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 A megszentelt élet intézményei
 és az apostoli élet társaságai

Európa-szerte megfigyelhető a hagyományos szerzetesrendek hivatásszámá-
nak csökkenése, a történelmi monostorok megszűnése vagy egybeolva-
dása; de ezzel párhuzamosan a megszentelt élet új formáinak1 nagyszámú 
megjelenése és lépésről lépésre történő intézményesülése is. Ez a folyamat 
természetesen nemcsak Európát érinti, hanem világviszonylatban is megta-
pasztalható, más és más hangsúlyeltolódásokkal. Az evangéliumi tanácsokat 
vállaló, kiegyensúlyozott utánpótlással rendelkező hagyományos közösségek 
működéséhez elengedhetetlen az alapító szándékához való hűség és a konkrét 
megszentelt életforma identitásának a megőrzése.2 A megszentelt élet intéz-
ményeiben és az apostoli élet társaságaiban ebből fakadóan alapvetően más 
értelmet kapnak a tagok kötelességei és jogai, összehasonlítva a krisztushívők 
általános (vö. CIC 208–223. kánonok) és a klerikusok sajátos kötelességeivel 
és jogaival (vö. CIC 273–289. kánonok). Nem véletlen tehát, hogy a régi jog 
az „obligationes religiosorum” – azaz a szerzetesek kötelességei – kifejezést 
használta.3 Ezt egészítette ki a „privilegii religiosorum”,4 amely szókapcsolat 
alkalmazását mellőzte a jogalkotó az új Kódexben.

*  A jelen munka a Teológia 43 (2009) 74–80-ban megjelent korábbi tanulmány átdolgozott és bővített 
változata. Készült a St. Michael’s Abbey-ben (Silverado, CA, USA) és a Christendom College-ban 
(Virginia, USA) az OTKA K 106300 és a KAP-3.6-14/003 program keretében.

1  Vö. FUSCO, R. – ROCCA, G., Nuove forme di vita consacrata (Città del Vaticano 2010).
2  Questioni attuali per la vita e il governo degli Istituti di vita consacrata (a cura di Conferenza Italiana 

Superiori Maggiori; Bologna 2015) 187–204.
3  VERMEERSCH, A., De religiosis institutis et personsis. Tractatus canonico-moralis (Heverlee–Louvain 

19622) I, 157–203.
4  CIC (1917) Cann. 613–625; vö. VERMEERSCH I, 224–252.
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1. A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI ÉS AZ APOSTOLI ÉLET
TÁRSASÁGAI TAGJAINAK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI ÁLTALÁBAN

A szerzetesjog hagyományosan megkülönböztette azokat a kötelességeket, 
amelyek a klerikusi szerzetesintézmények klerikusi státuszából következtek 
(vö. CIC [1917] Cann. 124–142, 592), azoktól a kötelességektől, amelyek 
a megszentelt élet intézményes formájából fakadtak.5 Az utóbbihoz tartozik 
a tökéletességre való törekvés a hármas fogadalom megtartásának keretei 
között. Ezen belül beszélünk az engedelmességi fogadalomról, amelyet a szer-
zetes az arra illetékes törvényes elöljárónak szabad elhatározásból tesz le, és 
amelyet a regula és a konstitúció előírásai alapján teljesít. Azaz a tag engedel-
mességi kötelezettsége nem minden korlátozás nélküli, hanem annak korlátait 
éppen a regula és az adott intézmény saját szabályzata rögzíti. Az ordi-
náriusnak való engedelmesség tehát (vö. CIC. 273. kán.) a szerzetespap 
ese tében a nagyobb elöljárónak való engedelmességet jelenti.6 Az apostoli 
tevékenység gyakorlásával összefüggésben azonban a területileg illetékes 
megyéspüspöknek való engedelmesség is kifejezetten szerepel a 678. kánon-
ban, még az ún. exempt rendek vonatkozásában is. Ennek alapján erősíti meg 
a 679. kán. a megyéspüspök büntető hatalmát a szerzetesi intézmények tekin-
tetében, amellyel a hívőkre nézve botrányos és káros esetben az egyházi közjó 
védelmét ellátja (vö. 1320. kán.).7 

A hagyományos felosztás szerint a klerikusi státuszból fakadó kötele-
zettségekhez tartozik a feladatkör elfogadásának kötelezettsége – törvényes 
akadály esetét kivéve –;8 a tanulmányok végzésének kötelezettsége,9 amely 
a szentelés, ill. az örökfogadalom utáni továbbképzést is magában foglalja 

15  SCHAEFER, T. (ed.), De religiosis ad normam Codicis Iuris Canonici (Roma 19474) 635–642.
16  MONTOYA MARTÍN DEL CAMPO, S., La santità all’interno della nuova legislazione canonica, in 

Commentarium pro religiosis et missionariis 85 (2004) 269–297, különösen 289.
17  CIC 1320 – In omnibus in quibus religiosi subsunt Ordinario loci, possunt ab eodem poenis 

coerceri.
18  CIC (1917) Can. 128; vö. CIC Can. 274. § 2.
19  CIC (1917) Cann. 131, 590–591; vö. CIC Cann. 279 § 2, 661.
10  CIC (1917) Can. 129 – Clerici studia, praesertim sacra, recepto sacerdotio, ne intermittant; et in 

sacris disciplinis solidam illam doctrinam a maioribus traditam et communiter ab Ecclesia receptam 
sectentur, devitantes profanas vocum novitates et falsi nominis scientiam. Vö. CIC 279 – § 1. Clerici 
studia sacra, recepto etiam sacerdotio, prosequantur, et solidam illam doctrinam, in sacra Scriptura 
fundatam, a maioribus traditam et communiter ab Ecclesia receptam sectentur, uti documentis 
praesertim Conciliorum ac Romanorum Pontificum determinatur, deviantes profanas vocum novi-
tates et falsi nominis scientiam.
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– különös tekintettel az egyház hittani és fegyelmi tanításának elmélyültebb 
megismerésére10 –; a celibátus és a tisztaság megtartásának kötelezettsége;11 
a közös élet (vita communis) kötelezettsége,12 melyet a 280. kán. az egyház-
megyés klérus számára is erősen ajánl; a szent zsolozsma végzésének köte-
lezettsége,13 amely számos szerzetesi intézményben az ünnepélyes kórusimád-
ság kötelezettségét is magában foglalja. Ide sorolandó a klerikusi – szerzetesi –
ruha viselésének kötelezettsége, melynek formáját és kötelező alkalmait az ille-
tékes püspöki konferencia,14 valamint a szerzetesintézmény saját – esetleg rész-
leges – joga rögzíti (vö. 669. kán. 1–2. §§). A régi jogban erőteljes hangsúllyal 
szerepelt mind az egyházmegyés papság, mind a szerzetesek vonatkozásában 
az illő egyházias viselet.15 A megszentelt élet intézményei és az apostoli élet 
társaságai jelenleg tevékenységük függvényében írják elő a meghatározott cse-
lekmények végzéséhez és meghatározott helyeken viselendő – az intézményre 
jellemző – ruhát, illetve férfi intézmények esetében, az azt helyettesítő papi 
civilt.16 Ilyen alkalmak lehetnek a szentmise, a szentségek és szentelmények 
kiszolgáltatása, a kórusimádság, a közös étkezések, valamint minden olyan 
egyéb tevékenység, amellyel a rendtag magát a szerzetesintézményt képviseli.17

Vannak olyan feladatkörök, melyeknek gyakorlása hagyományosan ellen-
tétes a klerikusok és a megszentelt életet követők állapotával.18 Erre vonat-
kozóan a CIC 285. kán. 1–2. §§ rögzítik azt az általános alapelvet, hogy 
a klerikusok – és a 672. kán. alapján a szerzetesek – minden állapotukhoz 
nem illő és attól idegen tevékenységtől tartózkodjanak. Az egyes konkrét 
cselekmények felsorolását a jogalkotó a részleges jog hatáskörébe utalja. Ide 
sorolandó az orvosi praxis folytatásának (különös tekintettel a pszichoanaliti-
kus tevékenységre19) vagy a nyilvános közhatalom gyakorlásának a tilalma;20 

11  CIC Can. 277 § 1; vö. IOHANNES PAULUS II, Exhort. Ap., Pastores dabo vobis (25 mart. 1992), in 
AAS 84 (1992) 657–804. n. 29.

12  CIC (1917) Can. 487; vö. CIC Cann. 280, 573, 574 § 1.
13  CIC (1917) Cann. 132–133, 597; vö. CIC Can. 277 §§ 1–3.
14  CIC Can. 284.
15  CIC (1917) Cann. 136 §§ 1–3, 596.
16  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kiegészítő szabályai az Egyházi Törvénykönyvhöz, 3. cik-

kely: A klerikusok öltözködéséről – (…) Liturgikus szolgálatban a liturgikus előírások kötelezőek. 
Más alkalommal az öltözet reverenda vagy papi civil, vagyis fekete vagy sötét színű öltöny kolláréval.

17  Vö. Seminarian Rule of Life (St. Michael’s Abbey – Orange, CA) 1999. n. 17.
18  Jogtörténeti hátteréhez vö. SZUROMI Sz. A., A IV. Lateráni Zsinat (1215) határozatainak jelentősége 

teológiai, jogi és történeti szempontból, in Teológia 40 (2006) 85–95, különösen 88.
19  Vö. SC Off., Monitum (15 iul. 1961), in AAS 53 (1961) 571, n. 3.
20  CIC (1917) Can. 139 §§ 1–2; vö. CIC Can. 285 §§ 2–3. ERDŐ P., Egyházjog (Szent István 

Kézikönyvek 7) (Budapest 20145) 250.
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valamint általánosságban a klerikusi – szerzetesi – státusszal összeegyeztet-
hetetlen – botrányt kiváltó – életmód tilalma;21 illetve a fegyveres katonai 
szolgálat tilalma.22 Ez utóbbi a 289. kán. 1. § alapján a katonai szolgálatra 
való önként jelentkezésre terjed ki, mely tilalom alól a saját ordinárius fel-
mentést adhat. Megjegyzendő, hogy ez a tilalom nem vonatkozik a tábori 
lelkészi szolgálatra.23 Itt kell megemlíteni az illetékes egyházi hatóság enge-
délye nélküli kereskedelmi és üzleti tevékenység folytatásának tilalmát is,24 
amelyet a hatályos CIC 1392. kánonja büntetendő cselekményként nevesít.25 
A kánonban szereplő „kereskedés” kifejezés valamely dolog ellenszolgálta-
tás fejében való megszerzését és ugyanannak az árunak drágábban történő 
eladását jelenti, ami nem egyedi alkalommal, hanem rendszeresen végzett 
tevékenységként valósul meg.26 A felsorolásból kitűnik, hogy ezek a kleri-
kusi kötelezettségek a megszentelt élet intézményeihez tartozó nem klerikus 
tagokra is vonatkoznak.

A szerzetesi élet természetéből következő további kötelességek közé tarto-
zik hagyományosan: a tagok törekvése életük megjobbítására; a fogadalommal 
– vagy az apostoli élet társaságaiban más kötelékekkel – vállalt evangéliumi 
tanácsok következetes megtartása; valamint a regula és a rendi szabályzatok 
előírásainak mindennapos követése.27 A közösségi élet, a közös javak, az 
intézmény meghatározott házában való tartózkodás, a kegyes cselekedetek 
gyakorlása, a rendi ruha viselése, a klauzúra megtartása, a kórusimádságon, 
valamint a konventmiséken való részvétel28 mind olyan kötelességek, amelye-
ket pontosan szabályoz a megszentelt élet intézményeinek és az apostoli élet 
társaságainak saját joga, ill. a meghatározott ház egyedi szokásjoga.29

21  CIC (1917) Can. 140; vö. CIC Can. 285 § 1.
22  CIC (1917) Can. 141 §§ 1–2; vö. CIC Can. 289 § 1.
23  Részletes szabályozása: IOHANNES PAULUS II, Const. Ap., Spirituali militum curae (21 apr. 1986), in 

AAS 78 (1986) 481–486.
24  CIC (1917) Can. 142; vö. CIC Can. 286.
25  CIC Can. 1392 – Clerici vel religiosi mercaturam vel negotiationem contra canonum praescripta 

exercentes pro delicti gravitate puniantur.
26  ERDŐ 668.
27  Vö. pl. SZUROMI Sz. A., Szt. Ágoston Regulája mint a szabályozott kanonokok saját fegyelmének 

hatályos jogforrása, in Kánonjog 12 (2010) 61–68. 
28  SCHAEFER 672–735.
29  Vö. Constitutiones Ordinis Canonicorum Regularium Premonstratensium, 1994, nn. 57, 84–85, 90.
30  ANDRÉS GUTIÉRREZ, D.J., Las formas de vida consagrada. Comentario teológico-jurídico al Código de 

Derecho Canónico (Madrid–Roma 2005) 406–408; cf. SZUROMI, Sz. A., Obblighi e diritti dei membri 
degli istituti di vita consacrata, in Commentarium pro religiosis et missionaris 95 (2014) 57–67.
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2. AZ INTÉZMÉNYEK ÉS TAGJAIK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI

A hatályos CIC a 662–672. kánonban önálló cím alatt beszél a megszentelt 
élet intézményeinek és azok tagjainak sajátos kötelességeiről és jogairól.30 
A 662. kánon leszögezi, hogy a szerzetes alapvető kötelessége, hogy a 
Krisztus-követést élete legfőbb törvényének tekintse, és azt a saját intézmény 
szabályzata szerint teljesítse.31 Ebből következik az Istennel való imádságos 
közösség folyamatos megtartása és kifejezése a rendszeres elmélkedésben 
és az imaórák liturgiájának következetes végzésében (vö. 663. kán. 1. §).32 
Ez a szoros kapcsolat az indoka a szentmisén való napi részvételnek és az oltá-
riszentség mindennapi vételének (663. kán. 2. §). A II. Vatikáni Zsinat, majd
az új CIC nyomán megújított saját szabályzatok – rendi konstitúciók és statú-
tumok – mindegyike valamilyen formában kitér a Szentírás napi olvasásának 
kötelességére ugyanúgy, mint a belső imádság végzésére.33 Erre utal a 663. kán. 
3. §,34 amely kifejezetten hivatkozik a klerikusok életszentségre törekvésének 
kötelességét kifejtő 276. kánonra.35 A jogalkotó itt nem pusztán a nap meg-
szentelésének eddig felsorolt formáit említi, hanem külön rámutat arra, hogy
ezeken túl további kegyes és imádságos tevékenységet is szükséges azoknak 
végezniük – megemlítve a Boldogságos Szűz Mária irányában kifejezésre jutó 
tiszteletet –, akik a Krisztus-követésnek ezt a radikális formáját választották 
életmódul (663. kán. 4. §). Idetartozik a lelkigyakorlat, amelyet a CIC (1917) 
még háromévenként tett kötelezővé a felszentelt szolgálattevők számára, a 
hatályos CIC viszont a megszentelt életet követőknek az évenkénti lelkigya-
korlatot írja elő (vö. 663. kán. 5. §).36 Hozzá kell tennünk, hogy a kötelező éves 

31  PARDILLA, A., La configurazione a Cristo obiettivo della formazione secondo l’Istruzione «La 
collaborazione Inter-Istituti», in Commentarium pro religiosis et missionariis 82 (2001) 201–205.

32  CIC Can. 663 – § 1. Rerum divinarum contemplatio et assidua cum Deo in oratione unio omnium 
religiosorum primum et praecipuum sit officium.

33  Pl. Constitutiones Ordinis Canonicorum Regularium Premonstratensium, n. 64.
34  CIC Can. 663 – § 3. Lectional sacrae Scripturae et orationi mentali vacent, iuxta iuris proprii 

praescripta liturgiam horarum digne celebrent, firma pro clericis obligatione de qua in can. 276, § 2, 
n. 3, et alia pietatis exercitia peragant.

35  CIC Can. 276 – § 1. In vita sua ducenda ad sanctitatem persequendam peculiari ratione tenentur 
clerici, quippe qui, Deo in ordinis receptione novo titulo consecrati, dispensatores sint mysteriorum 
Dei in servitium Eius populi. – § 2. Ut hanc perfectionem persequi valeant: (…) n. 3° obligatione 
tenentur sacerdotes necnon diaconi ad presbyteratum aspirantes cotidie liturgiam horarum 
persolvendi secundum proprios et probatos liturgicos libros; diaconi autem permanentes eandem 
persolvant pro parte ab Episcoporum conferentia definita (…).

36  CIC Can. 663 – § 5. Annua sacri recessus tempora fifeliter servent. 
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lelkigyakorlaton túl, hagyományosan a további kegyes cselekedetek körébe 
sorolandók azok az akár havonta tartandó egy-egy napos rekollekciók, melye-
ket egyénileg is végezhetnek a tagok. 

A hatályos Kódex 664. kánonja külön kitér a napi lelkiismeretvizsgálat és 
a gyakori szentgyónás szükségességére, amely a Dum canonicarum legum 
kezdetű dekrétum fényében a havonta kétszeri gyónási kötelezettséget jelenti 
az egyetemes jogban.37 Az egyes intézmények természetesen saját jogukban 
ennél gyakoribb szentgyónást is előírhatnak (vö. pl. heti rendszerességgel). 
A megszentelt élet sajátosságaiból következik a szerzetesházban való tar-
tózkodásra vonatkozó előírás is. A 665. kán. 1. § pontosan felsorolja azokat 
a körülményeket, amelyek indokolhatják a szerzetesházból való távollétre 
vonatkozó engedély megadását; valamint azokat az időtartamokat, amelyeket 
a házon kívül tölthet el a rendtag. A távolléteket két kategóriába sorolhatjuk: 
egyfelől a szerzetes és a szerzetesi közösség kötelezettségeiből, képzéséből, 
pasztorális tevékenységéből, illetve kényszerű közösségi vagy személyes 
problémákból (betegség, gyógykezelés stb.) fakadó távollétek; másfelől 
a megszentelt élet intézményéből való kiválást megelőző távollétek (vö. 
exklausztráció).38 Általános alapelv, hogy az elöljáró engedélyével történő 
hosszabb szerzetesházon kívüli tartózkodás nem haladhatja meg az egy évet 
(vö. absentia de domo religiosa). Ilyen jellegű távollétet az illetékes nagyobb 
elöljáró egészségi állapot, tanulmányok vagy az intézmény nevében végzett 
apostoli munka miatt engedélyezhet. Mint ismert az engedély nélküli, hat 
hónapot meghaladó távollét az intézményből való elbocsátását is eredmé-
nyezheti a 696. kán. 1. § alapján. Az exklausztráció ideje alatt – amely egytől 
három évig terjedhet – a tag továbbra is megőrzi a „közösséget” eredeti intéz-
ményével, hiszen csak az új körülményekkel összeegyeztethetetlen köte-
lezettségeitől mentesül (vö. 687. kán.), azonban erre az időszakra elveszíti 
aktív és passzív szavazati jogát. Az intézmény köteles az exklausztrációban 
élő tagról gondoskodni ugyanúgy, mintha az a közösségen belül élne, termé-
szetesen az egyedi adottságok mérlegelésével. Ugyanakkor az intézményen 

37  SC Rel., Decr. Dum canonicarum legum (8 dec. 1970), in AAS 63 (1971) 318, n. 3. Vö. Seminarian 
Rule of Life, n. 5.

38  FERENCZY, R. – SZUROMI, Sz. A., Quanto incidono sulla capacità giuridica e su quella di agire della 
persona fisica i voti emessi negli istituti religiosi, in Commentarium pro religiosis et missionariis 83 
(2002) 191–208, különösen 205.

39  Részletesen vö. SZUROMI, Sz. A., Appunti sulla capacità giuridica di acquisto e di possesso dei 
membri degli IVCR, in Commentarium pro religiosis et missionariis 85 (2004) 299–307, különösen 
305–306.
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kívüli tartózkodás ideje alatt szerzett tulajdon az intézmény tulajdonát képezi 
a fogadalmakból fakadóan.39

Mivel a megszentelt élet intézményei sajátos életformájának lényegéhez 
tartozik a világtól való bizonyos fokú elkülönülés, ami a tagok Istennek való 
teljes önátadását szolgálja (vö. 607. kán. 1. §, 3. §), különleges odafigyelést 
igényel a tömegtájékoztatási eszközök intézményen belüli használata. A CIC 
666. kán. felhívja a figyelmet arra a veszélyre, amelyet a tömegtájékoztatási 
eszközök jelenthetnek a megszentelt személyek hivatásukhoz méltó lelkületé-
re.40 A szövegből kitűnik, hogy a jogalkotó elsődlegesen a szent életre irányuló 
sajátos hivatás megőrzését és a tisztaság védelmét tartja szem előtt. Az egyes 
intézmények apostoli tevékenysége és külső aktivitása eltérő mértékben teszi 
szükségessé a tömegtájékoztatási eszközök használatát, illetve tevékenységük 
eszközeként, az Egyház tanításának közvetítésére való alkalmazását.41 Amint 
azonban a 663. kánon kapcsán utaltunk rá, a megszentelt élethez szorosan 
hozzátartozik az elmélkedés, a közös és a magán – belső – imádság, így a 
különféle médiák befolyásának korlátozása (vö. napi sajtó, televízió, Internet, 
videó, CD, DVD, stb.) nem pusztán az erkölcsi tisztaság megőrzését szolgálja, 
hanem egyúttal a tagoknak az imádságos szerzetesi identitásban való hűséges 
megmaradását is.42

A világtól való elkülönülésnek és az imádságos identitás megőrzésének 
hagyományos eszköze a szerzetesházon belül kialakítandó klauzúra. A 667. kán.
1. § az „intézmény jellegének és küldetésének megfelelő” klauzúráról beszél. 
Nyilvánvaló, hogy az aktív életet élő és apostoli tevékenységüket a világi 
társadalomban megvalósító megszentelt élet intézményei és apostoli élet 
társaságai (vö. iskolai oktatás, betegellátás, adminisztratív munkakörök stb.) 
más jellegű klauzúrát tesznek szükségessé, mint a szemlélődő életet élő 
közösségek (vö. 667. kán. 2. §). Az viszont egyértelmű, hogy a megszentelt 
életformában való megmaradás és az abból származó lelki javaknak az 
Egyházat és az egész emberi közösséget gazdagító átadása megkívánja, hogy 
az egyes házakban legyen olyan terület, ahol a rendtagok csendben, minden 

40  CIC Can. 666 – In usu mediorum communicationis socialis servetur necessaria discretio atque 
vitentur quae sunt vocationi propriae nociva et castitati personae consecratae periculosa.

41  Questioni attuali per la vita e il governo degli Istituti di vita consacrata, 155–186.
42  ANDRÉS GUTIÉRREZ, D.J., Szerzetesjog. Magyarázat az Egyházi Törvénykönyv 573–746. kánonjá-

hoz (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány 
nominatae I/2) (Budapest 1999) 149–150.
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külső befolyástól mentesen teljes figyelmüket az imádságnak és az elmélke-
désnek tudják szentelni. A hatályos jog is ismeri az általános,43 a szigorúbb,44 
a pápai45 és az ún. szabályzat szerinti46 klauzúra fogalmát.47 A felsorolásból 
kitűnik, hogy az egyes intézmények saját részleges jogának ezen a téren is 
meghatározó szerepe van, amely az egyedi sajátosságok, a rendi hagyomány 
és az intézmény apostoli tevékenységének tiszteetben tartásából következik. 
A pápai klauzúrára kötelezett teljesen szemlélődő jellegű apácamonostorokra 
vonatkozóan azonban kifejezett és részletes szabályok olvashatók az Apostoli 
Szentszék által kiadott La Iglesia, esposa del verbo kezdetű instrukcióban.48

A 668. kán. öt paragrafusban szabályozza azokat a lépéseket, melyek a 
megszentelt élet intézményébe beilleszkedő tag szegénységi fogadalmának tel-
jesülését hivatottak biztosítani, valamint a rendtag és az intézmény kapcsola tát 
rendezni.49 A hatályos Kódex normája lényegében megegyezik a CIC (1917) 
Cann. 569, 580–583, és 594-ben leírtakkal,50 mely az intézményhez való kötő-
dés mértékétől – novícius, ideiglenes fogadalmas, örökfogadalmas – teszi füg-
gővé a saját tulajdon feletti rendelkezési jogot, illetve egyáltalán a tulajdon- és 
birtokszerzési képességet. Látható, hogy az örökfogadalom letétele az a jogcse-
lekmény, amellyel a fogadalmas az adott intézmény teljes jogú tagjává válik, 
amit kifejez a szegénységi fogadalom maradéktalan megvalósulása,51 azaz a 
saját vagyonról való teljes lemondás (nemcsak annak használatáról és haszon-
élvezetéről, hanem tulajdonjogáról is) és a szerzési és birtoklási jog elvesztése 

43  CIC Can. 667 – § 1. In omnibus domibus clausura indoli et missioni instituti accommodata servetur 
secundum determinationes proprii iuris, aliqua parte domus religiosae solis sodalibus semper 
reservata.

44  CIC Can. 667 – § 2. Strictior disciplina clausurae in monasteriis ad vitam contemplativam ordinatis 
servanda est.

45  CIC Can. 667 – § 3. Monasteria monialium, quae integrae ad vitam contemplativam ordinantur, 
clausuram papalem, iuxta normas scilicet ab Apostolica Sede datas, observare debent. (…).

46  CIC Can. 667 – § 3. (…) Cetera monialium monasteria clausuram propriae indoli accommodatam et 
in constitutionibus definitam servent.

47  Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada (Biblioteca de autores cristianos 442) 
(dir. L. Echeverria; Madrid 1983) 352.

48  C IVCSVA, Instr. La Iglesia, esposa del verbo (13 mai. 1999), in ANDRÉS GUTIÉRREZ, D.J. (ed.), Leges 
Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae IX (Roma 2001) 15822–15844. Vö. PRIMETSHOFER, B., 
Ordensrecht auf der Grundlage des CIC 1983 und des CCEO unter Berücksichtigung des staatlichen 
Rechts der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der Schweiz (Freiburg im Breisgau 2003) 
211–213. 

49  EUART, S., Religious institutes and the juridical relationship of the members to the institute, in 
The Jurist 51 (1991) 103–118, különösen 110–111; vö. SZUROMI Sz. A., Az Egyház anyagi javaira 
vonatkozó egyházfegyelem változásainak vázlata, kánonjogtörténeti megközelítésben, in Teológia 49 
(2015) 101–110, különösen 105–106.
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(vö. 668. kán. 5. §).52 Szintén az intézményhez való kötődésből – és ezúttal 
az engedelmességi fogadalomból – következik a 671. kán. normája, amely a 
tagok számára az illetékes elöljáró engedélyétől teszi függővé a saját intézmé-
nyen kívüli – akár egyházi, akár világi – feladatkör vagy hivatal elvállalását.

Ellentétben a tagokkal, a megszentelt élet intézményei képesek javakat sze-
rezni, birtokolni, illetve tulajdonjogot gyakorolni felettük. Ezek a javak teszik 
lehetővé az intézmény működését a saját szabályzatban meghatározott jellegnek 
megfelelően, de a tagok szegénységi fogadalmának megvalósulását is. Éppen 
ezért az intézmény köteles biztosítani tagjai számára mindazt, ami szükséges 
saját – a részleges jogukban rögzített – hivatásuk teljesítéséhez.53 A 670. kán. 
által említett jog azonban nem pusztán a tagok anyagi ellátását jelenti,54 hanem a 
lelki javakat is, és mindazt a személyes gondoskodást, amit a 619. kán. felsorol 
(pl. a betegekkel való törődést).55 Tulajdonképpen ez az egyedüli olyan kánon a 
II. könyv, II. cím, IV. fejezetben, ami a szó szoros értelmében vett jogot tartal-
maz, kötelességet róva az intézményre (vö. „institutum debet”).56

A felsorolt kötelességeken és jogokon túl vannak olyan sajátos jogok, 
amelyek az intézménybe történő teljes beilleszkedéstől, azaz az örökfogada-
lom letételétől illetik meg az egyes tagokat. Ilyen a közösségen belüli aktív és
passzív szavazati jog, amely általában meghatározott életkorhoz és az örökfo-
gadalmas státuszban eltöltött meghatározott időszakhoz van kötve. Az egyete-
mes jog és az egyes intézmények saját joga számos esetben előírja az elöljáró 

50  SMITH, R., The personal patrimony of individual members of religious institutes: Current issues, in 
Canon Law Society of America, Proceedings 62 (2000) 263–281, különösen 266–270. 

51  SZUROMI 2004, 301–303.
52  CIC Can. 668 – § 5. Professus, qui ob instituti naturam plene bonis suis renuntiaverit, capacitatem 

acquirendi et possidendi amittit, ideoque actus voto paupertatis contrarios invalide ponit. Quae 
autem ei post renuntiationem obveniunt, instituto cedunt ad normam iuris proprii.

53  Questioni attuali per la vita e il governo degli Istituti di vita consacrata, 205–212.
54  Exegetical Commentary on the Code of Canon Law (ed. A. Marzoa – J. Miras – R. Rodriguez-

Ocaña; Montreal–Chicago, Ill. 2004) II/2, 1791–1792 (DI MATTIA, G.).
55  CIC Can. 619 – (…) Ipsi igitur nutriant sodales frequenti verbi Dei pabulo eosque adducant ad sacrae 

liturgiae celebrationem. Eis exemplo sint in virtutibus colendis et in observantia legum et traditionum 
proprii instituti; eorum necessitatibus personalibus convenienter subveniant, infirmos sollicite curent 
ac visitent, corripiant inquietos, consolentur pusillanimes, patientes sint erga omnes.

56  CIC Can. 670 – Institutum debet sodalibus suppeditare omnia quae ad normam constitutionum 
necessaria sunt ad suae vocationis finem assequendum. Vö. Code of Canon Law annotated. 
Latin-English edition of the Code of Canon Law and English-language translation of the 5th 

Spanish-language edition of the commentary prepared under the responsibility of the Instituto 
Martín de Azpilcueta (ed. E. Caparros – M. Thériault – J. Thorn; Montreal 1993) 454 (RINCÓN 
PÉREZ, T.).
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tanácsadó testületének meghallgatását vagy beleegyezését a közösség számára 
jelentős döntések meghozatalához. Itt meg kell említenünk a rendi káptalan 
egyes szintjeit (vö. házikáptalan, tartományi káptalan, generális káptalan), 
amelyeknek a véleménye vagy beleegyezése szükséges bizonyos cselekmé-
nyekhez a saját szabályzatban rögzítetteknek megfelelően.57

3. ÖSSZEGZÉS

A megszentelt élet intézményeiben és az apostoli élet társaságaiban a „köte-
lességek és jogok” területe alá van vetve az evangéliumi tanácsok fogadalom 
vagy más kötelékek útján vállalt teljesítésének. A „kötelességek és jogok” 
korlátja tehát a regulában és az intézmény saját szabályzatában rögzített és az 
evangéliumi tanácsokból következő kötelességek, melyeket a fogadalom leté-
telével tudatosan vállal az élete megszentelésére törekvő krisztushívő. Látható 
tehát az intézmény és annak tagjai között fennálló kölcsönösség. Egyfelől az 
intézmény köteles biztosítani tagjai számára a hivatásuk teljesítéséhez szüksé-
ges feltételeket; másfelől a tagok fizikai, szellemi és lelki tevékenységükkel 
– mialatt az Egyház szolgálata által Istennek szentelődnek (vö. 654. kán.) –
intézményük saját javához és céljának megvalósításához járulnak hozzá.

57  Vö. ANDRÉS GUTIÉRREZ 2005, 156–158, 178–183, 195–208.




