
140 éve jelent meg 
Bozóky Alajos egyházjogi

tankönyve1
Dr. Bozóky Alajos kir. jogakadémiai tanár, a nagyváradi 
bírói államvizsgálati bizottság, a magyar és német jogász
gyűlések tagja, méltóságos és fötisztelendő Lipovnoki Li- 
povniczky István, nagyváradi L. sz. püspök úrnak, a Sz. 
István Rend lovagja, kir. tanácsos és kegyes pártfogójának 
mély hódolata gyenge jeléül ajánlja Az eg}>házi jo g  tan
könyve című, Pesten, 1871-ben Heckenast Gusztáv által 
kiadott, 508 oldalas írását.

A mű 205 §-a, a bevezetésen túl, hat könyvre oszlik: 
Az egyházi jog forrásai; Az egyház körüli általános alap
tételek; Az egyház alkotmánya; Az egyház igazgatása; Az 
egyházi élet; Az egyházi vagyon.

A Bevezetésben az egyházi jog fogalmáról, általános 
jellemzéséről; az egyházi jogról mint tudományról, s en
nek feladatáról; az egyházi jog segédtanulmányairól; az 
egyházi jog rendszeréről; és az egyházi jog irodalmáról 
esik szó (1-17. p.).

Az Első Könyv három fejezete: Általános természetűk; 
A források történelme; Az egyházi jog forrásai érvényűk 
és gyakorlati alkalmazásuk szerint. Az Első fejezet A ró
mai katholikus egyházi jog forrásai; A görög-keleti egyhá
zi jog forrásai; és A protestáns egyházi jog forrásai alapján 
tagolt (18-24. p.). A Második fejezet öt nagyobb egysé
get képez (gazdag forrásanyaggal, lásd pl. Corpus iuris 
canonici): Az egyház alapításától az 5. századig; A kele
ti egyházi jog különös történelme; A nyugati egyházi jog 
különös történelme; A magyar katholika egyház külön 
joga; A protestáns egyházi jogforrások rövid történelme 
(24-81. p.). A Harmadik fejezet Általában (az elvekről) 
és Az egyes jogforrások alkalmazásáról különösen szól 
(81-87. p.).

A Második Köny\’ öt fejezetből áll: A római katholika 
egyház alapja; A keleti egyház alapja; A protestáns egy
ház alapja; Az egyház s az államhatalom közötti viszony; 
A különféle vallásfelekezetek egymás közötti viszonya. 
Az Első fejezet öt részben a következőkre teljed ki: Az 
egyház alapíttatása; Az egyház fogalmának megállapítá
sa; Az egyházi hatalomról; Az egyházi hatalom alanyai
ról; Az egyházi társulat két rendéről u. m. a klérus s a 
laikusokról (88-104. p.). A Második fejezet két §-t foglal 
magában: A keleti egyház rövid történelme; A keleti egy
ház alaptanai (104-108. p.); miként a Harmadikfejezet is: 
A protestáns egyház rövid történelme; A protestáns egy
ház alaptanai (108-113. p.). A Negyedik fejezetben a szer
zői álláspont mellett az egyház s az államhatalom közötti 
viszony történelmi fejlődéséről lehet olvasni (114-121. 
p.). Az Ötödik fejezet A vallásfelekezetek álláspontja; va
lamint Az állam álláspontja általában és különösen Auszt
ria- s Magyarországban témáját érinti (121-127. p.).

A Harmadik Könyv szintén öt fejezetet képez: A d e 
rűsről; Az egyházkormányzati hivatalokról; A zsinatokról;

__A keleti egyház alkotmánya; A protestáns egyház alkot-
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mánya. Az Első fejezet a rendemezés jelentőségéről és 
fokairól, a rendemezési és rendemeztetési képességről, 
a rendemezési czímről, a rendemezés körüli eljárásról, a 
rendemezés eredményéről tárgyal, kitérve„A rendemezés 
a protestáns egyházban” körére (128-140. p.). A Második 
fejezet három címe: A pápa és segédjei; A püspökök és se
gédjeik; A metropolitákról (140-174. p.). A Harmadik fe 
jezet először általában tesz említést a zsinatokról, majd a 
közzsinatokról, továbbá a nemzeti, tartományi és megyei 
zsinatokról is beszél (174-178. p.). A Negyedik fejezet a 
keleti egyház alkotmányát általában és hazánkra vonatko
zóan ismerteti (179—184. p.); ugyanígy az Ötödik fejezet a 
protestáns egyház alkotmánya tekintetében (184-189. p.).

A Negyedik Könyv öt fejezetben az alábbiakra szakad: 
A szent cselekvények kezelése; A szent tanítás kezelése; 
A fegyelem kezelése; Az egyházi hivatalokról; Az egyház 
megadóztatási joga. Az Első fejezetben a szent cselekvé
nyek kezelésének természetéről és fokairól (190—191. p.), 
a Második fejezetben a szent tan éptartásáról és téveszté
séről s tévtanok eltávolításáról (191-194. p.) tájékozódha
tunk. A Harmadik fejezetnek, három címe van: Törvény- 
hozás (közegek, kiváltságok, felmentések); Felügyelet 
(püspöki, érseki, pápai, keleti és protestáns egyházi); Tör
vényhatóság (peres és büntető ügyekben, a büntető jog
hatóság gyakorlása a keleti s a protestáns egyházakban) 
(194-265. p.). A Negyedik fejezet ugyancsak három címre 
tagolódik: Általában (az egyházi hivatalok fogalma, fel
osztása, felállítása, megváltoztatása, az egyházi tisztvise
lők helybenlakási kötelezettségéről, az egyházi hivatalok 
összehalmozásáról); Az egyházi hivatalok betöltéséről 
(általában, katholikus egyházi jog szerint, a keleti egyház 
joga szerint, a protestáns egyházban); Az egyházi hivata
lok megüresedése (266-315. p.). Az Ötödik fejezet első 
pontjában az egyház megadóztatási jogáról általában, ezt 
követően a klerikus által fizetendő adókról, illetőleg a ke
leti és protestáns egyházakban divatozó adókról forog a 
szó (316-323. p.).

Az Ötödik Könyv hét fejezetet ölel fel: A szent cselek- 
vényekről általában; Az egyház kebelébe való felvételről; 
Az isteni tiszteletről; A házasságról; A keresztény halál
ról; A különös egyházi intézetekről; Az egyház befolyása 
a világi jogokra. Az Első fejezet a szentségeket, a szen- 
telményeket, a szertartást (katholikus, keleti, protestáns) 
általában említi (324-330. p.). A Második fejezet pontjai: 
A hitvallás választása; Az egyház kebelébe való felvé
tel; A keresztség; A bérmálás (331-338. p.). A Harmadik 
fejezet részei: Az úr vacsorája; A sz. mise, misedíjak és 
alapítványok; A bünbánat szentsége, búcsúk; A prédiká
c iók , imák és énekek; A böjtölés; A szentek, a képek és 
ereklyék tisztelete; A sz. időkről; A sz. helyek tisztelete 
(339-358. p.). A Negyedik fejezet főbb §-ai: A házasság 
lénye; A keresztény házassági jog körüli törvényhozás és 
törvénykezés; Az eljegyzésről; A házassági akadályokról 
általában; A házassági akadályok megszűnése; A házasság 
megkötése; Az érvényes házasság hatásai; A házassági kö
telék felbontása; A második házasság; A vegyes házassá
gokról (358-430. p.). Az Ötödik fejezet az utolsó kenetről, 
a keresztény temetkezésről és az elhúnytakérti isteni tisz
teletről ad eligazítást (430-435. p.). A Hatodik fejezet a



jótékony intézetekről, a szerzetrendekről, a testvérületek- 
röl és a tanintézetekről nyújt ismereteket (435-451. p.). 
A Hetedik fejezet az egyház befolyását a világi jogokra e 
szerint rögzíti: A nemzetközi és az államjogra; A bünte
tőjogra; A polgári törvénykezésre; A polgári magánjog
ra; A fogadalomról; Az esküről; A keresztény naptárról 
(451-465. p.).

A Hatodik Könyv négy fejezetre bontott: Történelme; 
Az egyházi vagyonról általában; Az egyházi javadalmak
ról; Fabrica ecclesiae. Az Első fejezet szakaszai: Régibb 
időben; A javadalmak s a tized keletkezése; Az egyházi ja
vaknak világiak kezébe való jutása; Az egyházi javaknak 
későbbi sorsa (466-470. p.). A Második fejezet az egyházi 
vagyon alanyát, szerzését, kezelését, elidegenítését, álla
gát és előjogait villantja meg (471-480. p.). A Harmadik 
fejezet az egyházi javadalmak fogalmáról, alapíttatásáról 
és megváltoztatásáról, a javadalmas jogairól és kötel
meiről, a javadalmasok utáni öröklésről, és a megürült 
javadalmak jövedelméről szól (480-487. p.). Az utolsó, 
Negyedik fejezetben először a „templomvagyon”-ról álta
lában. ezután a szentelt és megáldott dolgokról, valamint a 
közönséges fabricáól, végül az egyházépítkezési kötelem
ről olvashatunk (487-492. p.).

A kötet használatát forrásokkal töltött, §-onként végig
húzódó jegyzetek, hivatkozások, magyarázatok, irodalom 
(9-17., 359. p.) és tárgymutató (493-508. p.) segítik; s ide 
sorolhatjuk a 153. §-hoz fűzött vérrokonsági fát is.

Dr. Bozóky Alajos átfogó egyházi jogi tankönyvének 
célkitűzése, miként az Előszóban szerepel: „a hazai jogta
nuló ifjúság az egyházi jog alapelveit, a mennyiben azok
nak ismeretére a világi állású jogásznak is múlhatatlanul 
szüksége van, szabatos rövidséggel magának elsajátíthas
sa” (VII. p.); a fentiekből is kitünően akként, hogy „kivá-

lólag a római katholika egyház jogát fogja ugyan fejteget
ni, mindazáltal a görög keleti és az evangelika egyházak 
jogára is fordítandja figyelmét, még pedig kiváló tekintet
tel hazánk egyházi viszonyaira” (3. p.). A könyv célját a 
szerkezeti felépítés, tagoltság is jól szolgálja; a mű a feje
zeteken, czímeken belül további pontokra válik; szövege
zése lényegre törő és gördülékeny.

A kifejezetten belhoni vonatkozások közül kiemelhe
tők például az irodalmunkkal (15-16. p.), forrásainkkal 
(36., 76-81., 110., 123-127., 135-136., 156., 214-217.,
222., 229., 232-233., 236., 245-246., 248., 258., 269.,
273., 275., 282-284, 288-289, 291, 295, 299-303, 
318, 321-322, 330, 332-334, 336, 362-363, 370- 
371, 382, 423, 427-430, 433, 442, 448, 462^63 , 
470, 474, 476, 478-480, 484, 486-487, 492. p.), a 
tábori papságunkkal (166-170. p.), az érsekségeinkkel 
(172. p.), az esztergomi érseki székkel (174. p.), a görög 
katolikus, a görög-keleti és a protestáns részegyházaink, 
egyházi közösségeink alkotmányaival (181-189. p.), ille
tőleg a bíróságainkkal (223-226. p.), valamint a vegyes 
házassággal (427-429. p.), s az egyházi vagyonnal (474, 
476, 478-487, 491-492. p.) kapcsolatos részek.

Összességében elmondható, hogy a 140 éve megjelent 
alkotás jelentékeny mértékben járult hozzá a korszak jo
gászképzésének magyar nyelvű egyházjogi oktatásához, s 
így a jogtörténész számára is haszonnal forgatható.

Hámori Antal
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• 2011. június 2-án, az ELTE Szenátusi Tanácstermé

ben rendezték meg Szabó Máté Dániel Az információs 
hatalom alkotmányos korlátái című PhD-értekezésé
nek nyilvános vitáját. A jelölt témavezetői Dr. Sári Já
nos professor emeritus (ELTE) és Dr. Majtényi László 
egyetemi docens (Miskolci Egyetem), a bíráló bizottság 
elnöke Dr. Ficzere Lajos professor emeritus (ELTE), a 
bíráló bizottság tagjai Dr. Kukorelli István egyetemi ta
nár (ELTE) és Dr. Zeller Judit egyetemi adjunktus (Pé
csi Tudományegyetem), a disszertáció hivatalos bírálói 
Dr. Sonnevend Pál egyetemi docens (ELTE) és Dr. Tóth 
Gábor Attila egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem) 
voltak.

• 2011. június 3-án, a Debreceni Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara Kari tanácstermében rendezte meg 
a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori 
Tanácsa Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán Név és jog  -  A név
viselés jogi szabályozásának komplex vizsgálata című 
PhD-értekezésének műhelyvitáját.

HÍREK * •

• 2011. június 3-án, a szegedi Somogyi Könyvtárban 
Dr. Slaven Bacic, a Szerb Köztársaság Horvát Nem
zeti Tanácsának elnöke és Tomislav Zigmanov horvát 
író, publicista, a Vajdasági Horvátok Kulturális Intéze
tének igazgatója, társkiadó mutatta be Dr. Heka Lász
ló: A Horvát-Magyar Államközösség nyolc évszázada, 
különös tekintettel a horvát-magyar kiegyezésre című 
kötetét.

• 2011. június 3-án, a Magyar Országos Levéltárban 
Dr. Klinghammer István akadémikus, egyetemi tanár 
mutatta be Pálffy Géza A haditérképészet kezdetei a 
Habsburg Monarchiában. AzAngielini várépítész-fami- 
lia rendszeres térképészeti tevékenysége a horvát-szla- 
vón és a magyarországi határvidéken az 1560-1570-es


