A jog tehát kénytelen alá-
vetni magát a jó legfőbb alapgondolatának: az erkölcsnek.
Mindamellett előfordulhat, hogya jog esetenként beleütközik
az erkölcsi követelményekbe (pl. az adóalanyt megsemmisítő
mértékű adó z á sn á L) és így ellentétbe kerülhet saját magával.
Ezt a hibát azonban a mél tányosság korrekti vumával át lehet
hidalni. A méltányosság a jog és erkölcs, a létező és a kívá-
natos állapot összhangbahozatalára törekszik. A mél tányosság
tehát egy magyarázati mód, melynek az a célja, hogya jogsza-
bály rendelkezése és az uralkodó erkölcsi felfogás között mi-
nél kisebb legyen az ellentét. Ezzel függ össze, hogy szokás-
jogunkban meghonosodott elv szerint a jogok gyakorlásában a
jóhiszeműségnek és tisztességnek kell érvényesülnie és hogy a
törvény nem nyújt oltalmat a joggal visszaélőknek.71

Bár a keresztyén erkölcs szabályainak át kell hatnia az
egyházjogot és az erkölcsnek kell fokozott mértékben uralkod-
nia, mégsem indokolt gyakorlatilag az erkölcsnek, mint önálló
jogforrásnak az egyházjoggal kapcsolatban való fel tüntetése
annak sp í r í tualizál t vol tánál fogva. Az egyházjog átmenet a
teológia és a jogtudomány között, normái erkölcsi jellegűek és
sokszor nélkülözik a jogi hátteret. Másrészt azért sem indo-
kolt az erkölcsöt önálló jogforrásként kezelni, mert a joggal
nem azonosíthatók, másrészt a többi másodlaóos jogforrás: így
elsősorban a Biblia és a hi tvallási iratok erkölcsi normák
összessége és a "keresztyén erkölcs" fogalma alá tartozó nor-
mák végeredményben ezeknek lecsapódásai, nem pedig önálló er-
kölcsi szabályok.

Az egyházjogi források széles skálája, valamint a szokás-
jog bő területe kisegítő, vagy segédforrások alkalmazását te-
szik szükségessé. Ezek között az egyházjogi irodalmat, egyházi
okmányokat, köztük főleg az egyházi anyakönyveket, a törvény-
javas ra tok indokol ás át, illetve a tá'rgyalás i any agot , egyh ázi
jegyzőkönyveket, továbbá az egyházi emlékeket emelhetjük ki,
ezzel azonban már fentebb foglalkoztunk.
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71 Zachár Gyula i. m. 16-18. 1. - Ugyanő: Az erkölcs, mint jogforrás. In:
Emlékkönyv Szentpéteri Kun Béla hetvenedik születésnapjára.Debrecen,
1946. 616-627. 1.



XIII. Államr jogforrások

Az állami jogforrások kialakulása. - Államegyházjog. - Az ál-
lami szuverénitás önkorlátozása. - Az állami jogforrások meg-
jelenési formái.

Az őskeresztyén egyház nem ismeri el a római állami főha-
talmat a keresztyénség felett jogalkotó hatalomként ugyanany-
nyira , hogy a köztük fennálló éles elvi ellentétek miatt Pál
apostol egyenesen megtil tja a keresztyének számára a pogány
állami bíróságok igénybevételét.ll Az üldözések alatt még csak
nőnek az ellentétek. Attól az időtől kezdve azonban, amikor a
keresztyén egyház terjeszkedését az ókori államhatalom már nem
akadályozza, az állami törvények egyszersmind az egyházban is
jogforrásul kezdenek szolgálni. A római állam joga már az
ókornak, de főként a középkori nyugati keresztyén egyháznak
jogforrása , - mint a közmondás megállapítja: "ecclesia vivi t
lege romana" - mindaddig, amíg az erőteljesen fejlődésnek in-
dult kánonjog háttérbe nem szorítja.21

Hazánkban a keresztyénség elterjedése óta az államhatalom
- a szuverénitásának folyományaképpen - maga látja el az ~
házak külső rendjét, jogi helyzetét érintő jogalkotást. A XVI.
század folyamán jogilag kialakult magyar evangélikus egyház
kezdettől fogva elismeri - az Ágostai Hitvallás XVIII. cikke-
lyévei összha~gban - az állami szuverénitást az egyház felett
kettős vonatkozásban: egyrészt az egyház külső rendjét érintő
jogszabályok hozatalában, másrészt pedig az egyház felett je-
lentkező állami főfelügyeleti jog (ius suppremae inspectionis)
gyakorlásában.

Az evangélikus egyház önkormányzatát az állami törvények
tételes rendelkezéseire, valamint az évszázados gyakorlatra
alapítja, megállapítván, hogy az egyház önkormányzati joga,
intézményei és törvényei az állam oltalma alatt állnak.31 Egy-házi törvényeink tudomásul veszik azt a tényt, hogy a magyar
államhatalom jogosult az egyházak, - így az evangélikus egy-
ház - jogi helyzetét is szabályozni. Azoknak az állami jogi
normáknak (törvény, rendelet, szerz ő dé s ) az összességét, ame-
lyek az állam és az egyházak közti viszonyt, az egyházak egy-
másközti kapcsolatait, valamint az egyes személyek hitvallás-
beli tevékenységét szabályozza, államegyházjognak nevezzük.

II v. ö. János 1. 2,15-17, Jakab levele 4,4. v.
2/ Mikler Károly i. m. 126. l.
31 v. ö. E. A. 2. § E. T. VII. tc. 1. § E. T. II. tc. 2. §.
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Ez az elnevezés, - mint arra már rámutattunk - bizonyos fokig
félrevezető; egyrészt azért, mert szoros értelemben véve nem
egyházjogról van, vagyis nem az egyháztól származó, hanem lé-
nyegében állami alkotmányjogról, másrészt nemcsak az egyházak-
ra, hanem a vallásfelekezetekre és egyénekre vo~atkozik, végül
semmi köze sincs az "államegyház" modelljéhez.4/

Az államegyházjogi normák kibocsátásával kapcsolatban több-
féle megoldás lehetséges:

Az államhatalom egyoldalúlag a vallásfelekezetekre tekin-
tet nélkül, egyoldalúan, autoritatív módon, vagy pedig

a vallásfelekezetek érdekeire figyelemmel, azok önkormány-
zati jogát tiszteletben tartva bocsát ki a hitre, lelkiisme-
retre és világnézetre, illetve a vallásfelekezetekre vonatkozó
jogszabályokat. Ebben az utóbbi esetben is többféle megoldás
lehetséges: jogi garanciát nyújthat a meghatározott területre
(pl. a hit-, vallás-, lelkiismereti szabadság, továbbá az egy-
házi autonómia részére); közvetlenül szabályozhatja valamely
vallásfelekezet jogállását megegyezés alapján olyképpen, hogy
ezekre a belső szabályokra utal, vagy pedig recipiálja ezeket.

Az evangélikus egyház az állami törvények tekintetében nem
tesz különbséget lex canonisata és lex non canonisata között
sem k iils ő magatartás, sem lelkiismereti szempontból. Etekin-
tetben egyedül az állami és egyházi alkotmány tiszteletbentar-
tását kívánja meg az állami hatóságoktól.

Az egyházra vonatkozó jogalkotást az állami szuverénitás-
nak - az állam és az egyház mindenkori viszonyától függő - kü-
lönféle irányú és terjedelmú önkorlátozása jellemzi. Bár alap-
vető, veleszületett emberi jognak szokás tekinteni a lelkiis-
meret- és vallásszabadságot, forma szerint saját szuverénitá-
sát korlátozza az állam akkor, amikor ezeket az alapvető jogo-
kat korlátozza. Ezzel lemond az állampolgárok belső meggyőződé-
sének befolyásolásáról, velük szemben kényszer alkalmazásáról,
ugyanakkor azonban elismeri az egyes embernek saját belső vi-
lágában, lelkiismeretében való szuverénitását.5/ Feltételesen
korlátozza azonban a szuverénitást akkor, amikor a belső val-
lásos meggyőződés kifel é 'jelentkezesét: a vall ásgyakorlatot,
a vallásfelekezetté alakulás fel tételei t, vagyis az egyház
számára biztosítandó szabadság terjedelmét meghatározza. A
feltételesség abban áll, hogy az állam csak akkor garantálja a
vallásszabadságot, ha ismeri az egyes vallásfelekezetek célki-

4/ Helmut Pree: ÖsterreichischesStaatskirchenrecht,Wien, New York, 1984.
1. 1. - Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuchfür

Theologie und Religionswissenschaft.Tübingen, 1931. V. kötet 742. 1.
5/ Concha Győző: Politika. Budapest, é. n., 330. 1., továbbá 328-335. és

340-361. 1.
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tűzéseit, azok alkotmányát és ezeket összeegyeztethetőnek ta-
lálja saját alkotmányában lefektetett elvekkel. A vallásfele-
kezetté alakulás tekintetében abban áll a feltételesség, hogy
az állam csak akkor engedi meg a vallásfelekezetté alakulást,
ha az illető vallásfelekezet célkitűzéseit helyesli. Ha ezek a
feltételek fennforognak, az állam önmaga korlátozza szuveréni-
tását.

A vallásgyakorlatot illetően a szuveréni tás korlátozása
abban a tartózkodásban jelentkezik, hogy minden olyan'törvény-
alkotástói tartózkodik, amely egyeseket törvénybe, vagy köz -
erkölcsbe Utköző vallási szertartás gyakorl~sában akadályozná,
avagy vallásával nem összeegyeztethető cselekmények teljesíté-
sére kényszerítené. A vallásfelekezetté alakulást illetően az
önkorlátozás abban jelentkezik, hogy az államhatalom nem aka-
dályozza az önálló szervezkedés lehetőségét azoktól, akik az
országos törvényekbe és a közerkölcsbe nem Utköző elveket val-
lanak; ezektől az elismerést és az állami védelmet az államha-
talom nem tagadja meg, továbbá a nagy keresztyén egyházakat
sem kötelezi hitvallásuk bemutatására, illetve ezek módosítá-
sára, valamint évszázados alkotmányuk és közigazgatásuk meg-
változtatására.6/

Az államhatalom önkorlátozásával az egyház számára nem
"delegált autonómiát" biztosít az autonómia keretei között,
elismeri a lényegének megfelelő jogrendet, de ugyanakkor az
egyházat felelőssé is teszi a közéletért. Az egyház az államot
teszi felelőssé a nemzet kulturális jogi közösségéért, megszű-
nik kizárólag "szuverén hatalom" jellege: az egyházfelségiség
elve. Az államegyházjog subordinációsjogi jellegét az egyházak
felé fel kell, hogy váltsa az igazi partnerség. 7/

Az állami akarat megjelenési formája az alkotmány törvény,
törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, szabályrende-
let, vagy az állam és az egyház közti szerződés lehet. Ez
utóbbi vegyes jogforrás.

6/ Ereky István: Jogtörténelmi és közigazgatási jogi tanulmányok. I. k .
Budapest, 1917. 209-210. 1.

7/ Erik Wolf: Ordnung der Kirche. Frankfurt am Main 1. 1960. 133-150. l.
Wolf a nagy egyházakat "Wachteramt fUr den Staat"-nak nevezi, amelyek a
szociális életért egyUttes felelősséget vállalnak.
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XIV. Vegyes jogforrások

Al Állam és evangélikus egyház közti szerződések

Szerződéskötési jog az evangélikus egyházban. - Az első kül-
földi példák. - Állam és evangélikus egyház közti szerződések
Németországban. - A magyar állam és at evangélikus egyház köz-
ti szerződések. - A szerződéskötés mozzanatai. - Hatálybalé-
pés. - A szerződések fajtái. - Érvénytelen szerz őrí é s . - Az
akarathiányesetei: tévedés, megtévesztés, kényszer. - A szer-
ződések joghatása . -A szerződés magyarázata. - A szerződés
megszGnésének esetei. - A szerződés jogi természete. - Különbö-
ző felfogások. - Kozigazgatási szerződés - evangélikus konkor-
dátum. - A szerződések jogrendszerbeli helye.

BI Az evangélikus egyház és más egyházak közötti
szerződések

1. Az evangélikus egyház és egy belföldi egyház közti szerző-
dések. - A kéri, nagygeresdi és a megújított nagygeresdi
egyezmények. - Tartalmi elhatárolás.
II. Az eva~gélikus egyház és külföldi egyház között létrejött
szerz őd é s , - Az amerikai evangélikus egyházzal és a norvég
egyházi misszióv~l létrejött egyezmények. - A szerződéskötésre
jogosult szervek. - Hatálybalépés. - A "hatalmak közötti jog"
kérdése. - Az egyházi önállóság és a szerződéskötési jogosult-
ság. - A szerződések sokrétGsége. - Az unió kérdése. - Az egy-
házi szövetségek.

A magyar evangélikus egyház jogforrásai között olyat is
találhatunk , amelyek sem az egyházi autonóm, sem az állami,
sem pedig a nemzetközi jogforrások közé nem sorolhatók. Ezek
a jogforrások mindhárom jogterület sajátságos vonásait magukon
viselik, anélkül azonban, hogy ezek a sajátosságok kizárólago-
sak, domináló jellegGek lennének. Három csoportba oszthatjuk
ezeket a szerződéseket: II az állam és az evangélikus egyház,ZI az evangélikus egyház és más belföldi egyház, 31 az evangé-
likus egyház és egy külföldi (evangélikus) egyház között léte-
sült szerződés.
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A szerződéskötési jogot, a ius foederum et tractatuum-ot,
mint a külső szuverénit~s folyományát a római katolikus egyház
már régen gyakorolja a konkordátum kötési jogban.l/ A magyar
evangélikus egyház csak megkésve alkalmazza a szerződéskötés
lehetőségét, holott külföldön már attól az időtől kezdve kerül
sor állam és egyház közti szerződésre, amikor az evangélikus
egyház függetlenüini tud az államhatalomtól.2/ Önálló jogala-
nyiságának egyik bizonysága a szerződéskötési lehetőség, me-
lyet államonként különböző időpontban nyer el.

Német területen elsőnek az oldenburgi állam 1870-ben az
oldenburgi hercegség evangélikus tartományegyházával és 1883-
ban a birkenfeldi fejedelemség evangélikus tartományegyházával
köti meg az ún. "Bauschsummenabkommen" -t, 3/ ennek értelmében
az állami szolgáltatások mértékét az egyházak részére hosszabb
időre állapítják meg. Az 1875-ben Hamburg és a hamburgi tarto-
mányegyház közti szerződés kártérítési kérdéseket szabályoz,4/
míg az 1908. évi badeni egyházi szerződés az állami hozzájáru-
lásokról intézkedik.5/

Szerződéskötési jogról állam és evangélikus egyház között
Németországban egész általánosságban csak az I. világháború
után lehet beszélni. Ennek egyik oka az, hogy a fejedelmi egy-
házkormányzatnak 1918-ig való fennállása az ilyen szerződése-
ket feleslegessé, sőt Kahl szerint az állami és egyházi hata-
lom viselőinek identi tása miatt kizárttá is teszi. 6/ Ulrich
Stutz viszont a német magánjogi törvénykönyvből vett példákkil
arra mutat r á , hogy az állam és evangélikus egyház k öz t i vi-
szony rendezése önszerződés útján már 1918 előtt is lehetséges
lett volna.7/

A fejedelmi egyházkormányzat s . valamint a positi vjogi isko-
la bukása után az egyház elvilágiasodása is előkészíti 9 ta-
lajt a szerződések számára. Az elvilágiasodást a XVIII. szá-
zadban a természetjog vezeti be és a XIX. században a schlei-
ermacheri teológiában f oLy t at ód í k , végül a Weimari alkotmány

1/ V. ö. Ernst Rudolf Huber: Vertrage zwischen Staat und Kirche in Deut-
sches Reich, Breslau, 1930.

2/ Hans liermann i. m. 130-131. 1.
3/ GBl. für das Herzogtum Dldenburg 1870. 4241., lásd továbbá GBl. für das

Fürstentum Birkenfeld Bd. 10. 194. 1. az 1883. évi febr. 14.-i törvény
mellékieteként az átalány összegre vonatkozó megegyezéseket. .

4/ V. ö. Oscar Meinecke: Die rechtliche Stellung der Evangelisch~lutheri-
schen Kirche im Hamburgischen Staate, 1925. 45. és 65. 1.

5/ Vereinbarung über die Beteiligung des Staates an dem Aufwand für die
Verwaltung des evangelischen Kirchenvermőgens vom 1. 7. 1908.

6/ Wilhelm Kahl i. m. 236. 1. - Hans liermann: Das evangelische Konkordat
Archiv des őffentlichen Rechts, Neue Folge, 1927. Bd. XIII.

7/ Ulrich Stutz i. m. 398. 1. és a jegyzet. - V. ö. BGB 181. §.
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szerződési gondolatában teljesedik ki. Ennek a fejlődésnek az
eredményeképpen az egyházat közjogi testületnek tekintik és az
állami jogosítvanyokhoz hasonló néhány jogosítvánnyal (pl.
adókivetés) ruházzák fel.B/ A megváltozott politikai események
hatására a római katolikus egyház is igen intenzív konkordá-
tum-politikát kezd folytatni ezzel is mintegy hangsúlyozni kí-
vánván az állammal való koordinációt, amelyet az államhatalom
is kénytelen volt elismerni az evangélikus egyház ir ányában
is, ha nem akarta a paritás elvét illuzórikussá tenni.9/

Az állam é s evangélikus egyház közti viszonyt átfogóan
szabályozó, a konkordátumokkal egy szintre helyezhető .szerz ő -

dések egész sora jön létre a két világháború között,lO/ de az-
után is a második világháborút követően .11/ Ezek mellett az
ünnepélyes külső formában jelentkező szerződések mellett par-
tikuláris szerződések is születnek, melyek inkább csak "modus
vivendi"-re törekszenek, bár figyelemre tarthat igényt a hes-
seni állam é s tartományegyháza között 1930-ban kötött az a
megegyezés, melynek értelm-ében állam é s egyház k öztis válasz-
tott bíróság határozatának veti magát alá.12/ Ez a szerződés
is kétséget kizáróan kifejezésre juttatja azt az elvet, mely
szerint állam é s egyház a szerződéskötés területén egyenlően
jogosított fél.

A magya.r állam é s az evangélikus egyház között a múltban
két ízben: először 1923-ban a soproni evangélikus hittudományi
kar felállításával és 1948-ban az iskolák államosításával kap-
csolatban kerül sor. Az első partikuláris, az utóbbi generális
jellegű, mert az állam és az egyház közti viszonyt a maga egé-
szében szabályozza.

A soproni evangélikus hittudományi kar ~elállítás~ra irá-
nyuló tárgyalások egyrészt az Erzsébet tudományegyetem tanárai
és tanácsa, valamint a vallás- és közoktatásügyi minisztérium,
másrészt az evangélikus egyetemes közgyűlés által kiküldött

B/ Ernst Forsthoff: Die Vertrage zwischen Staat und evangelischer Kirche.
Zugleich Beitrag zur Lehre vom Óffentlich-rechtlichenVertrag. ,Deut-
sche Rechtwissenschaft.Hamburg, 1939. 4. Ban. 144-145. 1.

9/ Hans Liermann i. m. 132. 1. és Das evang. Konkordat i. h. 382. l.
10/ A fontosabbak: A braunschweigi evangélikus tar-tományepyház és Braun-

schweig szabad állam között 1923. aug. 8-án, a bajor állam és a bajor
evang. egyház között 1924. nov. 15-én, a bajor állam és a pfqJzi egye-
sült prot. egyházak között 1924. nov. 15-én, Poroszország és a porosz
tartományegyház között 1931. máj. 11-én, Baden és a badeni egyesült

tartományegyház között 1932. dec. 9-én létesült szerződés.
11/ Az a1sószászor;szágitartományegyház és alsószász,államközött 1955-ben

a Schlesswig-holsteini 1957. évi, az Északrajna-westfá1iai1958-ban és
a hesseni1960~ban kötött egyezmények.

12/ AKtlL.1930. 212. 1.



öttagú bizottság között folytak le, a megállapodásra 1922. de-
cember 18-án került sor alapítólevél formájában.13/ Az alapí-
tólevelet az államfő 1923. február 18-án kelt elhatározásával
hagyja jóvá

A nem állami iskolák fenntartásának az állam által való
átvételéről szóló 1948:XXXIII. tc. 3. §-ának 2. bekezdésévei
kapcsolatban az állam és az evangélikus egyház teljes viszo-
nyára vonatkozó egyezmény megkötése a következő alakszerűségek
mellett történt:

Az 1948. június 14-én tartott egyetemes közgyűlés, - mint-
hogy az egyezmény tárgya zsinati szabályozás alá tartozik, - a
köztársas ági elnöktől zsinattartási engedélyt kér. 14/ A köz-
társasági elnök 1948. szept. 9-én kelt legfelsőbb elhatározá-
sával a zsinattartást engedélyezi.15/ Ezért az egyetemes pres-
bitérium 1948. szeptember 29-én tartott ülésén - az 1948. jú-
nius 14-i közgyűlés 7. pontjában nyert felhatalmazás alapján -
az egyetemes felügyelőből, a négy püspökből, a négy kerületi
felügyelőből, illetve ezek helyetteseiből, az egyházegyetem és
a négy egyházkerület 2-2 kiküldött jéből álló zsinatelőkészítő
bizottságot küldött ki .16/ Az egyetemes felügyelőt s a négy
püspököt, ill.etve helyetteseiket felkéri egyben az egyetemes
presbi térium, hogy "az állammal eddig folytatott tárgyalások
alapján dolgozzanak ki az iskolák államosításával és az állam
és az egyház közti viszony rendezésével foglalkozó egyezmény-
tervezetet, tárgyalják meg a fent megválasztott zsinatelőké-
szítő bizottsággal és az így megállapított szöveget tárgyalják
meg a kormánnyal s ezen a módon készítsenek el olyan egyezség-
tervezetet, amelynek elfogadása mind a zsinat, mind a kormány
részéről remélhető".17/

A fenti bizottság által készített tervezetet a zsinat 1948.
december 8. napján tartott ülésén tárgyal ta és az egyezmény
tervezetét el is fogadta. A zsinat felhatalmazása alapj án a
zsinat elnöksége írta alá ünnepélyes keretek között az egyez-
ményt 1948. december 14-én. A magyar köztársaság kormánya ne-
vében a vallás- és közoktatásügyi miniszter írta alá a megál-
lapodást.lB/

13/ Az 1922. évi egyet. közgy. jk. 55. pontja szerint a bizottság tagjai:
Zsigmondy Jenő, Szelényi Aladár, Mágócsy Dietz Sándor, Raffay Sándor,
és Kapi 8éla. - Az alapítólevelet lásd az 1923. márc. 22-i rendkív.
egyet. közgy. jegyzőkönyv függelékként..

14/ Egyet. egyház 654/1948. júl. 16-i felterjesztése.
15/ 35.391/1948. II. szept. ll-én kelt VKM rendeletbe foglalva.
16/ Az egyet. egyház részéről kiküldöttek névsorát lásd 951/1948. sz.

alatt, az egyet. egyház levéltárában.
17/ Egyet. egyház 951/1948. sz. alatt.
1Bl Magyar Közlöny 1948. december 16-i 276. szám.
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A fenti két szerződés alapján megállapítható, hogya szer-
ződés megkötésére állami részről a kormány, illetve ennek fel-
hatalmazása alapján valamelyik szakminiszter , rendszerint a
kultusz-, vagy a pénzügyminiszter jogosult. Ha azonban alapí-
tólevél formájában kerül sor az egyezményre, akkor az alapító-
levelet az államfőnek kell megerősítenie, az alapítványi f ő -

felügyeleti joga alapján.19/
Egyházi részről a szerz őríé s megkötésére jogosuI t szerv

kérdését a szerződés tárgya dönti el. Ha a zsinat szabályozási
kö r ébe tartozó tárgyra vonatkozik a szerz ő d é s , megkötésére a
zsinat jogosuI t, minden más esetben az országos közgyűlés.
Partikuláris jellegű, vagy kevés~é fontos szerződéseket az
egyetemes közgyűlés elnöksége, esetleg a püspöki kar is köt-
het.20/ E~eket a szerződéseket megerősítés végett az egyetemes
közgyűlésnek be kell mutatni.

A szerződés hatálybalépésére vonatkozóan mindegyik fél ön-
állóan rendelkezik. Külön rendelkezés hiányában a vélelem az,
hogy az ügyletkötő felek akarata az azonnali életbeléptetésre
irányul, kivéve az alapítványokat, ahol ezt az államfői meg-
erősítésnek kell megelőznie.

A szerződések osztályozása. Tárgyát, illetve tartaImát te-
kintve különbség teh_ető az állam és az egyház jogviszonyát ~
nerálisan, a maga t~ljességében, továbbá partikulárisan: csu-
pán csak részletkérdést szabályozó szerződések között. Az
utóbbiak közé általában a sürgős kérdésekben modus vivendit
kereső szerz ő d é sek : rendszerint pénzügyi egyezmények tartoz-
nak. Ezeket a szerződéseket az igénytelenebb forma, az előszó,
a felek képviselőire utalás hiánya jellemzi.

Egyoldalú (unilaterális) akkor a szerződés, ha ennek alap~
ján az egyik fél csak jogosítottá, a másik csak kötelezetté
válik. Ha mindkét fél egyszerre jogosított és kötelezett is,
akkor kétoldalú (bilaterális) szerződésről van szó.

Az egyházi szerz űd é sek rendszerint egyoldalúak, me rt az
egyház mond le - többnyire - valamely jogáról, így pl. az au-
tonómia egy részéről, vagy iskoláiról, vagy az egyházi tiszt-
ségek szabad betöltésének jogáról, vagy az államsegélyről.22/

19/ V. ö. Kovács Tibor: A magyarhoni evangélikus egyetemes egyház alapít-
ványügyi jogszabályai. Miskolc, 1942. 13. 1.

20/ V. ö. az 1920. évi dec. 9-én tartott 1919. és 1920. évi rendes egyet.
közgyűlés 25. pontját: Szerződés a püspöki kar és az amerikai egyete-
mes lutheránus egyház között.

21/ V. ö. egyet. közgy. jk. 1925:15. pont. A tiszai ev. egyházkerület és
Miskolc thj. város közönsége között 1924. nov. 10-én kötött szerződést

22/ Hans Lí.ermarm i. m. 394. 1., Ernst Rudolf Huber i. m. 112. 1.
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Külbnbséget szokés tenni jogalkotó és jogügyleti szerzódés
köz ö t t , az el.sö alatt olyan szerzódéseket értve, ahol a jog-
alkotó felek érdekei azonosak és akaratuk jogalkotésra irényul
míg a jogügyleti szerzódéseknél a szerzódő felek érdeke külbn-
böz ő é s jogüJWlEftet akarnak k ö tn í • A· jogalkotó szerződések nem
mondhatók fel. Éz a megkülbnbbztetés azért nem helytélló, mert
ugyanaz a szerz őd é s is tartalmazhat egyszerre jogalkotó é s
jogügyleti vonásokat és mindkét esetben a szerződés létrejbt-
tének és megszúnésének feltételei azonosak, végül a valóságban
a jogalkotó felek érdekei sem fedik egymást minden látszólagos
bsszhang ellenére sem. Mindezek alapján a felosztásnak külbnb-
sebb jelentőséget nem lehet tulajdonítani.

A szerződések megkbtésénél a szerzódéskbtési akaratra néz-
ve az általános polgári jogi (magánjogi), illetve a nemzetkbzi
jogi szabályok nyernek alkalmazést.

Tételesjogi szabályozás nélkül is érvényesnek kell tekin-
tenünk azt ~ jogelvet, mely szerint az olyan szerződések, me-
lyeknek tárgya lehetetlen, jogilag meg nem engedett, vagy er-
kblcstelen, érvénytelennek tekinthető. Az "ultra posse nemo
tenetur" elv tehát az egyházjogban is érvényes.

Jogilag meg nem engedett szerz ő d é s az, amelyik a tárgyi
egyházjogba ütkbzik. A szerződések érvényességének a vizsgála-
tánál szem előtt kell tartanunk, hogy az egyházi szok á sj oq
szabályai az államjoghoz hasonlóan éltalában kényszerítő, co-
gens szabályok, tehát ezektóI szerződésseI sem lehet eltérni.
Másrészt viszont meg kell állapítanunk, a ius co gens és a ius
dispositivum szétválasztására alkalmas ismertetőjel nincs; az
egyes jogterület határainak alakulására nagyobbéra az állam és
az egyház mindenkori jogviszonya van hatással.

A jó erkblcsbe ütkbző szerz ő dé sek - általános f eLf op á s
szerint - érvénytelenek . Minthogy azonban a "jó erk ö Lc s " fo-
galma relatív, helyenként é s időnként változó, t ar t aLm á t nem
egy konkrét esetben igen nehéz megéllapítani.

Állam és egyház kbzti szerződésnek két jogaI any egybehang~
zó akaratkijelentésén kell alapulnia, ilyen szerződés joghatá-
lyosan tehát csak akkor keletkezhet, ha a szerződő jogalanyok
akarata és a szerződés tartalma egybevág és a szerződő felek
akaratukat szabadon ny í Lv án í t.ot t ák • Az akaratnak ezért kény-
szertől, megtévesztéstől é s tévedéstől mentesnek kell lennie.

Az akarat hiányát régen a magánjog analógiájára fogták
fel, noha az állam, illetve az egyhéz, mint kollektív személy
eltér a te~mészetes személyakaratképzésétől, minthogy az ál-
lami akarat kialakításénél szémos szerv múkbdik kbzre. Az
úja bb felfogás szerint az akarathiényt az éllami, illetve egy-
hézi képviselőknél kell vizsgélni.
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A tévedés valamely szerződő fél képviselője útján kifeje-
zett akarat kijelentés és a szerződés tartalma közti olyan' el-
térés, amelyről a képviselőnek nincs tudomása. Ha az eltérés
tudatos, így pl. ha az egyik szerződést k ö t ő fél illetékes
szerve abban a tudatban erősíti meg a szerződést, hogy az nem
fejezi ki akaratát és azt úgysem fogják megtartani, ez reser-
vatio mentalis, amely azonban a szerződés érvényességét nem
érinti. A szerződés érvénytelenségét csak a lényeges és ment-
hető tévedés eredményezi. Lényeges akkor a tévedés, ha a szer-
ződő felek, vagy a szerződés 1ényeges tárgyára vonatkozik,
menthető, ha a mulasztás nem történt a tévedés bekövetkezése
miatt (pl. ha különböző szövegeket összehasonlították és mégis
maradt eltérés).

A megtévesztés az egyik szerződő fél által szándékosan
előidézett tévedés, lényegében: csalás. A inegtévesztés csak
akkor teszi a szerződést érvénytelenné, ha az lényeges és oko-
zatos, vagyis nem egy mellékkörülményre vonatkozik és meg van
az összefüggés a tevékenység és a jogsértő eredmény között.

Kényszeren általában egy célkitúzésnek valamely ellenkező
akarattal szemben fizikai, vagy pszichikai erővel való megva-
lósítását értjük. Fizikai erőszak (vis absoluta) esetében nem
a kényszer ítettnek tudjuk be ezt a cselekményt, minthogy ez
csak formailag valósítja meg a kívánt eredményt. Ezzel szemben
a fizikai erőszak alkalmazásával való fenyegetés (vis compul-
siva) adott esetben alkalmas lehet az óhajtott eredményt meg-
valósító cselekmény kiváltására. A kényszer joghatásai t te-
kintve különbséget lehet tenni az államot, vagy egyházat kép-
viselő szervek és maga az állam, vagy egyház ellen alkalmazott
kényszer között.

A tárgyaló, Valamint az akaratnyilvánító szervek ellen al-
kalmazott kényszer általában érvénytelenné teszi a szerződést,
fel téve, hogy a kényszer 1ényeges, okozatos é s jogeÍlenes. A
priori azonban mégsem lehet minden kényszer' alatt létrejött
szerződést ezek viszonylagos gyakorisága miatt érvénytelennek
tekinteni,23/ hanem csupán az összes körülmény gondos mérlege-
lése alapján.

Az állam és az evangélikus egyház között 1948. december
14-én aláírt szerződés klasszikus példája a kényszeren alapuló
szerződéseknek . 1948 tavaszán a kultuszminiszter több helyen
éles kirohanást intézett a felekezeti iskolák ellen, amit az-
tán a napi sajtó szárnyra vett és a tények eltorzításával han-
gulatot keltett. Ehhez járultak a megrendezett tüntetések és a
helyi politikai vezetők által kifejtett kényszer, amellyel a
felekezeti tanítókat r á akarták venni arra, hogy nyilvános

23/ Flachbarth Ernő i. m. 28-31. 1.
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ülésen kérjék államosításukat.24/ Oe magukon a tárgyalásokon
is olyan megfélemlítettség légköre uralkodott, amely abban ér-
te el csúcspontját, hogy Ordass Lajos evangélikus püspököt,
Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelőt, to-
vábbá Vargha Sándor egyetemes főtitkárt letartóztatták s kon-
cepciós perben elítélték és a későbbi tárgyalások során sem
adtak más alternatívát az egyházi tárgyaló küldöttségnek,
minthogy az előre elkészített tervezetet "önként" aláírják.

A politikai helyzet megváltozásával a parlament '1990. ja-
nuár 25-én kelt határozata alapján 1990. március 19-én Németh
Miklós a minisztertanács elnöke, egyházi részről pedig
dr. Harmati Béla püspök és Frenkl Róbert országos felügyelő
közös megegyezéssel felbontották a kényszerrel kizsarolt szer-
ződést. Erre tekintettel helyesebb lett volna semmissé nyil-
vánítani.25/

Az állam és az egyház közti szerződések joghatása a szer-
ződő felek közti viszonylatban a hatálybaléptetéssel jelent-
kezik anélkül, hogy transform.álnák, azaz törvény, vagy rende-
let formájában egyházi, vagy állami jogszabályba öntenék.
Mindez azt bizonyítja, hogy a szerződés egyház és állam közöt-
ti jog önálló jogforrása.

A szerződő felek a szerződésben vállalt kötelezettségeket
teljesíteni tartoznak. Ez a nemzetközi jogból ismert pacta
sunt servanda elve, amelyet az egyházjogban is érvényesnek
kell tekintenünk.

Az egyházi szerződéseket állami részről - végrehajtási
rendelet kapcsán - rendszerint a művelődési miniszter, vagy
más szakminiszter, egyházi részről pedig az egyetemes közgyű-
lés, illetve az egyházkerületek elnöksége hajtja végre. Vi tás
kérdések tisztázására az állami és egyházi kiküldöttekből ala-
kított "vegyes bizottság" lenne hivatott, ez azonban 1948 óta
meg sem alakult és gyakorlatilag nem is működött.

Joggal állapítja meg Engelhardt, hogy hiányzanak a szerző-
désből a szankciók a jogsérétsek esetére, nemkülönben azok a
szervek is, amelyek szankciók alkalmazására jogosultak lenné-
nek.26/ Minthogy ilyen s zervek nincsenek, a szerződés végre-

24/ Ordass Lajos: Önéletrajzi írások. Válogatta, sajtó alá rendezte: Szép-
falusi István. Bern, 1985. 282. és köv. 1.

25/ Boleratzky Lóránd: Neues Gestz über die Gewissens - und Religionsfrei-
heit und die Kirchen in Ungarn. - In: Zeitschrift für evangelisches
Klrchenrecht. 35. Band, 1990. Sept. 330. 1.

26/ Hanns Engelhardt: Die Vereinbarungen des ungarischen Staates mit den
Kirchen. - In: Festschrift für Willi Geiger zum 80. Geburtstag. 731.1.
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hajtásának garanclaJa csak a hűségen és loyalitáson alapul.
Természetes, hogy az államhatalom szuve r én í tása alapj án effec-
tive hatályon kívül helyezhet bármely szerződést, vagy azt
megsértheti anélkül, hogy egyházi részről hatásos ellenintéz-
kedést lehetne tenni, minthogy az állam felé megnyilvánuló
kritika önmagában nem látszik hatásos eszköznek. Végső esetben
az egyház számára nem marad más hátra, mint a nyílt szembehe-
lyezkedés az állami akarattal és a konzekvenciák vállalása,
- ha isteni küldetés éhez hű akar maradni és nem akar az állam
kiszolgálójává válni.27/

Mindkét szerződő fél köteles a szerződés rendelkezéseit
mindaddig tiszteletben tartani, amíg a szerz őtí é s hatályban
van. Ehhez kapcsolódik az a negatív kötelezettség is, hogy
tartózkodniok kell a szerződéssel ellentétes magatartás tanú-
sításától.28/ Ha bármelyik fél egyoldalúan hatályon kívül he-
lyezi a szerződést, ezzel szerződésszegést követ el.

A szerződések magyarázatával kapcsolatban a jogszabályok
magyarázatára vonatkozó általános megállapítások érvényesek.
Eszerint lehet a magyarázat hiteles (interpretatio authentica)
ha maguk a szerződést alkotó felek magyarázzák, vagy nem hite-
les, ha mások (pl. tudományos, vagy bírói). Terjedelmét te-
kintve lehet kiterjesztő (interpretatio resolutiva), vagy meg-
szor ító (interpretatio rest r í ct í va) , módszerét tekintve:
grammatikai Cinterpretatio grammatica) , vagy logikai Cinter-
pretatio logica). Általános szabály, hogya szerz6déseket jó-
hiszeműen kell magyarázni, szem előtt tartva a szerződő felek
indokait, a szerződés gyakorlati hatását olymódon, hogy a
szerződés kifejthesse kedvező hatását.

A szerződés hatályának megszűnése részben magánjogi, rész-
ben speciálisan egyházjogi okok alapján történhet.

Megszűnhet a szerződés magából a szerződésből folyó ok mi-
att a következő esetekben:

1/ Dies ad quem, a szerződésben megjelölt időpont bekövet-
kezéséveI.

2/ Felbontó feltétel teljesülése esetén.
3/ Felmondás útján az egyik,. vagy mindkét fél felmondó

nyilatkozatával azonnal, vagy meghatározott idő múlva szűn i k
meg. Kétoldalú szerződéseknél a másik féllel notifikálni kell.
Ha semmi közelebbit nem tartalmaz a szerződés a megszüntetésre
vonatkozóan, akkor a megszüntetés a felek akaratától függ.

Más esetekben a szerz ő d é s hatálya a szerződés tartalmára
vissza nem vezethető okok miatt szűnik meg. Így:

27/ Wilhelm Mankel i. m. 56. l.
28/ Hans Liermann: Das evangelische Konkordat i. m. 395. 1.
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4/ az olyan később létrejött szerződés, amelynek egyedüli
tárgya egy korábbi szerződés hatályon kívül helyezése (mutuus
dissensus), vagy amelynek tartalma ellentétes a korábbival, a
"lex posterior derogat priori" elv alapján hatályon kívül he-
lyezi az előzőt.

5/ A szerződésből folyó jogok huzamosabb időn keresztül
nem gyakorlása (non usu s ) , amely lényegében szerz ő d é srorrt ó

szokásjognak tekinthető (desuetudo, actus con t rar í us ) .29/
6/ Lemondás útján is megszúnhet a szerz ő d é s , .ha egyik

szerz ődő fél a szerződésben biztosított jogai val nem kíván
többé élni.

7/ A szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítése (so-
lutiO), kivéve a folyamatos szolgáitatásra kötelező szerződé-
seket.

8/ A szerződő felek egyikének megszúnése, illetve jogala-
nyiságának elvesztése.

9/ A kétoldalú szerződés hatályát megszúnteti az is, ha az
egyik szerz ő dő fél vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, a
másik fél pedig eláll a szerződés teljesítésétől (non adimple-ti contractus). -----

10/ A teljesítés lehetetlenülése csak akkor szúnteti meg a
szerződést, ha a teljesítés lehetősége végérvényesen meghiú-
sult.

Sa1átos megszúnési oknak tekinthető:
II Ha az állam részéről a hatályos szerződéssei ellenté-

tes jogalkotásra kerül sor. Elképzelhetetlen ugyanis a t ör-
vényhozónak olyan megkötése, mely szer í nt a szerzőrí é sseI el-
lentétes törvények semmisek, mivel a törvényhozót csak az al-
kotmány köti. Formailag tehát lehetőség áll fenn. a szerzőrí é s-
nek egyoldalú aktussal , állami törvényhozással történő hatá-
lyon kívül helyezésre~ ez azonban kétségkívül szerződésszegés-
nek volna tekinthető. JOl .

12/ A clausula rebus sic stantibus elvén azt a feltétele-
zést értik, hogy minden szerződés azzal a hallgatólagos fenn-
tartással jön létre, hogy a körülmények változása esetén a
szerződés hatálya megszúnik.31/ Ennek 9Z elvnek az alkalmazá-
sa nem vonható ugyan kétségbe - minthogy ez a szerződéstkötő
felek önfenntartási jogából folyik -, mégis alkalmazására csak
a legvégső esetben: az állam, vagy az egyház jogállománya ve-
szélyeztetésekor kerülhet sor. 32! Szuverén állam, vagy egyház
kétségkívül élhet ezzel a joggal, mert ha már nem tud, elve-
szítette szuverénitását.

29/ Ernst Rudolf Huber i. m. 118-120. 1.
30/ Ernst Rudolf Huber i. m. 121., 126. 1.
31/ Flachbarth Ernő i. m. 35-40. 1., és Hanns Engelhardt i. m. 733. 1.
32/ Ernst Rudolf Huber i. m. 131-132. 1.
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A rebus sic stantibus elvének az elfogadása és alkalmazása
természetszerűleg nem jelentheti a jog tagadását, a pacta sunt
servanda elvének a mellőzését, hanem ennek csupán az önfenn-
tartást szolgáló korrektivumát. Az "önfenntartás" fogalmának a
körülhatároltsága gyakorlatilag ugyan számos nehéz kérdést
vethet fel, mégis ezek a felek kölcsönös bizalma és jóakarata
alapján megoldhatók. Ez annál is inkább fontos, mert ennek az
elvnek az alkalmazása tekintetében döntésre, vagy eligazításra
hivatott szerv nincsen.

Ernst Forsthoff a rebus sic stantibus elvének az alkalm~-
zását nem tartja lehetségesnek az állam szuverén politikai
egységénél, illetve gyakorlati okoknál fogva, mi vel ezzel a
koordináció és subordináció folytonosan váltaná egymást. A
clausula elvévei nemzetközi jogi fogalom csúszik az államjog-
ba, ahol pedig erre nincsen szükség. Államjogilag c é Is zer üt.-
Len lenne akkor is kötve tartani a másik felet, amikor erre
már nincs szükség. 331

Véleményünk szerint állam és egyház existenciális érdeke
megkívánja a rebus sic stantibus elvének az alkalmazását a
nemzetközi jogból azzal a megszorítással , hogy azt csak egé-
szen kivételes esetben, amikor valamelyik szerz ő dő fél alap-
vető existenciális érdeke kívánja meg, csak akkor szabad al-
kalmazni. Brandweiner is alkalmazhatónak tartja a nemzetközi
jogból átvett ezt a klauzulát.341

131 Új állam alakulása esetén a régivel kötött szerződés
ipso iure megszűnik. Ilyenkor még a szerződéstől való vissza-
lépés kinyilvánítására sincs szükség. 351

Alkotmányváltozás az állami identitást nem érinti ugyan,
mégis jogalapot nyújt az egyház számára a szerz ő d é st ő I való
visszalépésre. Illoyali tásnak minősülne azonban, ha az egyház
a szükséges, illetve a fejlődés szempontjából kívánatos refor-
mokat a szerződéses kötelezettségre hivatkozással meghiúsíta-
ná. Azon a címen azonban, hogy terhessé vált, vagy nem idő-
szerű többé, nem szűntethető meg a szerződés.

Az állam és F evangélikus egyház közti szerződés 19..9l
természetére nézve· az egyházjogászok körében el térő felfogás
uralkodik; a vélemények már a szerződéskötési jogosultság
megítélése tekintetében is erősen megoszlanak. Oe az is erő-
sen vi tatott kérdés, hogy melyik jogrend biztosítja az állam
és az egyház közti szerződésnél a jogi érvényességet\ illetve,
hogy az egyházi szerződésból folyó kétoldalú kötelezettségek-
nek melyik jogrend adja meg a jogi kötelezettség jelle~ét.361

331 Ernst Forsthoff i. m. 175. 1.
341 Heinrich Brandweiner i. m. 92-93. 1.
351 Ernst Rudolf Huber i. m. 147. 1.
361 Dietrich Pirson: Der Kirchenvertrag als Gestaltungsformder Rechtsbe-

ziehungen zwischen Staat und Kirche. - In Festschrift für Hans Lier-
mann zum 70. Geburtstag. Erlangen, 1964. 179. 1.
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A szerz őtí é sek jo.gi természetére vonatkozó álláspontok lé-
nyegében három csoportba oszthatók: általánosnak mondható az a
nézet, amely' szerint a szerződések az állami jogref}den belül
keletkeznek, avagy az alkotmány jog integráns részei, végül a
vélemények egy része szerint a szerződéses jog nem-az állami
jogon alapul, hanem két egyenrangú jogi személyiség szuve r én
terméke.

Liermann az evangélikus szerződéssel kapcsolatban az éta-
tista jogelméletből indul ki, mely szerint az állam a legfőbb
hatalommal rendelkezik saj át területén és ezért a szerződés-
kötési jogot is az állami jogrendből kell levezetni. A római
katolikus konkordátumtól való megkülönböztetésképpen az evan-
géli ku s szerződ ést "közi gazga tási szer.Z.gdés~'-nek nevezi. 37/
Liermann álláspontja a már túlhaladott legálteorián alapul,
amelynek lényege az, hogy az állam az egyházzal, mint szuveré-
nitása alá rendelt szervezettel nem köthet szerződést; a vele
kötött szerződés .csak akkor ha t á ly os , ha állami, törvény formá-
jában.i? megjelenik. Minthogy azonban ezeket a törvényeket az
államhatalom bármikor tetszése szerint hatályon kívül helyezhe-
ti , az' evangélikus egyházi szerződés léte tehát végeredményben
az állam törvényhozó szervétől függ. Másszóval: a szerződés
csak addig van hatályban, amíg az államhatalom érdekeit szol-
gálja. Liermann azzal próbál mégis a szerződés számára szilárd
alapot teremteni, hogy a modern államra hivatkozik, amelyet a
törvény köt, tehát szerződéses kötelezettsége alól egyoldalúan
nem vonhatja ki magát. Ennek a megfontolásnak alapján Liermann
egyrészt a jogállam elvének kizárólagos elfoga'gásához, más-
részt az e~yháznak, mint az állam alattvalójának az elismeré-
séhez jut.38/

Ez az érvelés nyilvánvalóan sebezhető, mert a jogállam fo-
galmából még szükségképpen nem következik, hogy az államhata-
lom törvényeit ne változtatná meg. A jog állam csak azt az ál-
lamot jelenti, amely a 'jogalkotásban és kormányzásban az á Ita-
la hozott jogszabályoknoz tartja magát és polgárai számára
jogvédelmet nyújt. Liermann tehát legál-teóriáján keresztül
feladja az evangélikus egyház önállóságának elvét és arról
csak, mint az állam alattvalójáról emlékezik meg.39/

37/ Hans Liermann: Das evangelische Konkordat. Archiv für ~ff. Recht. N.F.
XIII. .k.,419-420. 1.: "Der evangelische Vertrag ist ein sogenannte
Verwaltungsvertrag des Staates mit einer seiner Staatsgewalt unterwor-
fenen Körperschaft des öffentlichen Rechts. Durch ihn ist der Staat
getiunden,nachdem er sich in seiner Eigenschaft als Rechtsstaat selbst
verpflichtet hat und zwa+, was selbstverstandlich ist, in der Rechts-
sprechung."

38/ Hans Liermann i. m. 393-394. 1.
39/ Hans Liermann i. m. 394. 1.
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Ernst Forsthoff is a szubordinációs felfogást vallja. Sze-
rinte amikor az állam az evangélikus egyházzal köt szerződést,
alárendelt testülettel köt szerződést. Rendszerint egyházpoli-
tikai szempontok döntik el a szerződéses szabályozás níe qv á-

lasztását. A "Separation der Zwecke" révén el akarja választa-
ni az állami feladatkört és ezzel az indifferentizmust kívánja
előmozdítani.40/

Johannes Heckel az egyházi szerződésben annak dokumentumát
látja

i
hogy az állam az egyházat "Partner von Verfassungrang"-

nak,4 1 vagyis partnerként ismeri el és az alkotmány integráló
alkotórész ének tekinti és ezzel f~lre ~em ismerhető belső ösz-
szefüggést fedez fel az államegyházjogi normák és a szerződé-
sek között. Ernst Rudolf Huber421 és Paul Schoen4JI szerint az
evangélikus egyházi szerződések sem nem nemzetközi, sem quasi
nemzetközi szerződések, hanem a koordinációs jogi szerződések
egy különleges típusa. Ennek az álláspontnak a sebezhetősége
abban van, hogy koordinációs jog tulajdonképpen nincsen, ha-
nem csak viszony.

Heinrich Brandweiner szerint az állam és az egyház közti
szerződések a nemzetközi jog szabályai szerint ítélendők meg,
mivel az egyház in spiritualibus őt megillető szuverénitásánál
fogva szerződéseket köthet. Minden szuverén jogi közösség egy
másikkal kapcsolatot létesíthet, vagy akár ezt el is kerülhe-
ti. Ha azonban szerződést köt, ez a nemzetközi jog alapelvei
szerint ítélendő meg. 441

A most ismertetett felfogások között összhang van atekin-
tetben , hogy mindegyik nézet szerint nemcsak mo r á l í s , hanem
tényleges jogi kötelezettséget jelent a szer z ő dé s :a szerz ő dő
felek részére.

Állam és evangélikus egyház közti szerződésben azonban
nemzetközi szerződést látni erőltetett dolog olyankor, amikor
általánosan csak a szuverén államok nemzetközi jogalanyisága
nyer elismerést. Igaz ugyan, hogy általában elismerik a római
katolikus egyház és bizonyos esetekben a magánszemélyek nem-
zetközi jogalanyiságát, ez utóbbi azonban még nem általános.

40/
411

421

431

Emil Forsthoff i. m. 147. 1.: "Kontrahiert der Staat mit ~er evange-
Üschen Kirche, so kontrahiert er mit einem subordinier~linVerband."
Johannes Heckel: Rechtsprobleme in Staat und Kirche. - Festschrift für
Rudolf Smend. Göttingen, 1952. 10B. 1.
Ernst Rudolf Huber i. m.: "Die Kirchen... stehen als Verbi:fndemit
unabhangigen Rechtsordnung und mit einer eigenen und unabhangigen Au-
toritat nicht unter, sondern neben dem Staate." i. m. 77. 1, továbbá
83-84. 1.
Paul Schoen fejtegetéseit lásd Archiv des qÍfentlichen Rechts N. F.
XXI. 341., 355. 1., továbbá Kormann: Grundzüge eines alIg. Teils des
öff. Rechts. In Hirts Annales des Deutschen Reichs, 1912. 116. l.

Helnrich Brandweiner i. m. 83., 91-93. 1.441
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Egyébként az állam területén levő valamely nem római katoli-
kus, tehát' nem internationális , - egyház és az állam között
aligha lehet nemzetközi jogviszonyt felismerni. Bár az evan-
gélikus egyház az evangélium univerzális jellegénél fogva
nemzetek felett álló lelki hatalom -, ami t az is bizonyít,
hogy állami és egyházi határoknak nem kell szükségképpen egy-
mást fedniök, - ez a körülmény még nem teszi minden kétséget
kizáróan az állammal kötött szerz ő d é st nemzetközi szerz ő d é a-
sé.45/

Formailag elfogadható lenne a subordinációs felfogás,
hisz az egyház végső soron - főleg, amíg közjogi testület volt
- az állami organismusba van beágyazva, mégis, ha ezt az ál-
láspontot magunkévá tennénk, akkor az egyháznak az in spiri-
tualibus való szuverénitását és ezzel az egyház önállóságát is
tagadnánk.

Ha elismerjük az állam és az egyház önálló jogalanyiságát,
szuveréni tását, különleges feladatait, el kell ismernünk a
közös ügyek közös szabályozásának szükségességét is. Ezzel a
szerződés jogalapja önként adódik a felek közös akaratában és
az egyház jogi qualifikációja nem előfeltétele annak, hogy az
állam vele szerződést kössön. A szerződéskötési jog végső so-
ron az egyház és állam szuverén jogalkotó képességének az el-
ismerésén alapul. Állam és egyház a reájuk bízott emberekért
közös felelősséget vállalnak s ez a közös fele16sség az alapja
az egyházi szerződéseken nyugvó kötelezettségne~.461

Az evangélikus egyház és állam közti szerződés jogi termé-
szetének a jellemzésére a német egyházjogi irodalomban a "köz-
igazgatási szerz ő dé s " használatos . Ez a főleg Liermann41~
Engelhardt4B/ részéről használatos kifejezés nem tükrözi a lé-
nyeget, ti. az állam, mint kormányzó, nem pedig, mint közigaz-
gatási szerv köti ezeket a szerződéseket. Másrészt azért sem
találó ez a kifejezés, mert az evangélikus egyház nem tartozik
az állam közigazgatási szervezetéhez, továbbá azért sem, mert
az 1948. évi szerződés a magyar köztársaság kormánya, másrészt
a magyarországi evangélikus egyház között jött létre, tehát a

45/ Günther Holstein i. m. 372. 1.: "Wahrend die katholische Kirche einen
Verband mit einer spezifischen Macht darstellt, ist die evangelische
Kirche nur das, was sie geistig umschliesst." V. ö. Ernst Forsthoff
i. m. 1.~5.1.

46/ Dí.etr ícn Pirson i. m. 193. 1.
41/ Hans Lí.errnann i. m. 394. 1.: "Wenn man will, kann man diese Vertrage

Verwaltunqsvertraqe nennen. Aber diese Bezeichnung ist zu eng."
481 Hanns Engelhardt i. m. 734. 1. - A jogszabályok hierarchikus rendjében

a szerződés a törvény után a miniszteri rendelettel egy szinten áll.
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kormány és a zsinat között. Végeredményben tehát az egyház és
az állam közti szerződésseI az állam legfőbb felügyelete alá
tartozó, egyebekben azonban önálló jogi személyiséggel bíró
evangélikus egyházzal kötött szerződ~sről van szó.49/

Stutz fejtegetéseinek figyelembevételével fennforog a le-
hetős ég arra, hogy "evangélikus konkordátum" -r ö l beszéljünk,
fel tételezve , hogy a konkordátum fogalma alatt - egészen tág
értelemben - az állam és az egyház között létrejött minden
olyan szerződést értünk, amely az egyház jogállását szabályoz-
za. 50/ Bár a paritás elve kívánatossá tenné ezt a szóhasznála-
tot, a fejlődés mégis azt mutatja, hogy ez az elnevezés aligha
fog polgárjogot nyerni. A konkordátum kifejezésnek dissonáns,
a hierokratikus egyházpolitikára emlékeztető zöngéje van.
Ezért mind a tudományos, mind a köznapi szóhasználat ahol csak
lehet, elkerüli ennek a kifejezésnek a használatát.51/ Joggal
állapítja meg Liermann: "Evangelisches Konkordat": das klingt
so unevangelisch".52/ Svájcban ennek ellenére általánosságba~
használatos ez a kifejezés.

A római katolikus konkordátum mintájára a paritás alapján
.az evangélikus egyház szerződéskötési képességét, illetve en-
nek jogi lehetőségét kell elismernünk. Nem tagadhatjuk azon-
ban, hogy a konkordátum jelentősége a római katolikus egyház
világhatalmi állásánál fogva alapjában véve egészen más, mint
az evangélikus szerződésé.53/

Az állam és az evangélikus egyház k~zti szerződést sui ge-
neris jogügyletnek kell tekintenünk, addig, amíg a nagy törté-
nelmi egyházak közjogi testületek voltak, tehát 1949-ig, a ve-
lük kötött szerződések a közjogi szerződések egy különleges

49/ Otto Friedrich: Der evangelische Kirchenvertrag ~it dem Freistaat Ba-
den I mit einer .Einführung und ErLauterunqen. Lahr, 1933. 65. 1., és
Günther Holstein i. m. 372. 1.

50/ Ulrich Stutz: Kirchenrecht. 1904. 907. 1. Szűkebb értelemben véve kon-
kordátum alatt a pápa és valamely államfő között létrejött megegyezést
érti.

51/ V. Ö. Das Preussische Konkordat vom 14.6. 1929. Ez csak "formális"
szerződésről tesz említést. Werner Weber i. m. 122. 1.

52/ Hans Liermann i. m. 383. 1.
53/ Ernst Rudolf Huber i. m. 82. 1. és Hermelink cikke a Frankfurter Zei-

tung 1929. évi 461. számában: "Wenn nun der preussische Staat... Vert-
rage abschliesst, so anerkannt e~ damit, dass da ebenso, wie in der
internationalen Organisation der katholischen Kirche, so auch in der
bisher landeskirchlich organisierten Kirchengebieten Preussens "Kirche
ist, dass heisst etwas, dass mit seinem gőttlichenlUrsprungsanspruch
terri torialistisch und staatskirchenhoheitlich nicht erfasst werden
kann, sondern über alle Landesgrenzen hinausreicht". - Lásd m~g Fried-
rich Giese cikkét az Archiv des örr. Rechts N. F. 7, 70. lapján.
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fajtájának tekinthetők, melyekre a közjogi szerződésekre álta-
lában elismert szabályok annyiban nyernek alkalmazást, ameny-
ny í ben az egyházi szerződőfél sajátságos helyzetéből más nem
következik.54/ Az állam és az egyház szétválasztását követően,
a közjogi testületi jelleg megszűnte után, természetesen a
szerződések közjogi jellege is megszűnt, az esetleg megkötésre
kerülő szerződések jogi jellege polgári jogi szerződés. Erősen
vi t atha t ö azonban, hogy vajon a PTK-nak a társadalmi szerve -
zetekre vonatkozó rendelkezéseit (PTK 68-70. §) kellene-e al-
kalmazni, mert bár ez áll legközelebb az egyházakhot, a gya-
korlat az egyházaknak kiemelt szerepet biztosít.

A szerződéskötés jogi l~hetősége ugyan az ~gyház önálló
jogalkotó hatalmát, az egyház önállóságát55/ mutatja, a
gyakorlat mégis azt bizonyítja, hogyaszerződéseKnél az állam
túlsúlya már abban is kifejezésre jut, hogy a közjogi szerző-
désekre vonatkozó szabályok nyernek alkalmazást, de még sokkal
inkább a szerződések tartalmánál.56/ Számos külföldi ~élda azt
mutatja, hogy ezek a szerződések sokkal inkább az állam, sem-
mint az egyház igazi érdekeit szolgálják. Az evangélikus egy-
ház rendszerint kevés új joghoz jut, helyette inkább jogokat
veszít. A szerződéskötési formával elérte ugyan a rómal. kato-
likus egyházzal való egyenjogúságot, ezért azonban áld:o~tokat
is kellett hozni. A tényleges helyzet in concreto kétségét ki-
záróan azt bizonyítja, hogy állam és egyház j01Jegyenlősége
csak formális, mivel a? egyházat csak in spiritualibus illeti
teljes szuverénitás.57/

54/ V. ö. Helmut Engelhard i. m. 40. 1., továbbá Otto Friedrich i. m. 67.
1. .

55iJ V. ö. Vorlage der Kirchenregierung an die Landessynode der Vereinigten
tvang:-próf: Landeskirche Badens in Herbst 1932: "Mit der neueren
Rechtslehre steht die Evangelische Kirchenregierung auf dem Standpunkt
dasi-ein Vertag zwischen Staat und Evang. Kirche seinen verbindlichen
Rechtsgrund aus der WilIensübereinstimmung dieser beiden selbstandigen
zur Schőpfung eigenes Reéhts fahigen und sich gegenseitig in ihrer Ei-
genstandigkeit anerkennenden Grőssen herleitet." Huber i. m. 77. sze-
rint a közjogi szerződés csak "unter rechtlichen Gleichwertigkeit der
beteiligten Willen" mellett jöhet létre.

56/ Nem így vélekedik Erns Forsthoff i. m. 152. 1.: "Der Vertrag schützt
~dle~~-Kirche gegen Einzeleingriffe in vertraglich gewahrte Rechte, und
·ZuslCllerungen.~Es steht jedoch allgemeinen Reformen, welche einzelne
vértragliche Abreden in Mitleidenschaft ziehen, nicht entgegen."

57/ Günther Holstein i. m. 372. 1., Ernst Rudolf Huber i. m. 76. 1.
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BI Az evangélikus egyház és más egyházak közötti szerződések

Az evangélikus egyhá2 önálló jogalanyisága folytán nemcsak
az állammal, hanem más egyházzal is jogi kapcsolatba léphet :
velük szerződést köthet. Ezek a szerződések kétfélék lehetnek:
vagy az evangélikus egyház és egy belföldi egyház, vagy ennek
egy önkormányzati szerve, vagy pedig egy külföldi egyház, il-
letve annak önkormányzati szerve között jöhet létre.

1. Az evangélikus egyház é s egy belföldi egyház k öz t i
szerz űd é sk ö t é s előfeltétele' a vallási egyenlőség. Ennek hiányá-
ban szerződéskötésre nem kerülhet sor.

A most említett szerződéskötésre példaként említhetjük a
magyar evangélikus é s református egyház között létrejött, ma
már azonban jogtörténeti emléknek tekinthető kéri, nagygeresdi
és a megújított nagygeresdi egyezséget.

A kéri egyezséget a tiszáninneni református é s, a tiszai
evangélikus egyházkerületek küldöttsége 1830. május 6-án Kér-
ben kötötte a két protestáns egyházat közösen érdeklő kérdések
rendezése céljából.ll Alapul az 1827. évi Zsolcán tartott "de-
putáció" munkálata szolgál, valamint a kerületeknek ezekre
tett é szrev é t eLe , Az egyezség szövegéből arra következtethe-
tünk, hogy már régebben is volt ehhez hasonló szabályozás ré-
szint kölcsönös szerződés, részint jogszokás révén.

Ugyancsak partikuláris jellegű a dunántúli evangélikus és
református egyházkerületek között 1833. május 15-én Nagygeres-
den (Sopron m.) az 1830. évi révkomáromi deputáció munkálatai
alapján létrejött egyezmény. A két kerület kiküldöttei "a két
confession levő evangélikusok által keverve lakott helységek-
ben a vallásbeli szolgálatokra kölcsönös összeköttetésekre
nézve" kötnek megállapodást.21 Ez a szerződés !..... összehasonlít-
va , kérivel - az elvek rögzítésén túlmenően már több részle-
tet és nem csupán keretszabályozást tartalmaz.

Az 1900-ban meg~jított nagygeresdi egyezség a két protes-
táns egyház képviseletében egyrészt' a ref. egyház konvent je ,
másrészt az evangélikus egyetemes gyűlés k öz ö t t jön létre a
nagygeresdi egyezségben l833-ban már megállapított elvek szem
előtt tartásával. Célja az, hogy "a két protestáns egyházban a
hittudomány és az egyházi szertartások körül fennforgó hagyo-
mányos különbségeknek a kölcsönös tiszteletben tartása mellett

II Horváth Zoltán: A nagygeresdi egyezség. Miskolc, 1940. 17,65. 1. - Az
egyezség szövegét lásd még Thébusz János i. m. 585-588. l.-on. -~ kéri
szerződés célja: "... prédikátorokfizetéseket és tehető kölcsönös szol-
gálatokat tárgyaló kérdések eligazításatekintetéből..."

21 Horváth Zoltán i. m. 19,67, Thébusz i. m. 588-602. 1.
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egyfelől a békesség és testvéri szeretet a két egyház között
is fenntartassék és megszilárdíttassék, másrészről a hít é Let
egymás segélyével kölcsönösen ápol tassék é s fejlesztessék. 3/

Anélkül, hogy az egyezmények részletesebb tartalmi és egy-
házjogi ismertetésébe bocsátkoznánk, meg kell jegyeznünk, hogy
- a kisebb szerkezeti hibáktói eltekintve - a szerződések leg-
nagyobb fogyatékossága a pontatlan jogi szabályozás, továbbá a
vitás ügyekben eljárásra hivatott közös szerv felállításának a
hiánya.41 Mindez végül is a jó kapcsolatok olyan mértékű meg-
romlásához vezet, hogy az evangélikus egyház 1914 végére fel-
mondja az egyezményt.5/ Azóta nem került sor egyetlen hazai
egyházzal sem a jogviszony szerződéses rendezésére.

Tartalmuk szerint a belföldi egyházakkal kötött szerződé-
sek vagy két, vagy több egyház egyesítését célzó uniós,6/ vagy
missziós, illetve szimultán szerződések lehetnek :--EZutóbbiak
az egyházi épületek, mégp~dig templomok, kult~rtermek, továbbá
temetők közös használatát szabályozzák. Ezekhez kapcsolódnak
még az egyházi szent cselekmények elvégzésére vonatkozó megál-
lapodások (esketés, keresztelés, ~rvacsora kiszolgáltatása,
temetés stb.).

II. Az evangélikus egyház és külföldi egyház, vagy önkor-
mányzati szerve között létrejött szerződések közül a magyar-
amerikai és a magyar norvég egyházi megállapodás érdemel fi-
gyelmet.

A püspöki kar és az amerikai egyetemes lutheránus egyház
kiküldöttei között folytatott előzetes tárgyal~sok alapján
1920. szeptemberében megkötött "szerződés"-t az 1920. évi de-
cember 9. napján tartott egyetemes gyűlés f~~adja el~azt meg-
erősíti és a kérdést végleges szabályozás vegett a zsinat elé
terjeszti.7/ A szerződést utóbb az amerikai lutheránus egyház
képviseletében is aláírják, így ez "véglegessé vált" .8/ A ma-
gyar é s angol nyelven készült hat pontból álló megegyezés a
lelkészi képesítés kölcsönös eLí sme r és ér ö l , a lelkészek köl-
csönös alkalmazásáról, egymás ügyeinek figyelemmel k í s ér é s é-

ről, továbbá a be- és kivándorlókra vonatkozó adatok kölcsönös
kicseréléséről intézkedik.

3/ Horváth Zoltán i. m. 29. 1., 79-87. 1., - Evang. egyet. egyház 1900.
évi közgyúlési jegyzőkönyv függeléke.

4/ Horváth Zoltán i. m. 40. 1.
5/ 1913. okt. 15-18. évi egyet. közgy. jk. 21. pont.
6/ Az unió különböző fajtáit lásd Günther Holstein i. m. 243-259. lapon.
7/ Egyet. közgy. jk. 1920:25 jk. pont.
8/ Egyet. közgy. jk. 1921:17.jk.pont.
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A másik egyezmény a budapesti norvég egyházi misszlo es az
evangélikus egyetemes egyház között 1923. december lB-án jött
létre a Gyarmat u. 14. sz. alatti norvég missziói kápolna
használatára nézve. Az egyetemes egyház által is elfogadott
egyezményt a norvég Landesvorstand elnöke, illetőleg az egye-
temes felügyelő írta alá.9/

Minthogy a Nor v é g Egyházi Misszió poli tikai ok ok miatt
1950-ben működését megszűntetni volt kénytelen, a nehézségek
megszűntével 1991-ben új egyezmény megkötésére került sor. En-
nek értelmében a Norvég Egyházi Misszió a Magyarországi Evan-
gélikus Egyházzal karöltve megalapítja a "Gisle Johnson Inté-
zetet", melynek célkitűzése a keresztyénség és a zsidóság köz-
ti kapcsolat elméleti és gyakorlati-teológiai feldolgozása és
ezzel kapcsolatos tevékenység folytatása. Az egyezmény szabá-
lyozza az intézet vezetőjének alkalmazására, valamint az elől-
járóságra vonatkozó szervezeti szabályokat. Az egyelőre 3 évre
szóló keret-megállapodást magyar részről az országos felügyelő
és püspök, norvég részről pedig a misszió elnöke és főtitkára
írta alá.

A szerződéskötésre jogosult szerveket az érdekelt egyházak
alkotmányai lennének hivatottak meghatározni. Tekintettel
azonban arra, hogy az egyházak közti jogi kapcsolatok a fejlő-
dés állapotában vannak, az egyházak nagyobbára nem jelölik meg
külön erre jogosított szerveiket. Általános szabályként azon-
ban elfogadhatjuk, hogy az alkotmány szerinti legfőbb szerve-
ket a szerződéskötési jog a külföldi egyházakkal is megilleti.
Ezek a szervek jogosítottak arra, hogy meghatalmazottakat ne-
vezzenek esetenként a szerződés parafálására. A római katoli-
ku s egyháznál hatalmas külügyi apparátus áll rendelkezésre a
nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására; az evangélikus egy-
háznál is arra kell törekedni, hogy előbb-utóbb önálló külügyi
szerv épüljön ki.lO/

A hatálybalépéshez az evangélikus egyházn~l - a szerződés
tárgyának megfelelően - vagy az egyetemes közgyűlés, vagy a
zsinat hozzájárulása szükséges.

Brandweiner álláspontja szerint a nemzetközi jog szabály'ai
szerint jönnek létre az egyházakkal kötött egyezmények. 11/ Al-
láspontunk szerint ez a megállapítás ma még csak a római kato-
likus egyházra áll, minthogy nagyobbára csak a szuverén álla-
mok tekinthetők a nemzetközi jog alanyainak , bár a fejlődés
kétségkívül egyre inkább abba az irányba halad, hogy fizikai

9/ Egyet. közgy. jk. 1924:6 jk. pont: "Vorschlag zu einer Vereinbarung
zwischen der Mission der norwegischen Kirche in Budapest und der evan-
gelischen Landeskirche Ungarns CA. B.) bezüglich des Gebrauchs der
norwegischen Missionskapelle Budapest, VII. Gyarmat u. 14."

10/ Heinrich Brandweiner i. m. 91-92. 1.
11/ Heinrich Brandweiner i. m. 92. 1.
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személyek Ís lehessenek a nemzetközi jog alanyai. Brandweiner
álláspontjának helyességét az is cáfolja, hogy sem az államok
és az egyházak, sem pedig az egyházak egymásközti viszonylatá-
ban a nemzetközi jog nem kerül alkalmazásra. Bár a konkordátu-
mok látszólag a nemzetközi jog szabályai szerint készülnek, a
konkordátumok által teremtett jog mégis különbözik az államok
között érvényesülő nemzetközi jogtól. Verdross éppen ezért
tartja helyesnek a nemzetközi jogon kívül egy új normacsoport
felállítását és ezeknek a normáknak "hatalmak közötti jog"
névvel való illetését .12/ Ez az elnevezés összhangban van a
tényekkel, minthogy az evangélikus egyházak k öz ö t t i jog sem
nem beljog, sem nem nemzetközi, sem pedig tisztán egyházjognak
nem tekinthető, hanem átmenet az egyházjog és a nemzetközi jog
köz ö t t .

Az evangélikus egyházak közötti szerződések sokfélék le-
hetnek. Megkülönböztetésüket az teszi nehézzé, hogy mivel sok
egyháznál vitatható az egység fennáll ásának a kérdése, ehhez
kapcsolódóan a szerződéskötési jogosultság fennforgása is nyi-
tott. Míg állami viszonylatban a joghatóság terjedelme általá-
ban az államterülettel függ össze, az egyházaknál a működési
terület ~ az alkotmányban történő esetleges szabályozás elle-
nére - nem mindig határolható pontosan körül. Jogszabályi
rendezés hiányában két ismertetőjel alapján dönthetjük el azt
a kérdést, hogy a kérdéses egyház önálló egyháznak, független
egységnek, vagy pedig az or.sz áqo s egyház' egy önálló önkormány-
zati részének, vagyis partikuláris egyháznak tekintendő-e?
Az egyik ismertető jel a történelmi összetartozás tudata, 13/
a másik pedig az, hogy kinek tudjuk be az illető szerv cselek-
vését: az egész egyháznak-e, vagy csak az eljáró szervriek .
Végső soron a jogi személyiség kérdése vetődik fel: tud-e or-
ganismusként, önálló egész szervk én t az egyház fellépni és
identitását térben és időben fenn tudja-e tartani? A Church of
England kifelé egységesen jelentkezik, befelé viszont három
irányzat (mozgalom, p ár t ? ) a "High Chruch", a "Low Church" és
a "Br oad Church" alakult ki. Állandó munkabizottság titkánal
biztosítja a kontinuitást.14/ Lényegében ez a helyzet a svéd
és skót egyháznál is. Az amerikai kongrlfgationalistáknál már
sokkal lazább a kapcsolat, itt már központi szervek sincsenek,
akár csak az "Anglican Communion"-nál, ahol a püspökök alkot-
nak munk ak ö rt , ame ly lehetőleg minden tíz évben összejön. Az
1930. évi "Lambeth Conference " enzyklikája azt mondja, hogy
"egyházi köztársaságközj:Jonti alkotmány nélkül, szövetség szö-
vetségi kor~ány nélkül".15/ .

12/ Alfred verdross. On the concept of international law. - The American
Journal of International-Law.1949. júl. 435~440. 1.

13/ Brandweiner (L. m. 68. 1.) ezt "Gattungsbewusstsein"-neknevezi.
14/ Erik Wolf i. m. 1. rész 39. 1.
151 Heinrich Brandweiner i. m. 71. 1.

258

----------------- ---



Az evangélikus egyházak közti szerződések viszonylag rit-
kán irányulnak egyházi unióra, tehát két, vagy több egyház
teljes egyesítésére, vagy pedig - és ez a gyakoribb eset -
lazább kapcsolatok kialakítására: szövetségre.

Az evangélikus egyházak közti legszorosabb kapcsolat az
unIo, vagyis a teljes összeolvadás az egyik egyház létének
teljes feladása mellett történik. Nemcsak egy állam keretein
belülolvadhat össze két evangélikus egyház, hanem különböző
államban élő evangélikus egyház is unionálhat, bár erre rend-
szerint csak az egymással határos egyházak, vagy tartományegy-
házak , avagy államszövetségi, illetve szövetséges állami _kapcso-
latban álló egyházak között kerül sor.

Példaként az 1817. október 31-én végbement porosz uniót
említhetjük, amely II. Frigyes Vilmos felhívására eléggé vál-
tozatos formában jött létre.16/

Az unió gondolata a XIX. század elején magyar földön is
jelentkezik. Először a római katolikusokkal való unió, ponto-
sabban reunió gondolata vetődik fel a római katolikus egyház-
ba való beolvadás formájában, de az erre irányuló törekvések
hamarosan hajótörést szenvednek.17/

A két protestáns egyház közti unió kérdése 1836-ban vető-
dik fel a közös protestáns pesti főiskola felállítása kapcsán.
A két egyház 1841-ben az unió előkészítő bizottságot megvá-
lasztotta, melynek programjából a dogmatikum ki volt zárva; a
törekvések tehát csak szervezeti unió megteremtésére irányul-
tak elsősorban nemzetiségi meggondolások alapján. Mivel azon-
ban az unió eszméje nem k öz s züks égletből fakadt, így nem is
vol téletképes és néhány éveI tel tével Leke r ü l t a napirend-
ről.10/

A külföldön létesült uniók közül a hitvallási-uniók közös
hi tvallási alapon közös szellemi vezetést jelentenek, míg a
közigazgatási-uniók közös hitvallási alap nélkül csak közös
adminisztratív vezetést biztosítanak. A "hitvalló uniók" (Be-
kennende Unionen) közös hitvallási alap és gyülekezeti s z e r=
vezettség nélkül az evangélikus egységet aktuális ügyekben
dokumentálják.19/

Az uniók mellett gyakorlatilag a szövetségek (Bund-federa-
t i on , Rat, Council, Bündniss, Alliance; Liga, Konföderation
s t b . ) a legfontosabbak, értve ez alatt akár azonos, akár k ü-

lönböző egyházaknak az egyházak átfogó e qyü t trnűködés é re irá-

16/ Johann Victor Bredt i. m. 146. 1., Erik Wolf i. m. 41. 1.
17/ Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története, Bp., 1907

626-630. 1.
10/ Zsilinszky Mihály i. m. 657-660. 1.
19/ V. ö. Bericht der Kommission IV. der World Conference on Faith and Or-

der über "Die Einhei t der Kirche in Leben und Gottesdienst". Nr. 82.
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nyuló összefogó szervezetét, kapcsolatát.20/ A szövetség la-
zább kapcsolatot jelent az egyházak között az uniónál és itt a
tagegyházak mozgási szabadságukat továbbra is megtartják,
minthogy a szövetség az egyenlőség elve alapj án épül fel. A
több egyházat átfogó szervezet csak azt jelenti, hogy az érde-
kel t egyházak képviselőik útján a közösnek felismert felada-
tokról együtt tanácskoznak és együttműködnek. Az egyházak nem
törvényhozási joggal felruházott szerveket létesítettek a szö-
vetségi kapcsolatok révén, hanem inkább tanácskozó szervet,
amely azonban nem zárja ki, hogy ennek alapján közös vélemény
kialakulása esetén ezek a vélemények valamely delegátuson,
vagy esetleg szokásjog kialakulása révén ne éreztesse hatását
valamely érdekelt egyház törvényhozásában.

A szövetség hatásköre tehát korlátolt és a szövetség által
létrehozott egység terjedelme pontosan nem is határozható meg.
Negative azt lehetne mondani, hogy nem közös hitvallású, vagy
egyházkormányzaton alapulnak a kapcsolatok és semmiképpen sem
világ-egyházról van szó.

Pozitive nézve a szövetség tárgya és célkitűzése mindaz
lehet, amit együtt eredményesebben lehet megoldani, mint
külön-külön.21/

A keresztyén egyházak közti szövetségek közül figyelmet
érdemel az amerikai Federal Council of the Churches of Christ
in America22/ és ennek párdarabja az Egyházak Világtanácsa
(World Council of Churches).

Az evangélikus egyházak közti szövetségek közül az 1922-
ben alakult Lutheránus Világkönvent es ennek 1947-ben létesí-
tett új formája az Evangélikus Világszövetség (Lutheran World
Federation) érdemel figyelmet, melyekkel még részletesebben
foglalkozunk.

20/ Erik Wolf i. m. 1. 41. és köv. 1.
211 Heinrich Brandweineri. m. 89-90. 1.
221 RonaId Osborn: Der Geist des Amerikanischen Christentums, Stuttgart,

1960. 134. 1.
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XV. Nemzetközi jogi források

Az egyházra vonatkozó nemzetközi jogszabályok csekély száma.
A keresztyénség szerepe a nemzetközi jogközösség kialakításá-
nálo - Az egyházat érintő nemzetközi jogszabályok osztályozá-
sa. - A vallásszabadságra vonatkozó erdélyi törvényhozás. -
A lelkiismereti szabadság nemzetközi elismertetése. - A berli-
ni kongresszus és a Kongó akta rendelkezései. - A kisebbségek-
re vonatkozó szerződések. - A vallásszabadság biztosítása a
második világháború után. - Az emberi jogok nyilatkozata. -
A' genocidiumról szóló egyezmény. - A hágai egyezmények vallás-
dgyi rendelkezései. - A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmánya . - A Bécsi zárónyilatkozat. - A nemzetközi
jog alanyainál változás észlelhető. - "Beavatkozás az emberi-
esség okából."

Az egyházra vonatkozó nemzetközi jogszabályok, vagy ahogy
Liermann nevezi: "nemzetközi jogi egyházjog"l/ száma napjaink-
ban erős emelkedést mutat.

A nemzetközi jognak a vallás iránti érdeklődése nem újke-
letű. Elég, ha csak visszagondolunk arra, hogya nemzetközi
jog a XVII. század folyamán, a nagy vallásháborúk idején szü-
letett és ezután jóformán már minden fontosabb nemzetközi
szerződés foglalkozik egyházi kérdésekkel is. Később a vallás
szerepe a nemzetközi jog területén lényegében változik meg.
A modern államhoz hasonlóan a nemzetközi jogközösség is lassan
elhagyja a konfesszionális alapot, elvilágiasodik és egyre in-
kább elismeri a vallásfelekezetek egyenlőségének elvét és a
vallásszabadság gondolatát.2/

Másrészt nem szabad felednünk, hogy a keresztyén államok
kezdik először alkalmazni a nemzetközi jogot, amit az is il-
lusztrál, hogy még. a XIX. században is a nemzetközi szerződé-
seket a "Mindenható Isten ne v ében " kötik. 3/ A nemzetközi jog-
köz ö ss é q a keresztyén államok közössége az 1856. évi párizsi
kongresszusig, amikor Törökország is részesévé válik, utóbb
pedig Európa és Ázsia számos más állama is csatlakozik. Ma már
a nemzetközi jogközösség különböző államok univerzális közös-
sége, anélkül azonban, hogy az egyházak teljes egyenlősége

1/ Hans Liermann i. m. 115. 1.: "VölkerrechtlichesKirchenrecht"-ről íro
2/ Antoine Hobza: Questions de droitinternational corteernant les religi-

ons. - Recueil des Cours. 1925. IV., 375-376. 1. és Paul Gra~ain: Les
droits internationauxde l'homme. Paris, 1933. 166. 1.

3/ V. Ö. pl. a Berlini Kongresszusi akta (1878. július 13.) bevezető sza-
vaival.
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gyakorlatilag érvényesülne. A keresztyénség döntő szerepe to-
vábbra is elvitathatatlan a nemzetközi jogközösségben,4/ bár a
keresztyén eszmék érvényesülésének összehasonlíthatatlanul
több akadálya van, mint akár csak egy évszázaddal korábban.
Mindez természetesen nem jelentheti azt, mintha végleg le kel-
lene mondanunk arról, hogy az evangélium szellemének kelljen
áthatni-a a nemzetközi jogközösség életét. A keresztyén elvek
és a nemzetközi szabályok tartalma közti összefüggés nyilván-
valónak tűnik.

A nemzetközi joggal közvetve, vagy közvetlenül érintkező
egyházjogi kérdéseket következőképpen csoportosíthatjuk:

A lelkiismereti szabadságra, a vallás szabad gyakorlatára,
a vallásos intézmények általános védelmére,

.a vallási kisebbségek védelmére, végül
az egyházaknak és vallási közösségeknek a nemzetközi jog-

élet egyéb kérdéseire (pl. misszió) vonatkozó nemzetközi jog-
szabályok.

Tekintettel arra, hogya fenti jogterületek között a ha-
tárvonal gyakorlatilag elmosódott, célszerűnek látszik a három
csoport együttes tárgyalása.

A lelkiismereti szabadságra, a szabad vallásgyakorlatra és
a vallásfelekezetek intézményeinek általános védelmére vonat-
koz ö nemzetközi jogszabályokat nem gyűjtötték össze egységes
gyűjteménybe.6/ Ezek az elvek nagyobbára nemzetközi szerződé-
sekben , kisebb mértékben nemzetközi szokásjogban , illetve a
művelt nemzetek részéről elfogadott általános jogelvekben csa-
pódnak le. Ehhez járulnak még a nemzetközi dek Lar ác í ók ; ezek
azonban nem nemzetközi jogforrások, megsértésük tehát nem je-
lent nemzetközi delictumot. Ha azonban nemzetközi szerz őrí é s
formfját öltik magukra, jogszabállyá válhatnak.

A lelkiismereti és vallásszabadság el ismertetésére irányu-
ló törekvések a protestantizmus megjelenésével kezdetben csak
belső állami vonalon éreztetik hatásukat, ígyelsősorban Er-
délyben, amit joggal neveznek a vallásszabadság hazájának.
Mát az 1550. évi országgyűlésen érvényesül az a szabály, hogy
mindenki maradjon meg Istentől adott hitében. Ez akkor csak a
római katolikus és az evangélikus vall ás követőire vonatko-
zott, de 1564-ben a református, majd 1571-ben az unitárius
vallásra is kiterjesztést nyert. A politikai jogokkal bírók

4/ Flachbarth Ernő: A keresztyénség hivatása a nemzetközi jogközösségben.
- Egyház a világban. Budapest, 1948. 408. és köv. 1. - Liermann i. m.
U5. l.

5/ Antoine Hobza i. m. 373. l.
6/ Igen jó tájékoztatástnyújt M. Searle Bates: Glaubensfreiheit.Eine Un-

tersuchung. New York, 1947. c. munka.
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a három nemzet tagjai által elfogadott vallásokat recept a re-
ligiónak mondják ,és a négy vallás, úgymint az Evangelica re-
forma ta , vulgo CaI viniana, Lutherana si ve Augustana, Romano-
catholica, Unitaria vel Antitrinitaria, - mindegyikének teljes'
szabadságot biztosítanak.7/ Az 1555. évi augsburgi vallásbéke
és 1598. évi nantesi edictum mellett egy're több nemzetközi
szerződés biztosítja a vallásszabadságot. 87

Az általános vallásszabadság gondolata a XVII. század fo-
lyamán születik meg Rhode Islandban, a Roger Williams nevéhez
fúződő 1657. évi vallásszabadságot biztosító a Lap tör vény ré-
vén.9/ Ezzel egyidőben azonban Európában, főleg Angliában tör
utat magának a vallásszabadság eszméje és a vallásszabadságot
biztosító "act"-ok egész sora jelenik meg.lO/ Az 1776-ben kelt
Bill of rights-el összhangban ll/ a francia forradalom is prok-
lamálja a vallásszabadság elvét a maga minden konzekvenciájá-
val. Az 1789. augusztus 26-án elfogadott deklaráció 10. §-a a
következőket mondja: "Senki sem üldözhető meggyőződése miatt,
ideértve vallásos meggy6ződését is, ha annak kinyilvánítása
nem, sérti a törvény által oltalmazott közrendet. "12 A ll. §

~edig ennek a szabadságnak a gyakorlati kiteljesülését jelen-
ti.

7/ Boleratzky Lóránd: A lelkiismereti és vallásszabadság. - Keresztyén
Igazság, 1989. jún. 33-34. 1.

8/ Az 1552. évi passaui, az 1606. évi bécsi, 1622. évi nikolsburgi, 1645.
évi linzi, 164B. évi osnabrücki és münsteri (Westfáliai), az 1666. évi
olivai, az 1678. évi nymwegeni, az 1697. évi ryswicki, az 1713. évi
utrechti, az 1721. évi nystödti, az 1763. évi pári$i, az 1763. évi hu-
bertusburgi, az 1773. évi varsói, az 1809. évi friedrichshammi, az
1783. évi párisi, az 1814. évi bécsi, az 1878. évi berlini, az 1920.
évi páriskörnyéki és az 1947. évi párisi békeszerződések érdemelnek
figyelmet. - L. Ernst Flachbarth: System des internationalen Minder-
heitenrechtes, Budapest, 1937. 2-10. és köv. 1.

9/ M. Searle Bates i. m. 276. 1.
10/ Szabó József: Az alapvető emberi szabadságjogok és a kisebbségi kérdés

In: Az egyház a világban. Budapest, 1948. 437. 1.
11/ Az 1776. évi június 12.-i Bill of rights 16. cikke szerint: "A vallást

vagy azt a kötelességet, mellyel Teremtőnknek tartozunk és azt a módot
ahogy azt gyakoroljuk, csak az ész és a meggyőződés irányítsa, ne pe-
dig az erő, vagy az erőszak; ép ezért minden ember egyenlő joga, hogy
vallását lelkiismerete parancsa szerint szabadon gyakorolhassa és a
keresztyéni türelemből ered aza kötelességünk, hogy szeretettel és
irgalommal legyünk egymás iránt." - Sós Endre: Az emberi jogok, Buda-
pest, 1945. 14. 1.

12/ "Nul ne doit etre inquieté pour ses opinions, meme religieuses, pour-
vu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la
loi." - V. ö. Sós Endre i. m. 25-28. 1., Antoine Hobza i. m. 378. 1.
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Ezeknek a jogoknak a tiszteletbentartása a liberalizmus
korszakában érezhetően .aláhanyatlik annak ellenére, hogy a
Szent-szövetség a keresztyén érdekek védelmében jön létre és a
keresztyén erkölcsöt kívánja a közélet alapjává tenni.13/

Később a vallásszabadság elve egyre inkább érvényesül és
magától érthetődővé válik nemzetközi síkon. Ugyanilyen irány-
ban hat a vallási indifferentizmus, melynek folytán egyre in-
kább magánüggyé válik a valláso

Keleten némileg más a helyzet: itt még továbbra is a bel-
politika sarkpontja marad és továbbra is szerződés útján kell
a keresztyének számára a vallásszabadságot biztosítani. Az
1878. évi berlini kongresszus határozatai értelmében minden
vallás szabadságát és gyakorlását biztosítani kell a bolgár,
szerb , román és montenegrói alattvalók, valamint egyéb kül-
földi részére és nem szabad akadályozni a különféle vallás-
felekezethez tartozók szervezkedését, vagy a hívek lelki veze-
tőivel való kapcsolat fenntartását. A h,úatalviseli jog füg-
getlen a vallásfelekezeti hovatartozástól.

Törökországra nézve a berlini akta a fentieken felül az
odautazó papok, szerzetesek, vagy zarándokok számára, - bár-
mily nemzetbeliek legyenek is - egyenlő jogokat és kiváltságo-
kat biztosít.14/

Az 1885. február 26-án Berlinben aláírt Kongó-akta VI. fe-
jezete 3. cikkében kimondja, hogy a lelkiismereti szabadságot
biztos ítani kell mind az idegenek, mind pedig a benszülöttek
részére és vall ási türelmet kell gyakorolni. Nem szabad meg-
akadályozni egyetlen vallás szabad és nyilvános. gyakorlását,
továbbá istentisztelet céljaira szolgáló épület emelését,
valamint missziók szervezését.

Hasonló tartalmú szerződés jön létre 1861-ben Tientschin-
ben Kína és anémet Zollverein, továbbá Németország és Japán
között 1896-ban. Kína pedig több európai és amerikai állammal
kötött szerződésben arra kötelezi magát, hogy a keresztyén
alattvalókat a többi vallásfelekezet taq j a í va I egyenlő véde-
~lemben részesíti és a keresztyén misszionáriusok múködését a
blrodalomnak a kereskedelem részére még meg nem nyitott terü-
letén is megengedi.15/

Egyházi szempontból figyelmet érdemel a nemzetközi jognak
a kisebbségekre vonatkozó része. Bár a kisebbségi Jog alatt
általában a nemzeti kisebbségeket szokás érteni, nem tagadha-
tó, hogy ez a fogalom a vallási kisebbségből fejlődött ki.16/

13/ Antoine Hobza i. m. 379. l.
14/ Teghze Gyula: Nemzetközi jog. Debrecen, 1930. 511. 1.
15/ Teghze Gyula i. m. 512. 1.
16/ Hugo Wittgens: Der völkerrechtliche Schutz der nationalen, sprachli-

chen und religiősen Minderheiten. Handbuch des Völkerrechts, II. 8.
1930. 57. és köv. 1.
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Az első világháború után létrejött kisebbségvédelmi szerződé-
sek egyöntetűen a "nyelvi, faji és vallási nemzeti kisebbsége-
ket" védi. Közép- és Keleteurópában, valamint Kisázsiában a
nemzetközi kisebbség-védelem egész rendszere alakul ki. Figye-
lemre méltó, hogy a Vatikán néhány konkordátumban a iómai ka-
tolikus kisebbség számára nyelvhasználati jogokat ismertet el
a szerződő államok részéről.

A kisebbségi szerződések ugyan a Nemzetek Szövetségének
garanciája alatt állnak, mégis ezen a téren sem tudott gyakor-
lati eredményeket felmutatni a Népszövetség. A vallásszabadság
megsértése miatt benyújtott mintegy 20 petició közül egy sem
kerül a Tanács elé.17/

A második világháború előtti és alatti európai vallásüldö-
zések állandóan foglalkoztatják a nyugati világot. Ezek közül
csak néhányat szeretnék kiragadni.

Roosevelt elnök 1941 ..január 6-i kongresszusi üzenetében
azt mondja, hogy fontos a szabadság minden ember számára, hogy
imádhassa Istent a maga módján, bárhol is van a világon. Az
1941. évi Atlantic Charter , továbbá 200 jogász és publicista
1944. áprilisi nyilatkozata, valamint az USA elnökének 1946.
október 23-án tett nyilatkozata a vallásszabadságot is az
alapvető emberi jogok között sorolja fel. Főleg a Federal Co-
uncil of Churches of Christ in America kezdeményezésére kerül
be a vallás~iabadság a szabadságjogok közé az Egyesült Nemze-
tek alapokmányába s nem kevesebb, mint hét helyen rendelkezik
az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletbentartásáról
fajra, nemre, nyelvre é s vallásra való különbség nélkül.lB/
Az emberi jogok biztosítását az Ala~okmány a gazdasági és tár-
sadalmi tanács hatáskörébe utalja.19/ 1946-ban az Emberi Jogok
Bizottságát keltik életre és ezen belül külön albizottság mű-
ködik a kisebbségi kérdések rendezésére.

A második világháborút követő párisi békeszerződések a ki-
sebbségek nemzetközi védelme helyett az emberi jogok .nemzetkö-
zi védelmét helyezik előtérbe. A magyar békeszerződés 2. cik-
kének 1. bekezdése s többek között a román békeszerződés 2.
cikkének 1. bekezdése arra kötelezi az érdekelt államokat,
hogya fennhatóságuk alá tartozó személyek részére fajra, nem-
re, nyelvre és vallásra tekintet nélkül az emberi jogokat, -
köztük a va Ll á as zab adsápo t - és az alapvető szabadS"ágjogokat
biztosítsák. A magyar20/ és román békeszerződés 2. cikkének 2.
bekezdése pedig ezeket az államokat ezen t ov ábbmén öen arra

17/ Flachbarth Ernő: Az alapvető emberi szabadságjogok és a kisebbségi kér
dés. i. m. 455. 1.

lB/ Flachbarth Ernő: Hozzászólás a Békeszerződés és a kisebbségek" c. elő-
adáshoz. - Jogászegyleti Szemle, 1947. 56. 1.

19/ Stephan Verosta: Die Satzung der Vereinten Nationen. Wien, 1947. 55.c.
20/ A párisi magyar békeszerződés és magyarázata. Bpest, 1947. 13-14. 1.
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kötelezi, ho qy jogszabályaik sem tartalmukkal , sem pedig al-
kalmazásukkal nem fognak különbséget tenni, vagy megkülönböz-
tetést maguk után vonni a magyar, illetve román állampolgárok
között azok faja, neme, nyel ve, vagy vall ása miatt személyük,
javaik, üzleti tevékenységük, foglalkozásbeli és pénzügyi ér-
dekeik, személyi állapotuk és polgári jogaik tekintetében,
vagy pedig bármely más egyéb tekintetben. Hasonló kötelezett-
séget vállalt Csehszlovákia a MagyarországtóI átengedett három
falu lakosságára nézve.

Mindebből kitűnik, hogyakisebbségvédelem az első világ-
háború utáni szabályozáshoz viszonyítva mostohább elbánásban
részesül. Tekintettel arra, hogy a vall ási és nemzeti kisebb-
ségek védelme eszmetörténetileg és nemzetközijogilag is szoro-
san összefügg, a világ keresztyénségének a nemzeti kisebbségek
védelmét is szívén kell viselnie, mert ennek az elhanyagolása
a vallási kisebbségek jogainak a tagadását is maga után von-
hatja.21!

Az emberi jogok és alapvető szabadságok pontos fogalmát az
Egyesült Nemzetek alkotmánya, úgyszintén a párizsi b é ke szer=
ződések taxative nem határozzák meg, hanem csak exemplifika-
tive. Mindegyik nemzetközi okmányban azonban számos utalás van
a szabad véleménynyilvánításra és a vallás szabad gyakorlatá-
ra.

Az 1948. december 10-én elfogadott Emberi Jogok Nyilatko-
zata CUniversal Declaration of Human Rights) a különböző egy-
házak nemzetközi bizottságainak szívós munkája eredményekép-
pen jön létre. Ennek 18. §-a a vallásszabadságról a következő-
képpen fogalmaz: "Minden személynek joga van a gondolat-, a
lelkiismeret- és a vallás szabadságához; ez a jog magában fog-
lalja a vallás és meggyőződés megváltoztatásának a szabadsá-
gát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyéni-
leg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magán-
életben, oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való
kifejezésre juttatásának a jogát."22!

21!

22!

Flachbarth Ernő:Az alapvető emberi szabadságjogok és a kisebbségi kér-
dés. i. h. 455. 1.
Josef Kuoz: The United Nations Declaration of human rights. - The Ame-
rican jo~rnal of international Law. April, 1949. vol. 43. No. 2. és
Schmidt Péter: Lelkiismereti és vallásszabadság. Az állampolgárok alap-
jogai és kötelességei. Budapest, 1965. 484. 1. - v. ö , az 1:48. ~árc.
30. - máj. 2. között Bogotában tartott konferencián hozott "Amencan
Declaration of the Rights and Outies of man" 3. §-a szer írrt "Every per-
son ha\the right freely to profess a religious faith, and to manifest
and practice in both in public and in private."
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Az emberi jogok nyilatkozata kezdetben csak morális jelen-
tőségű é s lényegében csak ajánlásokat jelentett az államok
számára, és csak később jelentettvalóságos jogi kötelezettséget
szokásjogi alapon. Az Európatanács tagállamai részéről 1950.
nov. 4-én Rómában aláírt konventio az emberi jogok és alapvető
szabadságok védelme érdekében és az azt kiegész ítő 1952. évi
párizsi pótjegyzőkönyv elismeri a magánszemélyek és közösségek
petitiós jogát és ezek elbírálására bizottságot állít fel.23/
Az Európai Emberi Jogi Bíróság a conventio alkalmazásáról és
értelmezéséről dönt végérvényesen a szerződéshez csatlakozó
államok, illetve azok polgárai által, vagy a bizottság által
előterjesztett ügyekben.247

Az újabb nemzetközi jogi szabályok közü125/ figyelmet ér-
demel a genocidiumról (népirtásról) szóló ugyancsak 1948. de-
cember 10-én aláírt egyezmény, amely nemzetközi bűntettnek
tekinti nemzeti, népi, faji, vagy vallási csoport tagjainak
megölését, a csoport tagjainak komoly testi, vagy lelki sére-
lem okozását, a csoportra olyan életfeltételek megfontolt rá-
erőszakolását, melynek célja részben, vagy egészben fizikai
elpusztításának előidézése, oly intézkedések tétele, melynek
célja a csoporton belül a születés megelőzése és végül a cso-
port gyermekeinek más csoporthoz való erőszakos átvitele. 26/
Ezt a tervezetet a legtöbb kultúráIIam nemzeti törvényhozásába
beiktatta és így az élő, kötelező jogforrássá vált. Gyakorla-
tilag mégis csekély a jelentősége egyrészt azért, mert az em-
lített cselekményeket, mint általános bűncselekményeket az
egyes államok bűntetőjoga régóta bűntetni rendeli, amennyiben
az elkövetők magánszemélyek. Ha viszont kormány 'az elkövető,
ennek megbűntetésére csak forradalmi változ?s, illetve katonai
beavatkozás eredményeképpen kerülhet sor mindaddigj amíg nem
kerül sor nemzetközi bűntetőbíróság felállítására.2 /

A szabad vallásgyakorlat szempontjából említést érdemel az
1907. évi hágai egyezmény 18. §-a, melynek értelmében Ita hadi-
foglyok vallásukat szabadon gyakorolhatják, ideértv~ a hitfe-
lekezetek istentiszteletén való részvételt is, kötelesek azon-
ban azokhoz a szabályokhoz alkalmazkodni, melyeket a katonai
ha t és é q a rend- é s a közbiztonság szempontjából megállapít."

23/ Alfred Verdross i. m. 498. 1.
24/ Barna Horváth: The European Court of.human rights. ÖsterreichischeZeit-

séhrift für Öff. Rechts, 1952. 166. 1.
25/ F'rederickNolde: Religionsfreiheit und verwandte Menschenrechte. Die

Kirche und die internationaleUnordnung. Dekumenische Studien, Zürich,
1948. 183. 1.

26/ Flachbart Ernő: Nemzetközi jog. Pécs, 1950. II. 173. 1. (kézirat).
27/ Alfred Verdross i. m. 539. 1.
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Az 1906. évi második és az 1929. évi harmadik genfi egyez-
mény szerint a tábori lelkészek, amennyiben az ellenség kezébe
kerülnek, nem kezelhetők hadifoglyokként, hanem visszakülden-
d~k ahhoz a hadviselő félhez, amelyhez tartoznak.28/

A misszió nemzetközi jogvédelmét az 1885. febr. 26-i Konga
akta biztosította, melyhez képest a versaillesi szerződés
visszalépést jelent.

Az 1975. évi helsinki Európai Biztonsági és Együttműködési
Konferencián elfogadott záróegyezmény, amelyet a magyar tör-
vényhozás 1976:VIII. törvény címen, mint a Polgári és Politi-
kai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát iktatta törvénybe, szin-
te az 1948. évi Emberi Jogok Nyilatkozatával azonos szöveggel
erősíti meg az emberi jogok között a hit-, lelkiismeret- és
vallásszabadság egyéni jogát.29/

Az Egyezségokmány értelmében a jogokat csak a törvényben
megállapított olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek a
közbiztonság, a rend, a közegészség, az erkölcs vagy mások
alapvető jogai és szabadságai védelmének érdekében szüksége-
sek.

Az emb~ri jogok - köztük a lelkiismereti és vallásszabad-
ság me qs é rt é se esetén elsősarban a belső állami szervekhez
lehet jogötvoslatért fordulni, így az alkotmánybírósághoz,
illetve a közigazgatási ·bírósághoz. Ennek eredménytelensége
esetén nyílik csak meg az út nemzetközi fórumokhoz: köztük az
Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Bizottságához. A magyar kormány
1989 őszén kinyilatkoztatta, hogy esetleges emberi jogi jog-
sértés esetén aláveti magát nemzetközi vizsgálóbizottság hely-
színi ellenőrzésének. Az Evangélikus Világszövetség VII·. nagy-
gyűlése felhatalmazta a főtitkárt, hogy kísérje figyelemmel az
emberi jogsértéseket é s járjon közbe egyének, csoportok és
egyházak érdekében mindannyiszor, amikor azt hasznosnak és
szükségesnek ítéli meg.30/

28/ V. ö. 1936. évi xxx. tc.
29/ Conference on security and cooperation in Europe: Final act, Helsinki

1975. VU. "The participating States respect human rights and funda-
mental .freedoms, including the freedom of thought, conscience, reli-
gion 'or'belief,for all without distinction as to race, sex, langua-
ge or religion." They confirm the Light of the individual to know and
act upon his rights and duties in this field". - In: The Department of
State. Bulletin Reprint. 3. l~

30/ Boleratzky Lóránd id. cikk 35. 1. - Lásd az ENSZ alapokmányának 68.
civ.kelye alapján működő ENSZ Emberjogi Bizottságára vonatkozó szabá-
lyokat és az ENSZ 1503. sz. határozatát.
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A lelkiismereti és vallásszabadság nemzetközi standardot
jelentő alapelveinek a rögzítését jelenti a 35 állam képvise-
lői által 1989. januárjában Bécsben aláírt zárónyilatkozat. Ez
az utónyilatkozat azért is nagy jelentőségű, mert nemcsak az
egyes ember vallásügyi jogait rögzíti, hanem az egyházaknak,
mint közösségnek a jogi helyzetére nézve is rendelkezéseket
tartalmaz. Közülük az alábbiak érdemelnek figyelmet:

Meg kell szüntetni magánszemélyek, illetve közösségek val-
lási alapon történő mindenfajta megkülönböztetését, amelyek a
polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális élet
területén az emberi alapjogok érvényesülését akadályozzák és
így a hívők é s nem hívők közti tényleges egyenlőséget akadá-
lyozzák.

Hívők és nem hívők között, valamint ezek különféle közös-
ségei között a kölcsönös tolerancia, tisztelet légkörét kell
megteremteni.

Hívők vallásos közössége részére, - melyek államuk alkot-
mányos keretei között működnek - olyan státust kell biztosí-
tani, mint amilyet az állami jogszabályok előírnak.

Istentiszteleti és gyülekezési helyiségeket kell biztosí-
tani a vallásos közösségeknek és lehetővé kell tenni a szer-
vezkedést.

Lehetővé kell tenni, hogyalkalmazottaikat a követemények-.
nek megfelelően az állammal történt szabad megállapodás alap-
ján kiválaszthassák és kinevezhessék.

Ugyancsak azt is biztosítani kell, hogy önkéntes hozzájá-
ru 1ásoka t szedhessenek, kapc so latot tarthassanak fenn vall á-

sos intézményekkel, hitvallásokkal és szervezetekkel.
Biztosítani kell minden személy jogát a vallásoktatáshoz,

akár egyénileg, akár csoportosan történjék iS,az.
Ezzel összefüggésben vigyázni kell a szülők ama jogára,

hogy gyermekeik vallásos és erkölcsi nevelését saját meggyőző-
désükkel összhangban biztosíthassák.

Biztosítani kell az egyházi közösségek alkalmazottainak
kiképzését megfelelő intézetekben.

Biztosítani kell egyes hívők és közösségek számára azt a
jogot, hogy egyházi könyveket, nyomtatványokat, vallási célok-
ra szolgáló tárgyakat és anyagokat beszerezhessenek, birtokol-
hassanak és felhasználhassanak.

Ugyancsak biztosítani kell ezeknek az előállítását, beho-
zatalát és terjesztését.

Jóakaratúan kell megvizsgálni a nyilvános dialóguson való
részvétel kérdését. .
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Az aláíró államok kötelezik magukat arra, hogya lelkiis-
mereti és vallásszabadságra vonatkozóan csak törvényen és nem-
zetközi kötelezettségen alapuló korlátozásokat fognak életbe-
léptetni. Végül kijelentik, hogy törvényeikben és rendeleteik-
ben, valamint a végrehajtás során a gondolat, a lelkiismeret,
a vallás és hitbeli szabadság teljes és tényleges megvalósulá-
sát biztosítani fogják.31/

Sokat vi tatott kérdés, vajon a nemzetközi jog alanyai le-
hetnek-e fizikai személyek; szabályozhat-e a nemzetközi jog
egyénekre vonatkozó kérdéseket. Régen nemleges álláspontot
képviseltek általában a nemzetközi jogászok, ma azonban egyre
inkább széles körben ismerik el a nemzetközi jog .közvetlen
kötelező erejét az egyének irányában is. Ezt bizonyítja a há-
borús bűnösök nürnbergi32/ és tokiói pere is. Természetesen
ezenfelül szükség van a nemzetközi jogszabály transformációjá-
ra is, vagyis előbb államjogi szabállyá kell azt alakítani,
mert maga a nemzetközi jog csak az államokat, mint jogi szemé-
lyeket kötelezi közvetlenül.

A vallásszabadság védelmének jogalapját régen az interven-
tion d'humanité-ben, vagyis az emberiességből való beavatkozás
szükségessége elméletében keresték.33/ Eszerint a vallásüldö-
zés súlyosabb esetében interventiónak van helye. Ilyen esetnek
tekinthető pl., ha" egy vallás követőit vallási meggyőződésük
miatt súlyosan üldöznek.

Régóta elismert nemzetközi jogelv, hogy az államokat bizo-
nyos nemzetközi standard kötelezi, eltekintve a nemzetközi de-
lictumot jelentő külön szerződésben vállalt köte~ezettség meg-
sértésétől. A nagyhatalmaknak a balkáni államok belügyeibe
történt beavatkozásán kívül közismerten interventio történt az
USA részéről az 1902. július 17-i jegyzék útjá~, mellyel Buka-
restben tiltakozott a zsidóüldözések miatt, ezzel szemben a
német vallásüldözést mindvégig belügynek teklntették és nem is
próbáltak beavatkozni az emberiesség nevében.

A lelkiismereti- éE vallásszabadság biztosítása érdekében
az interventio alkalmazására az utóbbi időben nem került "sor,
helyébe egyre inkább az érintett állami alkotmánybíróságai és
közigazgatási bírós ágai előtti és egyéb nemzetközi szervek
előtti eljárási lehetőségek léptek előtérbe.

31/ Paul Weiland: Fortschritte im Bereich der Religionsfreiheit.- Infor-
~ationsdienst für luth. Mindercheitskirchen in Europa. (lDL), 1989.
Jan. 25. A dokumentum szövegét lásd: Informationsdienst für luthe-
rische Mindercheitskirchen in Europa. Konferenz über Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa. Abschliessendes Dokument des Wiener KSZE -
Folgetreffens 14-22 pontok.
Szabó József i. m. 436. 1.
Alfred Verdross i. m. 76. 1.

32/
33/
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XVI. Az egyházi jogszabályok személyi, területi,
időbeli és tárgyi érvényességi köre

1. Az egyházi jogszabályok személyi é rv énye ss ép í. köre. - Az
egyházi jogalanyiság kérdése. - Az egyházi jogi személyek. -
Az egyháztagok jogképessége . - Egyháztagság . - Egyházközségi
tagság. - Külföldön tartózkodók egyháztagsága. - II. Az egy-
házjog területi érvényességi köre. - Magyar evangélikus egyház
és erdélyi szász evangélikus egyház. - Külföldi evangélikus
egyházközségekkel való kapcsolat. - Az I. világháborút követő
változások. - A personalitás elve erősebben érvényesül, mint a
territorialitásé. - Ill. Az egyházjog időbeli érvényességi
köre. - Az egyházi jogszabályok hatálybalépése. - A visszaható
erő. - Intertemporális egyházjog. - Egyházjogilag fontos idő-
pontok. - Határidő és határnap. - Az egyházjogi cselekmények
végzésének helye. - Elévülés félbeszakadása és nyugvása. -
IV. Az egyházjog tárgyi érvényességi köre. - A priori taxativ
felsorolás nem lehetséges. - Az államjog irányában való elha-
tárolás.

Az egyházi jogszabályok személyi érvényességi köre a ma-
gyar evangélikus egyházjog címzettjeit jelöli meg, vagyis azt
a kérdést vizsgálja, hogy személy szerint kik tartoznak a ma~
gyar evangélikus egyházjog hatálya alá. Tisztázásra vár tehát
az a kérd és, hogy az egyh ázj og c ímzettje mi nclen egyháztag-e,
vagy csak az egyes önkormányzati szervek, továbbá, hogy kik
tekintendők a magyar evangélikus egyház tagjainak. Ezeknek a
kérdéseknek nemcsak elvi szempontból fontos a tisztázása,
hanem gyakorlati jelentősége is van, minthogy ezeket a kérdé-
sekpt egyházi törvényeink részletesen nem tisztázzák.

Az első kérdésre a válasz egyértelmúen az, hogy az egy-
házjog címzett je nemcsak az evangélikus egyház, illetőleg en-
nek önkormányzati szervei, hanem maguk az egyháztagok is.
Szükségképpen erre a megállapításra jutunk, ha az egyházi
jogalanyiság kérdését vizsgáljuk. Egyházi jogaI any az a termé-
szetes, vagy jogi személy, akinek alanyi joga, vagy kötele-
zettsége van, vagy lehet, akinek a tárgyi jog parancsa, tilal-
ma, engedélye és búntetései szólnak, vagyis röviden: aki ~
képes .1/ Jogalany tehát az, aki egyházjogi jogosítványok vi-
selője , illetve kötelezettségek vállalója lehet. A hétköznapi
szóhasználat a jogalanyiság fogalmában általában csak a jogo-
sultsági oldalt látja, holott a kötelezettségi oldal is szc-
rosanhozzátartozik. A jogképesség még nem jelenti egyben azt,

1/ Notter Antal: Római jog. Budapest, 1935. 67. 1.

271



hogy minden ember saját cselekményével szerezhet jogokat, nem
jelent tehát egyszersmind cselekvőképességet is. A jogi szemé-
lyek esetében a cselekvőképesség természetesen nem állhat fenn,
ennek nevében a törvényes képviselő jár el. Ez egyúttal for-
dítva azt jelenti, hogy kétség esetén az dönti el a jogi sze-
mélyiség kérdését, hogy a jogi cselekmény után maga a jogi
személy jelentkezik-e a kötelezettség, illetve jogosultság vi-
selőjeként, vagy pedig az eljáró személy.2/

A zsinat-presbiteri elveken fel épült magyar evangélikus
egyháznál az egyházi hatalom az egyházközséget illeti. 3/ Az
egyházi szervezet alapja az egyházközség, amely minden hata-
lom forrása. Minthogy azonban az egyházközségek az egyházta-
gokból állnak, az egyházi hatalom alanyai, részesei valójában
maguk az egyháztagok. Másrészt természetesen nem lehet vitat-
ni, hogy az egyházi hatalomnak r é sz e s e í az egyházközségekből
össze tev őd ő magasabb egyh ázkormány za t i szer vek : a z egyh ázme-
gyé!<',, egyházkerületek, országos egyház, pontosabban e z ek köz-
gyűlése és presbitériuma elnöksége, továbbá a zsinat, valamint
az egyéb jogi személyek: az egyházi bíróságok, az egyházi is-
kolák, alapítványok, egyesületek és intézetek.

A most felsorolt jogi személyek jogképességének legfőbb
bizonyítéka az önálló vagyon jogi alanyiság, továbbá az önkor-
mányzat Cszabályrendeletalkotás), a felügyel et és a törvény-
kezési hatalom, vagyis a joghatósági hatalomban való részes-
ség. A jogi személy jogalanyiságának terjedelmét az egyház
alkotmánya határozza meg. Maga a jogi személyiség nincs köt-
ve avagyonjogi képességhez. Moór Gyula a jogi személyek k ü-

lönböző fajtáit az alábbiak szerint csoportosítja: Lehetnek
olyan jogi személyek, melyeknek semmiféle vagyonjogi jogké-
pességük nincs és olyanok, amelyek semmiféle alanyi magánjog-
gal nem rendelkezhetnek. Lehetnek olyan vagyonjogi személyek,
amelyek semmiféle közjoggal nem rendelkeznek, viszont lehet-
nek olyanok, amelyek közjogi jogos ítványokkal rendelkezhet-
nek. Lehetnek - s ez az általános eset - olyan általános jogi
személyek, melyek egyúttal magánjogok é s különösen vagyonjo-
gok jogos ítottjai, ilyenek a vall ásfelekezetek, mint közjogi
testületek.41

Az egyházjogban is szűkebb, vagy tágabb lehet a jogi sze-
mélyek köre aszerint, hogy általános egyházjogi jogalanyisá-
got, vagy csupán vagyonjogi jogalanyiságot keresünk-e. Nem
helyes tehát a jogi személyiség kritériumát kizárólag a vagyo-
ni jogképességhez kötni, noha ez különösen a római katolikus
egyháznál kívánkozik. Hel.yesen állapítja meg Wenzel Gusztáv,

21 Walter Jellinek: Verwaltungsrecht. Berlin, 1928. 164. 1.
3IV. ö , E. 1. II. tc. 4. §.
41 Moór Gyula: A jogi személyek elmélete. Budapest, 1931. 22-23. 1.
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hogy az egyházi jogi személyek tekintetében "elsősorban az il-
lető egyházak alkotmánya és szerves törvényei szolgálnak zsi-
nórmértékül, úgy, hogy azoknak összes egYházi jogát és egyházi
törvényhozását szemügyre vennünk szükséges".5/

Az egyházak jogi személyiségének a kérdése régóta eldön-
tött k é rd é s , az egyházközség jogi természetével kapcsolatos
megítélés már időnként változott. Az egyetemes közgyűlés 1910-
ben a következőképpen foglal állást: "egyházközségeink közha-
tósági jellegű egyházi testületek és habár a közintézet fogal-
ma a magánjogi szempontból is önálló jogi személyt képező tes-
tület fogalmát ki nem meríti, a munkásbiztosítási törvény
(1907:19 tc. 1. § 16. pont) szempontjából legalábbis azon el-
bírálás alá esnek, mint a 13. pontban említett közintézetek. "

Az egyházközség jogi személyiségét elvi tatni jogi szem-
pontból aligha helyeselhető lépésnek lehet tekinteni, mivel az
egyház alapja, sejtje az egyházközség, melyre az egész struk-
túra felépül és mivel közigazgatási, törvénykezési és vagyon-
jogi vonatkozásban önálló egységnek tekinthető, a jogi szemé-
lyiséget nem lehet tőle elvitatni.

A dunántúli egyházkerület az egyházmegye aktorátusi jogát
1926-ban ismerte el és azt a határozatot az egyetemes közgyű-
lés - véleményünk szerint feleslegesen - jóváhagyta. Az el is-
merés ugyanis deklarativ jellegű, tehát csupán megállapítja az
aktorátus fennállását.6/

Az állam és az egyház 1949-ben történt szétválasztása az
egyházközségek jogi személyiségét újra kétségbe vonta. Ezen az
állapoton végül a lelkiismereti és v aLl é sszabads áqr ó L, vala-
mint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 13. §-a vál-
toztat, amely világosan kimondja, hogy "Az egyház és - ha az
alapszabály így rendelkezik - az egyház önálló képviseleti
s zervve I r eride Lk ez ő s zerve zet í egysége Csz erve zet.e, intézmé-
nye, egyházközsége stb.) jogi személy."7/

Az egyháztagok egyházi jogképessége abból az alapelvből
következik, hogy "minden hatalom forrása az egyházközség", il-
letve, hogy "az evangélikus egyháznak, mind törvényhozása,
m í nd kormányzata az összes jogosuI tegyháztagok k ö zak arat án
alapul". Kétségtelen emellett azonban az is, hogy az egyházi
jogalanyiság terjedelme és természete tekintetében .az egyház-
tagok jogalanyisága el tér a jogi s zerné ly ek é t ő l . Ennek az el-

5/ Wenzel Gusztáv: A magyar és erdélyi magánjog rendszere. Buda, 1863. I.
304. l.

6/ Az aktorátus perképességet, vagyis azt a képességet jelenti, hogy per-
ben félként szerepelhessen, illetve, hogy jogi személynek legyen te-
kinthető. Rendszerint illetékes elnökségein keresztül képviselteti ma-
gát hatóságok és magánosok előtt. - Lásd egyet. közgy. jk. 1926:20. jk.

7/ Magyar Közlöny 1990. február 12. sz.
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térésnek az az oka, hogy az evangélikus egyházban is kikristá-
lyosodott az az íratlan elv, hogy egyetlen személyt sem illet
az egyházban kizárólagos hatalom, hanem ez mindig csak több
emberb51 álló. szervet, kollégiumot illet. Ha nem így volna, az
egyház vezet5 szerveinek a felépítése nem lenne demokratikus.

Mindez természetesen nem zárja ki, hogy az egyháznak egyé-
ni szervei ne legyenev. Ezek azonban csak olyan feladatot lát-
hatnak el, ami szolgálatot, nem pedig uralmat jelent. Vannak
végül olyan egyéni jogosítványok is, amelyek önállóan illetik
meg az egyháztagokat, így pl. a szavazás, felszólalás joga a
közgyúléseken, panaszjog stb.8/

Az egyháztagság kérdése ma is nyitott; szinte minden szem-
pontból megfele15 meghatározás nem is lehetséges azért nem,
mert az a fogalom az immanensbe nyúlik, amelynek a meghatáro-
zására a jog nem alkalmas eszköz. Oe ez a bizonytalanság azért
is fennáll, mert amíg a nagy egyházak közjogi testületek vol-
tak, az államjog szabályozta a vallási hovatartozás kérdését,
amióta viszont a közjogi jelleg megszúnt, a vallási hovatarto-
zandóság éles kritériumai is elhalványultak. Míg a korábbi ET.
szerint9/ "az evangélikus egyházat híveinek összessége, mint
közös vallásgyakorlat végett közjogilag szervezett testület
alkotja", az 1966. évi törvények szerint "a Magyarországon é15
evangélikusok közösségét" kell érteni .10/

Az evangélikus egyházhoz való tartozás kérdésének a szabá-
lyozása a zsinat hatáskörébe tartozó kérdés. A legfontosabb
kritérium a keresztség, amely a jogi alapot adja meg, továbbá
az evangélikus egyház hitelveinek az .elfogadása - rendszerint
a konfirmáció útján, ha nem feln5tt kereszt s éqr ő I. vagy átté-
résr51 van szó -, végül az egyházi törvényekben meghatározott
kötelezettségek teljesítése. Ezek között· szerepelhet az egy-
házközségi tagság, a fenntartási költségekhez való hozzájáru-
lás, valamint az aktív gyülekezeti élet. A törvényhozó álla-
pítja meg, hogy milyen követelmények teljesítéséhez látja köt-
ni az egyháztagságot.

Bár a ma uralkodó felfogás a szabad egyháztagság mellett
tör lándzsát, ha pontosan akarunk fogalmazni, aligha lehet
szabad tetszésen alapuló egyháztagságról beszélni, minthogy
a keresztségben többnyire csecsem5k részesülnek, akik helyett
a szü15k döntenek, bár a népegyházi jelleg, vagyis az egyházba
beleszületés, is er5sen domináló jelleg. Mégis végs5 soron az
egyházhoz tartozást önkéntesnek tekinthetjük, mert szabadon
lehet oda belépni, illetve kitérni.ll/

8/ V. Ö. E. A. 13. §-va1.
9/ ET. II. tc. 1. §.

10/ ET.(l966) 1. törvény 1. §.
11/ Rudolf Smend: Zum Problem des kirchlichen Mitgliedschaftsrecht. Zeit-

schrift für ev. Kirchenrecht. 1958. 5. Band 117. 1.
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Bár az egyháztagság r6#'ldszerint egyházközségi tagság for-
májában jelentkezik, a két fogalom egymástól elkülönül, főleg
olyankor, amikor valaki katona, vagy huzamosan külföldön tar-
tózkodik. Nyilvánvaló, hagy a ~yülekezeti tagság sem képzelhe-
tő el az országos egyházban· való tagság nélkül. Az egyháztag
általában annak a gyülekezetnek a tagja, amelynek területén
lakóhelye van.12/ Magától érthetődő, hogy az egyháztagság ki-
zárólagos, ami azt jelenti, hogy aki az evangélikus egyház
tagja, egyidejűleg más egyházhoz nem tartozhat.

A fentiekből következik, hogy az egyházjog szabályai el-
vileg a külföldön tartózkodó egyháztagokra is vonat~ozna~, bár
ezek végrehajtása kevesebb sikerrel kecsegtet. Külföldi tar-
tózkodás alatt az egyháztagság továbbra is fennáll ugyan,
azonban az ezzel kapcsolatos jogok gyakorlása szünetel (a kö-
tel ess égekék ev ésb'é, me rt pl. egy ház i hoz z ájár u 1 ás fi zet het ő ) •

Van azonban olyan, kellőképp alá nem támasztott nézet is, mely
szerint huzamosabb külföldi tartózkodás megszűnteti az egyház-
tagságot.

Végeredményképpen tehát a magyar evangélikus egyházjog
személyi hatálya kiterjed a magyar evangélikus egyház tagjai-
ra, - függetlenül attól, hogy belföldön, vagy külföldön tar-
tózkodnak-e, továbbá az evangélikus egyházra, mint jogi sze-
mélyre, illetve ennek szerveire, valamint intézményeire. Nem
ter jed ki ellenben a joghatálya az ország területén , vagy
esetleg külföldön tartózkodó katonai személyekre.

Az egyházjog területi érvényességi köre a jogszabály jel-
legétől függ.

Az állami és egyházi törvények, valamint országos szabály-
rendeletek és országos közgyűlési és presbitériumi hataroza-
tok az ország egész területére nézve, az egyházkerületi, egy-
házmegyei és egyházközségi szabályrendeletek csak az illető
egyházi önkormányzati szerv területére nézve hatályosav.

A magyar evangélikus egyház szervezkedése az állam terüle-
ti viszonyaihoz alkalmazkodva történt. Az államterület külön-
áll ásának megfelelően két külön egyházi szervezet alakul ki:
az egyik a magyar királyság területén (beleértve az egykori
Horvátországot is), a másik pedig Erdélyben. Ez az elkülönülés
még az Erdéllyel történt unio (1868: XLIII tc.) után is fenn-
marad és az erdélyi szász evangélikus egyház később sem olvad
be az anyaországi evangélikusság szervezetébe. Az erdélyi
sz ász evan gélikus egyh áz nem a magya rorsz ági n éme.tek ön álló
egyháza, nem is az erdélyi evangélikusoké, hanem kifejezetten
csak az erdélyi szász evangélikusoké, amely önállóságá~ a leg-

12/ Részletesen lásd szerző: Az egyháztagság kérdése. - In: Lelhpásztor
1991/7-8. szám 234-237. 1.
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utóbbi időkig megtartotta.13/ Az impériumváltozás természete-
sen jelent6s változást eredményezett az evangélikus egyházi
törvények érvényességi területét illetően is. .

1918-ig a magyar evangélikus egyházjog érvényességi terü-
letéhez tartozik a Partium, továbbá Horvátország is. A Horvát-
Szlavon egyházmegyét 1900-ban szervezik újjá és csatolják a
bányai egyházkerülethez.14/

Jogtörténeti szempontból figyelmet érdemelnek azok a tö-
rekvések is, melyek az Amerikában, Szerbiában, Bulgáriában é s
Boszniában megalakultmagyar evangélikus egyházközségek és a
hazai evangélikus egyház közti szorosabb kapcsolatok kiépíté-
sére irányultak olymódon, hogy ezek a ma qy ar anyanyelvű egy-
háztagokból álló egyházközségek valamely hazai egyházkerület
kötelékébe lépjenek. Az egyetemes' közgyűlés egyik 19l1-ben
kelt határozatában "beleegyezését adja ahhoz, hogy az egyház-
kerületek a hozzájuk forduló külföldön alakult magyar egyhá-
zaknak keblükbe való belépésének módozatait és fel tételei t,
figyelemmel az Egyházi Alkotmány 80. § rendelkezésére, saját
hatáskörükben és saját elhatározásuk szerint megállapít-
sák".15/

Egy későbbi indítvány elhangzása pedig azt n í zon y í t v:",
hogy az amerikai evangélikus egyházközségeknek ahazaj e van -
gélikus egyházhoz csatolása, illetve amerikai magyar evangé-
likus egyházmegyének kialakítása hasonlóan a református
példához - élénken foglalkoztatta a kÖzvéleményt.16/

Ezektől a törekvésektől eltekintve az evangélikus egyház
- jóllehet különböző nemzetiségekből, úgymint szlovákokból és
németekből tevődik össze - mégis egységesen szervezkedik az
eg ész Magy aro r szág ter üle tér e kit er jed ő hat áII Yal, ide ért ve
Erdélyt is - az erdélyi szász evangélikus egyházhoz tartozók
kivételével - sőt Horvát-Szlavóniát is. A magyarhoni evangé-
likus keresztyén egyház területe tehát a magyar állam terüle-
tével szorosan egybeesik.

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés mind a
négy evangélikus egyházkerületet jelentősen megcsonkít ja. Kí-
sérlet történt ugyan 1920-ban az egyetemes közgyűlés részéről
az elvi szervezeti közösség fenntartására, kimondván, hogy a
közgyűlés a statusquo alapján áll é s hogy "Magyarországnak
idegen hatalmak által megszállott részein levő evangélikus
egyházközségeit és intézményeket továbbra is a magyarhoni ágo
h. ev. keresztyén egyházhoz tartozónak tekinti és azokkal való

13/ Lásd: Kirchenordnung der Evangelischen Kirche A. B. in der Rumanischen
Volksrepub1ik. 1949.

14/ V. ö. egyet. közgy. jegyzőkönyv 1894:27. és 1899:7. pontjával.
15/ Egyet. közgy. jegyzőkönyv 1911:170 jkp.
16/ Egyet. közgy. je9yzőkönyv 1912:133 jkp.
17/ 1919-20. évi egyet. közgyűlési jegyzőkönyv 14. pont.
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érintkezést és kapcsolatot a lehetőséghez képest fenntartani
igyekszik."17/ A tények realitásával ellenkező elvi deklaráció
természetesen eredményre nem vezetett: a leszakadt területeken
új evangélikus egyházak: a szlovenszkói,18/ illetve az erdélyi
zSinatpresbiteri,19/ evangélikus egyház alakult.

1941-ben, anémet előretötés kapcsán egy eddig ismeretlen
kérdés került felszínre: a magyarországi német evangélikusok-,
nak a magyar gyülekezetektől való kü Lö nvá l ás ának a kérdése.20/
Az elszakadási törekvések képviselői "Memorandum evangélikus
német gyülekezeteink égető kérdéseinek megoldásáról" címmel
tették közzé álláspontukat, amely végül is nem valósult meg.2l/

Mivel a trianoni békeszerződés után a magyar evangélikus
egyházjog szabályai a magyar állam területén lakó magyar ál-
lampolgár természetes és jogi személyekre, valamint a külföl-
dön tartózkodó magyar evangélikus állampolgárokra nyernek al-
kalmazást, mindez azt mutatja, hogy az evangélikus egyházjog-
ban a személyi elv, a personalitás elve erősebben érvényesül,
mint a területi, a territoriális elv.

Az evangélikus egyházjog érvényességi köre - a személyisé-
gi elvnél fogva - tehát nincs k ö t ve. á Ll arnh at á rukhc z . Ez egyút-
tal az egyházjog önálló jogrendszer jellegét is igazolja,
mert ha nem lenne önálló jogrendszer, szigorúan a territoriá-
lis elvhez kellene igazodnia; vagyis ahol az államjog hatálya
végződik, ott kellene az egyházjognak is. A világ evangélikus
egyházai között létrejött egyezmények, továbbá a kialakulóban
levő "ökumenikus egyházjog" világosan azt mutatják, hogy a
fejlődés egyre felismerhetőbben az egyház universalismusának
felismerésével az egyházak közötti kapcsolatok ki teljesedése
felé halad, ugyanakkor természetesen belegyházi szervezeti
kérdések tekintetében a nemzeti evangélikus egyházak elkülönü-
lése továbbra is fennáll.

Ill. Az egyházi jogszabályok időbeli érvényessége tekinte-
tében - eltérően az állami jogszabályoktói - semmiféle általá-
nos szabályozás nincs. Ez azt jelenti tehát, hogy az egyházi
jogszabály hatélybaléptetése mindig esetenként, a szükségnek
megfelelően történik.22/

17/
18/

1919-20. évi egyet. közgyűlési jegyzőkönyv 14. pont. .
L. Bruckner Győző: Felsőmagyarország ágo hitv. ev. egyházközségeinek
elszakítása és a szlovenszkói ág. hitv. ev. egyház alkotmánya. - Em-
lékkönyv az Ágostai Hitvallás négyszáz~dos évfordulója ünnepére. Mis-

kolc, 113-279. 1. I
A Román Népköztársaságban levő zsinat~presbiteri ágostai hitvallású
evangélikus egyház szervezeti szabálY4ata, 1951.
Ordass Lajos: Válogatott írások. CVálpgatta: Szépfalusi István) Bern,
19B2. 58-68. 1. ,
Sólyom Jenő: Egyházi szervezet ési népi tényezők. Sopron,
Az 1934-37. évi zsinat törvénycikkei:elfogadásukután három év
léptek hatályba. Az átmeneti intézkedésekre nézve lásd egyet.
1937. évi 7. jk. pont.

19/
20/
21/
22/

1942.
alatt
közgy.
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Valamely egyházi jogviszony csak hatályos jogszabály alap-
Jan bírálható el. A már életbelépett jogszabály rendszerint
csak pro futuro kötelez. Visszaható erőt az új jogszabálynak
csak kivételesen, csak abban az esetben lehet tulajdonítani,
ha az új jogszabály kifejezetten így rendelkezik, ha az egy-
ház existenciális érdeke ezt megkívánja. Mivel a visszaható
erejű jogszabály megalkotása később történik, mint az a tény,
amelyre vonatkoztat juk, méltánytalan lenne, ha olyan következ-
ményeket fűznénk valamely cselekményhez, me Iy r ő I a cselekvő
személy akkor még nem tudhatott.

A régi jogszabály tovább hat főleg autonóm ügyleteknél
(pl. régebbi jogszabály szerint az egyház kárára reve rs á I í st
adó személy is viselhet egyházi tisztséget, az 1934-37. évi
törvény ~zerint nem, ez már fegyelmi vétség), azonban pótlólag
nem kell a gyermekeknek vallást változtatni. A dologi és csa-
ládi jogok keletkezését és megszűnését az akkor hatályos jog-
szabályok 'aLap j án kell megítélni, a szerzett jogok további
fennállását az új jogszabályok szerint. A bírói joghatóság,
hatáskör és illetékesség fennállásánál az azonnali alkalmazás
elve, vagyis az új jogszabály rendelkezése irányadó.

Törvényi rendelkezés hiányában a vélelem az, hogy nem áll
fenn visszaható erő (retroactivi t as ) , tehát a régi jogviszo-
nyok érvényességét az akkori szabályok szerint kell megítélni.
Az új jogszabályokra nézve elv az azonnali alkalmazás (ex
nunc).

Azokat a jogszabályokat, melyek azt rendezik, hogy időbeli
összeütközés esetén a régi, vagy az UJ jogszabályt kell-e al-
kalma zn í , kolliziós normáknak , az egyházjognak ezt a részét
pedig intertemporális (időközi) egyházjognak nevezzük.

Az egyházjogilag fontos időpontokra és határidőre nézve
a kánonjoghoz hasonló - egységes szabályozás nincs, holott az
egyházi törvénykezési eljárásnál erre szükség lenne.

Az egyházi eljárási cselekmények általában az év bármely
szakában, időbeli korlát nélkül végezhetők, sőt bármely nap-
szakban. Vasárnap, vagy ünnepnap csak kivételesen sürgős eset-
ben tehető intézkedés. Tárgyalás vasárnapra csak kivételes
esetben tűzhető kij egyházi önkormányzati szervek azonban min-
den korlátozás nélkül bármikor ülésezhetnek.

Határnap az a nap, amelyben perbeli, vagyegyházigazgatási
cselekménynek kell történnie. A határnapot a bíróság, vagy el-
járó más szerv tűzi ki.

Határidő bizonyos időtartam, amely alatt bármikor, de leg-
később egy meghatározott időpontig kell valamilyen cselekményt
elvégezni. (Pl. a fegyelmi ítélet ellen a kézbesítéstől számí-
tott 15 napon belül lehet fellebbezni.)
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A határidőket jogszabály, vagy az eljáró szerv (bíróság)
határozza meg. A jogszabályban meghatározott határidők csak
külön meghatározott esetekben hosszabbíthatók meg, egyébként
elmulasztásuk jogvesztő. (Pl. a fegyelmi ítéletnél a 15 nap.)
Az egyházi hatóság által adott határidők kérelemre meghosszab-
bíthat6k, illetve elmulasztásuk esetén igazolással lehet élni.

Nem lehet beszámítani a határidőbe azt a napot, melyen a
határidő kezdetét megállapító intézkedés, cselekmény, vagy
esemény történt. Vasárnap, vagy Gergely naptár szerinti ünnep
nem számítható be, ha a határidő utolsó napjára esik. Áltglá-
ban a civilis computációt, vagyis a naptól-napig számítás
módját alkalmazza az evangélikus egyházjog.

Az egyházjogi cselekmények általában nincsenek helyhez
kötve, rendszerint azonban az illetékes szerv hivatalos helyi-
ségében kell végezni a cselekményt. Természetesen meg van a
lehetőség speciális cselekményeknek (pl. temetés) a hivatalos
helyiségen kívül való végzésére is.

Az időtartam rendszerint megszakítás nélkül folyik (tempus
continuum), ki véve, ha a törvény mást nem rendel, így pl. az
elévülésseI kapcsolatban. Különbséget kell azonban tenni az
elévülés félbeszakadása és nyugvása között.

Az elévülés félbeszakadásával az elévülés eddig letel t
ideje többé figyelembe nem vehető, de a félbeszakadás napján
az elévülés újból kezdődik.

Az elévülést megszakítja az illetékes egyházi hatósághoz
benyújtott panasz, vagy az egyházi hatóságnak fegyelmi vétség
miatt a vétkes ellen hozott határozata vagy ellene foganatosí-
tott más intézke~ése (pl. szemle elrendelése). A panasz foly-
tán, vagy anélkül is a vétség elkövetője ellen tett intézkedés
vagy ellene hozott határozat napján az elévülés újból kezdő-
dik. Az elévülést félbeszakítja az illetékes egyházi hatóság-
nak a bűntetés végrehajtására irányuló bármely cselekménye.

elévülés nyugvásáról akkor van szó, ha a nyugvást előidéző
ok fennállása alatt szünetel az elévülés, ennek az oknak a
megszűnte után tovább folyik, olyképpen, hogy a nyugvást elő-
idéző ok bekövetkezése előtt lefolyt elévülési idő is figye-
lembe jön.

Az elévülés nyugszik, ha az eljárás megindítása, vagy foly-
tatása valamely előzetes kérdés hatós ági elintézésétől függ,
az előzetes kérdés jogerős elintézéséig. Ha tehát ugyanazon
bűncselekmény miatt az állami bíróság is eljárást indít, az
egyházi elévülési idő az állami bíróság ítéletének vagy meg-
szűntető határozatának jogerőre emelkedésétől számít.

IV. Az egyházi jogszabályok tárgyi érvényességi körét meg-
határozó jogszabályoknak kettős funkciója van: egyrészt szabá-
lyozza az evangélikus egyházjog érvény ének tárgyi ki teijedé-
sét, azaz meghatározza, mely tárgyak tartoznak az egyházjog és
melyek az államjog hatálya alá, másrészt szabályozzák, elhatá-
rolják az evangélikus egyház tárgyi hatáskörét a többi egyház
felé.
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Minden olyan törekvés nem kellőképp megalapozott, amely a
priori taxative akarja elhatárolni az egyházjog és más jogte-
rület érvényességi körét. Egyrészt azért, mivel az a kérdés az
állam és az egyház mindenkori viszonyának a vetülete és ezért
időnként és államonként eltér, másrészt, mert legtöbb eddig az
egyházjog által szabályozott kérdést gyakorlatilag az államjog
is szabályozhat. Számos olyan közös határkérdés van (res mix-
ta), melyeknél csupán célszerűségi szempontok döntik el a sza-
bályozásra hivatott szervet, nem pedig elvi meggondolások.

Oe ha már a priori nem is lehét egymástól élesen elhatá-
rolni az egyházjog és más jogterület tárgyi érvényességi k ö-

rét, annak semmi akadálya nincs, hogya posteriori tételes-
jogi alapon, azaz meghatározott időben érvényes tételes egy-
házjogi szabályok alapján körvonalazzuk az egyház kizárólagos
hatáskörét. Az egyház kizárólagos hatáskörébe kell, hogy tar-
tozzon az egyház belső rendjének, alkotmányának a meghatáro-
zása, amely a számára biztosítandó önkormányzat folyománya.

Az állam kizárólagos hatáskörét az egyház irányában a té-
teles államjog határozza meg. Állami hatáskörbe tartozik a
vallásfelekezetté alakulás feltételeinek, továbbá a lelkiisme-
reti és vallásszabadság kérdésének a szabályozása. Az állam-
hatalom a non interventio elvénél fogva az egyház részére
szabadon hagyott területen nem kötelezheti az egyházat bizo-
nyos magatartásra, mert ezzel saját jogrendjét rúgná fel.

Természetesen, ha az egyház kéri az állami interventiót,
a volenti non fit iniuria elvénél fogva ez nem minősíthető
jogtalannak. (Pl. háborús időkben, vagy utána' kormánybiztos
kinevezése átmeneti időre az egyh áz alkotmányos életének a
helyreállítása céljából.)

Az egyházjog tárgyi érvényességi körének a meghatározása
azért is fontos, mert a hi telvi alap meghatározásával egyben
más egyház irányában is elhatárolja lelki tarta Imát és tanítá-
sának tárgyát.
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A SZERZŐTŐL EDDIG MEGJELENT
EGYHÁZJOGI TANULMÁNYOK

1./ A magyar evangélikus püspöki intézmény egyházjogi és egy-
házkormányzati szerepe és jelent6sége.
Miskolc, 1941. 146. 1.

2. / A magyarországi evangélikus egyházfelügye16i intézmény
eredete és egyházjogi jelent6sége. Miskolc, 1942.90.1.
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Budapest, 1947. 110.1.
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- Evangélikus Theológia. 1947. 49-59. 1.
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16./ Néhány elvi szempont a zsinattal kapcsolatban. - Lelki-
pásztor, 1990. 12. szám.

17./ Az egyháztagság kérdése. - Lelkipásztor 1990. 7/8. szám,
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A SZERZÖRÖL:

1920-ban Neszelén (Zalamegye) született. Elemi és közép-
iskoláit Zalaegerszegen, jogi tanulmányait a miskolci evangé-
likus jogakadémián végezte. A debreceni egyetem jogi karán
summa cum laude szerez jogi doktorátust. MGködését a budapesti
büntetótörvényszéKen kezdi el; elóbb Glosius egyházi ösztön-
díjjal 1943-ban a berlini Stutz Egyházjogi Intézetben, majd
ezt követóen állami ösztöndíjjal a helsinki egyetemen és finn
parlamenti könyvtárban folytat egyházjogi tanulmányokat.
További külföldi tanulmányokat svéd és késóbb svájci visum
hiányában folytatni nem tud. Egy évi amerikai hadifogság után
1947-ben a miskolci evangélikus jogakadémiára választiák meg -
Zsedényi Béla korábbi tanszékére - elóbb rendkívüli tanárnak,
majd még ugyanebben az évben, - miután a debreceni egyetem
jogi karán "Az állam és az evangélikus egyház jogviszonya" c.
tárgykörból egyetemi m. tanári képesítést szerzett, - ny. ren-
des tanárnak. A jogakadémiáknak 1949-ben történt megszüntetése
után a budapesti egyetem jogi karára osztják be, de rövidesen
elbocsátják politikai okokból. Ezt követően az állami erd é-
szetnél , a földalattinál, majd öntódében fizikai munkásként
dolgozott. 1957-ben Ordass Lajos püspök egyházkerületének
ügyészévé választják, mikor azonban 195B-ban az ó eltávolítá-
sát követeli az ÁÉH, err ő l a tisztségéról lemond. 1957-tól
ügyvédként elóbb Mezókövesden öt évig, .azut án Gödöllőn mGkö-
dött 1983-ig, nyugdíjbameneteléig. az 1989-ben megalakult
Ordass Lajos Baráti Kör elnökévé, 1990-ben pedig zsinati taggá
választják. 1990-ben a mGvelődési és közoktatási miniszter
rehabilitálja.


