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tv. 

Egyházalko mányi . 11\. , 
resz. 

Az unitárius vallás az 1568. évi tordai és 1571. évi 
marosvásárhelyi országgyüléseken hozott törvények alapján, 
valamint Románia uj alkotmányának 22. §-a szerint törvé
nyesen bevett vallás s mint ilyen, a törvények korlátai között 
önkormányzati jog~al biró egyházat alkot. Mihez képest: ' 

a) mint bevett val/ásnak joga van, hogy követői 
1. egyházközségeket (ekklézsia) alapítsanak, templomo

kljt épitsenek s azokban isteni tiszteleteket tartsanak. És 
valamint az eddig alapitottak, ugy az ezután bármikor is 
alapitandók és épitendők birtokában senki által meg nem . 
háborittathatnak. . 

2. -Temetkező helyeket állithatnak s halottjaikat az ezt 
szabályozó rendőri szabályok szemelőtt tartása mellett, akár
mely helységből elvitethetik s ottan is nyilvános szertartással 
eltemettethetik. . 

3. Papjaiknak szabad bemenni akánhely városba, faluba, 
kórházba, 'börtönbe s akármely másvallásu jószágába és tel
kére betegeik látogatására, vigasztalására, a halálra leendő 
elkészitésére és szertartásuk szerénti eltemetésére, valamint 

, szi.ntén ~sketések és keresztelések véghezvitelére, anélkül, hogy 
masvallasu papnak ebbe legkisebb beleszólása lehetne. 

4. Más vallásra léphetnek és viszont másvallásuakat 
átvehetnek az erre vonatkozó országos törvény megtartásával ; 
vallásváltoztatásra azonban kényszeriteni senkit sem szabad. 

b) Az önkormányzási jognál fogva az unitárius val
lás hivei 
. I. \?üspökeiket szabadon megválaszthatják, a megerősités 
Joga az uralkodó fejedelmet illetvén. . 

21 Egyházi és világi személyekből álló egyházi közön
séges gyüléseket tarthatnak, ezeken közmegegyezéssel törvé-

• 
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nyeket 'alkothatnak s égyházi dolgaikat is azok szerint füg
getlenül kormányozhat ják. 

3. Püspökeik és espereseik az egyházközségeket szaba
don vizsgálhat ják. 

4. Elemi iskolákat, gimnáziumokat és kollégiumokat 
alapithatnak s a nevelés és oktatás ügyét azokban az ide 
vonatkozó országos törvények szem elött tattásával keblileg 
intézhetik. ' 

5. Kegyes alapítványokat tehetnek és fogadhatnak el 
s valamint magukat az iskolákat, ugy azoknak alapitványait 
elfoglalni vagy más vallások alapitványaival összeolvaszfani 
nem szabad. 

6. A vallásos könyvek kinyomatására nézve sajtószabad
sággal birnak. 

Miután azonban az önkormányzati jog rendesen köz" 
igazgatási és törvénykezési hatalomban nyilvánul, szükséges 
ezekröl külön szólani. . 

~'~ 
n' 

ft,) .i ~Ö:lga",gatdsr61. 
.':---, 

Az unitárius egyház 
községekben a kebli, 

i egesen ugyneVeíeif 

hatalmát 

egyenes 
J. A 

kÖzség '= 
k zpoiili alatt. Nevezetesen: • 

• 

a 

1. melynek minden kepefizetö, vagy 
minden önálló, teljes kort ért férfi 

énekvezért, 
választ az 

értelmében. ' 
. Saját, vagyonát önmag!! ke~eli, ~miröl ~zonban .szá"!-

adassal tartozIk a felette álló egyhazkön hatósagnak. Butoká
ból azonban valamit eladni vagy elcserélni csak a köiponti 
hatóság engedélyével lehe!. ' 

3. Iskolát tart, melyben a gyermekek az országos tör
vények állal megszabott elemi oktatást nyernek. 

4. QQndoskodik arról, hogy a belsö emberek s általá-
~an fi~etéses " Inokai egyházhatóságilag megállapitott 

, llZetéselket pOjltosan Il!eg' pják. E tekintetben a polgán ha
tóság segélYéf is igénybe veheti. 

, 
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5. Az emberei által , 

képviselteti és gondnokok 
választására '. 
. ,A kebli hatóság. legfőbb szerve e szerint az egyházköz

ségi közgylllés, mely minden,nemü' h'atározatairól jegyzököny
vet vesz fel. De mivel ezen határozatokat maga a közgylllés 
nem hajthatja végre, különben is az egyházközséget érdeklő 
minden ügyért közgyülést azonnal egybehivni nem lehet, 
a közgylllés a maga kebeléből, tekintettel az ' egyházközség 
népességére, 3-tól 24-ig álló tagokból egy, presbiteriumot -
más néven egyházkebli tanácsot, vagy domesticum consisto
riumot - alkot. Ennek a presbiteri um nak a klltelessége aztán 
a kll:llgyülés határozatait végrehajtani s általában a folyó ügye
ket egyik kl)zgyüléstől ,a másikig, felelősség terhe alatt, iga
zitani. A presbiterek akoruknál, képességüknél és buzgó
ságuknál fogva alkalmasabb s egyszersmind irástudó férfiak
ból választandók. .P1\P .~s iskol!i.mester vagy kántortanitó. a 
presbiteriumnak állandó tagjai. ' 

Valamint a kllz ülésnek, ugy a Ql"esbiteriumnak is 
,elnllkei a helybeli , .lelkész és g.2,ndnoIs.. Ez ulóbbit szintén a 
közgyüles választja a maga 'kebeléből 3 évi időtartalomra. 
Ezek együtt hivják össze mind a kllzgyülést, mind a presbi
teriumot valahányszor arra szükség van. Azonban valamelyik
nek akadályoztatása esetén, a másik egyedül is megteheti a 
gyülések egybehivását s egyiknek elnöksége alat! is érvényes 
határozatok hozhatók. Ezen határozatok szintén jegyzőkllnyvbe 
iktátandók, mivégre ugy a közgyülésnek, mint a presbiterium
nak egy rendes jegyzője is van, kit szintén ezen testületek 
választanak. ' , 

A presbitereknek '/. _a minden évben kilép s helyükbe 
ujak választatnak. Hasonlóképen a 3 ével töltött gondnok 
helyébe is uj gondnok választalik. Azonban a kilépett presbi
terek, val,amint a 3 ével Illltlltt gondnok ujból is megválaszt
hatók. Mmdezen választások az esperesi vizsgálatok alkalmá
val tllrténnek, 

Nagyobb egyházközségekben rendesen két gondnok vagy 
kurátor van, kiket némely helyeken dékánoknak is neveznek, 
A g9nQnok<;>k külö,nö,s köt!rles,s~ei: az eg.yházközség Jlleg
I~vö . v~.on.ara jó , gon.dot vis~lni;-azoknak jövedelmeit szapo-

, ntam, az ella egemtetteket visszaszerezni s a jövedelmeket csak 
az egyházkllzség szükségeire forditani ; templom, cinterem, 
parochia kllrüli ép!t~sej(et és igazitásokat megtétetni ; minden 
évben az esperesI Vizsgálat előtt számo.Ini; a kepét vagy papj 

• 
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bérjövedelmet felhajtani és beszolgáltatni, stb., a tetteiböl vagy 
mulasztásaiból származó károkért mind maga, mind utódai, 
felelősök lévén. Általában a lelkész mellett a gondnokok az 
egyházközségek őrállói. Ezeknek s a presbitereknek buzgó
sága, életrevalósága és !JivataIi p~ntossága ~iztositja az egy
házközségek felvirágzásat, szellemi és anyagi előmenetelét. . 

A gondnoknak a presbitereken kivUl segitségére vannak 
még az egyházfiak. Ezeknek száma minden egyházközségben 
I-2, §.IíLi;L.népesebben több is. . 

IL Az egyházköri hatóságnd/ fógva mindenik egyházkör 
a központi hatóság felügyelete alatt, önmagát igazgatja. Evégre 
az unitárius egyház ez idő szerint nyolc egyházkörre van 
osztva. Ezek a következők: 

I. KQIozsdopokakör._5~gy'páz~özsé~,!! I, u. m.: Kolozs
vár, Kolozs, Szovát, Kide és Nagyenyed. A kolozsvári egy
házközség vagyona kezelésére nézve a püspökség közvetlen 
hatósága alat! áll. 

2. Aranyost,ordakör 19 egyjJázközséggel, u. m.: Torda, 
Torockó, Torockószentgyörgy, Abrudba nya, Verespatak, Bágyon, 
Kövend, Aranyosrákos, Várfalva, Sinfalva, Szentmihályfalva, 
Mészkő, Csegez, Alsójára, Tur, Szind, Komjátszeg, Petrozs~ny, 
Lupény (társegyházközsége Vulkán). E körben ' is Torda ' és 
Torockó vagyona kezelésére nézve közvetlen püspöki hatóság 
alat! állanak. . . . 

3. K.üküllőkör 11 egyházköz~gECI, u. m.: Ádámos, 
Bethlenszentmilfló'S; Deésfalv, Dicsőszentmárton, Dombó, 
Harangláb, Kissáros, Szentbenedek, Széplak (társegyházközség 
Teremi), Szőkefalva, Segesvár. ' . 

4. Maroskör . 13 egyházközséggel, u. m.: Szentgerice, 
Szabéd, Marosszentkirály és Marosvásarhely társegyházközsé
gek, Nyárádszentlászló, Csókfalva, Nyárádszentmárton, Nyárád
gálfalva, Vadad, Kaál, Nyomát, Iszló, Szentháromság, Ikland. 

5. Székelykereszturkör 30 egyházközséggel, u. m.: Rava, 
Bözöd, Bözödujfalu, Kőrispatak, Korond, Firtosváralja, Enlaka, 
Martonos, Csehétfalva, Tarcsafalva, Tordátfalva, Szentmihály, 
Nagykadács, Alsósiménfalva, Szentmiklós, Medesér, Nagykede, 

, Szentábrahám, Csekefalva, Székelykeresztur, Fiatfalva, 
, Ujszékely, Sárd, Kissolymos, Nagy-

so;ymos, Pipe, Bordos. 
. 6. 19 gy 

Abásfalva, TIii 
fa1va, Homoródszentmárton, Homoród-
szentpál, Homoródszentpéter, Homoródujfalu, Kénos. Székely-

, 

• 
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udvarhely, Lókod. Muzsna, Homoródoklánd, Recsenyéd, János-
falva Városfalva. 

'7. u. m.: Héviz, Datk, 
Alsórákos, Fogaras (társegyházközsége 
Nagyszeben). 

8. HárQJQszék'kör 10 .J:g)iliázkö.z.s.éggel, u. m.: Árkos, 
8ölön, Nagyajta, Laborfalva, Sepsikőröspatak, Sepsiszent~irály, 
Kökös, Brassó, Sepsiszentgyörgy (lársegyházközsége Kilyén), 
Kálnok. 

Az elősorolt községeke n kivUl élő hivek azon egyház
községhez tartoznak, amelyhez közelebb laknak. S ha szám.uk 
jelentékenyebb, mint rendes fiIia- vagy leányegyházközség, 
szintén önálló szervezettel birnak, az anyaegyházközség lel
készei tartozván koronként meghatározott id{;íben a leányegy
házközségekben is rendes istentiszteletet tartani. 

Mindenik egxházkörbt!n van e~ !(s'p'e!]§.,. egX je5F~ 
egy köz~gy!iazg.ató s rendesen kéJ I(fui .leN gy!!1 ::gon ~ no~. 
Ezeket az egyházl(ör választja meg a maga közgyülésem és 
a központi hatóság erősiti meg. Az egyházköri közgyülés 
tagjai az azon körben levő egyházközségek belső emberei, 
ugyancsak az azon körben levő egyházi tanácsosok és a Főta
nácsi képviselők. Elnöke az esperes s a hivatalában idősebb 

. felügyelő-gondnok. Tárgyai mindazok, amik az egyházkör 
vallásos. és oktatásügyét illetik. Nevezetesen : 

. 1. Egyházi felsőbb rendeletek kihirdetése; teljesitése és 
telj esittetése. 

' 2. Az egyházköri hivatalokra való választás. 
3. Az egyházközségek és azok belső emberei, valamint 

magános egyházközségi tagok közt fennforgó egyhá'zi egye
netlenségek ellátása, kéreImeiknek, amennyiben lehet, elinté
zése vagy a felsőbb hatóság elébe leendő terjesztése. 

4. Az iskolai közvizsgálatokról való tudósitások meg-
vizsgálása és felterjesztése. . 

5. A belső emberek magokviseletének megvizsgálása, a 
szü~ség esetében meginditandó fegyelmi keresetek ; a kántor
tamtó és köri jegyző felesketése. 

6 . Vallásunkat és nevelőintézeteinket akár egyetemesen, 
akár körönként illető bárminő doIgokban inditvány és javas
latté~el. Ezek külön is, á ltalában a köri közgyillésekről veze
tett Jegyvőkönyvek egész terjedelmökben a központi hatóság 
elébe levén terjesztendők. 

Egyh~zkllri közgyill ést rengesen évenként legalább egy
szer, rendklvUhleg a l)zükség esetébe'l többszllr is )eh,et és 
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kell tartani. A közgyülések az iIletö· kör egyházközségeiben 
tartatnak rendre és istentisztelettel kezdödnek. . 

Az egyházköri hatóságnak is e szerint legföbb szerve a 
köri közgyUlés. Azonban a közigazgatás itt tulajdonképpen 
mégis az esperes kezében összpontosul. A központi hatóság
hoz felfelé és az egyházközségekhez lefelé az esperes köz
vetit minden jelentést, értesitést és rendeletet. Ez utóbbiakat 
ö is hajtja végre. Mindennemü statisztikai adatot az esperes 
szerez be és terjeszt fel a központi hatósághoz vagy a püs
pökhöz. 

továbbá a hatósága alatti körben . 
levő 
melyik 
tárgyai az 
végre 
házközség minden 
Itölcsi és vallási 
beszolgáltatásának ; 
tali eljárásának, a 
községi épületek 
stb. s ezek nt a 
T~gya továbbá a 
számbavétele, a 
anyakönyvek s 

_~ s vala..!' - ; ::. , 

szerint az e 
ai egy

er-

hiva---. az egyház-
tartása s tüz elleni biztositásának 

szükséges intézkedések megteendők. 
az 

általában pedig az rfiindennemü anyagi 
szel1emi ügyeinek hogy azok évről évre gyara-
podást vegyenek. V égre az egyházközségi tisztviselők: gQJ!d- . 
rtok~,-2!'esbiterek stb. választása, felesk$!ése. Ezén esperesi 
vizsgálásról szel1ee'sztett jegyzőkönyvek szintén felterjeszten-
dők a központi hatósághoz. , 

A közvetlen püspöki hatóság alatt ál1ó egyházközségek~ 
ben a püspök gyakorolja e vizsgálatot. Azonban itt ez nem 
történik minden évben, hanem csak 3-4 évben egyszer. • 

Ugyancsak a sőt koron ként az 

a számát és az 
fekvö és fellelhető vagyonáról 
készitni s mindezeket szintén 

lll. A 
;fsinati [.ólanács. 
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a jogokban van 

kat 
az 

Nevezetesen: 

csak az a 
sarkalatos 

rendesen zsinati töJanácsokon 
fötanács i's ugyanazon jogo-

. Az egyházi törvényhozást illetöleg:~ 
a) Az egyházra és iskoláira vonatKozó mindennemü 

egyházi törvények és szabályrendeletek megalkotása, életbe
. léptetése, módositása. 

b) Az egyházi ünnepek meghatározása. 
e) A vallásos szertartásoK módjának és rendjének meg

határozása és a hittani tankönyvek jóváhagyása és elfogadása. 
d) A tisztviselök számára utasitások és esküformák 

készitése. 
e) Lelkészképzés, választás és felszentelés módozatainak 

meghatározása. 
/) Egyházi biráskodás szabályozása. 
2. A? egyh.ázi kormányzás tekintetéből: 
a) f\ püspök és az E. K. - anács évi · jelentései és a 

j.-könyvek alapján ellenörzi az évközben tett intézkedéseket. 
b) A közpénztár, alapitványok s általában az egyház 

vagyonáról vezetett számadásokat felülvizsgálja. 
'c) Megállapitja li költségvetést. . 
d) Határoz egyházközségek és iskolák alapitása vagy 

megszüntetése, anyaegyházközségeknek .Ieány- vagy társ
~gyh~zközségekké, felekezeti iskoláknak községi vagy állami 
Iskolakká, vagy leány- és társegyházközségeknek anyaegyház
községekké alakitása felett és jóváhagyja a vonatkozó szerző-
déseket. . 

e) ' Megállapitja az országos törvények keretében a tan-
terveket és tankönyveket. . 

.. t) Meghatározza az egyházi tisztviselök fizetését, tiszte
letdljat és egyébb illetményeit. 
. . g) Megv~lasztja és felesketi az egyházi föjegyzöt, köz
~gyl~azgatót, Isk. f. ü. gondnokokat, a hittani i!1tézet dékán
ját, I~azgat?kat, tanárokat, pénztárnokot, . ellenört, számvevö
ket, jogtanacsosokat, jószágfelügyelöségi elnököt, egyházi taná
cs?sokat, az E. K. Tanács tagjait, az állandó bizottságok elnö
kelt és az egyházi és püspöki titkárt. 

• 
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Jegyzés : A püspök és fögondnokok választása és fel
esketése rendesen zsinati fötanácson történik. 

h) Megerősiti és felesketi az espereseket, egyházköri f. U. 
gondnokokat. A két utóbbi felesketését azonban . az egyház
köri közgyOlésre átruházhatja, 

I) Biráskodik mint III., iIIetöleg II. foku fegyelmi biró
ság belsö embereknek, tanároknak, az egyházi tisztviselöknek, 
egyházközségeknek és egyháztagoknak egymás között vallási, 
egyházi és nevelési kérdéseiben fennforgó ügyeiben. 

j) Határoz ilz egyházi és iskolai államsegély igénybe 
vétele és felhasználása felett. 

k) Ellenőrzi mindennem ü egyházi és isko lai alapitvány
nak áz alapitók rendelkezése szerint való kezelését és 
intézkedik a megszoritás nél kOI tett alapitványok célszerU ke
zelése, gyümölcsöztetése és felhasználása iránt. 

f) A rendelkezésére álló alapitványokból segélyeket ad. 
m) Gondoskodik az egyház közszUkségeinek fedezéséről. 
n) Ingatlanok vétele és eladása, valamint örökség és 

alapitványok elfogadása vagy visszautasitása kérdésében az 
E. K. Tanács intézkedéseinek jóváhagyása s az E. K. Tanács 
által elébe terjesztett vagy általa fenntartott fonntosabb kérdé-
sekben közvetlen intézkedik. I ' 

Általában kiséri és mindenekben elő-

J§jegyző, 
esetén a 

és gyarapodását. 

egytiázköri ' 
c;:.;:.:<.' a t~l . . ak99ém.ia. 9~kání~. a 
_., ' az E. K. Tanács mellé ~zervezei!. 

p nz rnok, jógtanácsos, főszámvevő, az 
titkár. 

: 220 és a köri és egyházközségi 

életfogytig választ és 
~dig hivek közül. Ezek az 
egyházi 

b) 55 tagot az egyházkörök választanak 6 évre, fele
részben az egyházi, felerészben a világi hivek közUI. A ko: 
lozsdobokai kör 2, az aranyostordai ll, a kUküllöi 4, a marosI 
6, a kereszturi ll, a felsöfehéri 4, a háromszéki 5, az udvar
helyi 10 tagot választ. A páratlan szám a világiak javára esik . 

. c) 55 tagot az egyházközségek választanak titkosszavazlÍssal. 

• 
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. Az a tag, aki 3 éven keresztill egyszer sem jelenik meg 
a Főtanácsi gyaIésen selmaradását rÍem igazolja, az egyházi 
tanácsosságról lemondottnak tekintendő. , 

Az egyházi, illetőleg zsinati főtanács elnökei: 1\. püspllk 
és a hivatalában idősebb főgond n ok, Amazt akadályoztatAsa 
esetén ~z. egyházi főjegyző, ezt a hivatalában ifjabb főgond
nok helyettesiti. Ha az elnökségre nézve még igy is vala
mely akadály. forogn~ fenn, akko.r e~házi . részrő~ a hiv~talá-

, ban idősebb Jelenlevő esperes, világi részről pedig a hivata
lában idősebb egyházköri f. ü. gondnok elnöklll. Jegyzője: 
az egy.házi főjegyző, akinek akadályoz~atása esetén a Főta
nács gondoskodik jegyzőről. Előadója. : az egyházi és püs
pöki titk~r. 

Egyházi Főtanács minden évben egyszer rendesen ' tar
tatik Kolozsvárt, rendkivülileg a szükség eset~ben többször 
is. Zsinati Főtanács négy évben egyszer tartatik rendese n az 
egyházkörökben felváltva sorban. E tekintetből a 8 egyházkör 
5 csoportba van beosztva. Ugy a zsinati, mint az egyházi 
Főtanács idejét és helyét az Egyházi Főtanács, illetve az E. 
K Tanács !üzi ki 'és hivja egybe. Érvényes határozathoza
taIra legalább 20 tag jelenléte szükséges. . 

IV. Egyházi Képviselő Tanács. Egyik Főtanácstól a má
sikig areg, ház-flgyeit"ar' Egyházi Képviselő Tanács intézi, 
melynek tagjai: . 

a) Hivataluknál fogva: a püspök, főgondnokok, főjegyző, 
egyházi közügyigazgató, a hivatalában idősebb főiskolai f. ü. 
gondnok, a Teol. Akad. dékánja, a főgimn. igazgató-tanárai, az 
egyházi és püspöki titkár, a jogtanácsos, a pénztárnok, a fő
számvevő, a jószágfelügyelőség elnöke és az E. K Tanács 
mellé szervezett állandó bizottságok elnökei. . 

b) Választás utján: az E. Főtanács által a tanárok, lel
készek, tanitók és más világi egyházi tanácsosok közül válasz
tott 15 tag. Az esperesek és köri felügyelő-gondnokok közül 
a körök által kijelölt egy-egy deputátus. 

~lnökei: a püspök és a jelenlevő főgondnok, ha mind
kettő Jelen van, a hivatalában idősebb. Azonban az E. K 
Tanács üléseiben a püspök vagy főgondnok egyedül is elnö-

. kölhet. .1e!JY~ője: a egyházi főjegyző . Előadó: az egyházi és 
püspöki btkar. Érvény~s határúzathozatalra legalább kilenc tag 
Jelenléte szükséges. Uléseit az elnök hivja egybe, valahány
szor erre sz!ikség van. 

Az E. K. Tanács hatáskörébe tartoznak : l. A zsinati 
és Egyházi Főtanácsok határozatainak végrehajtása. 2. Jngat-
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lanok vétele, ' eladása, örökség és alapitványok elfogadása 
vagy visszautasitása. 3. Az egyházközségek és körök egyházi 
élete, vagyonkezelése és tevékenysége feletti feltigyelet. 4. Tan
intézetek feletti felilgyelet. 5. Az . egyházi rend és fegyelemről 
való gondoskodás stb. Általában az egyház közigazgatása az 
E. K. Tanácson sarkallik, mely azzal is meg van bizva, hogy 
ha a Főtanács végzéseiben a végrehajtás körülményei válto-
zást igényelnének, azt a következő Főtanácsig tartó érvényes-

• séggel megtehesse. Önként értetődvén, hogy ezért, valamint 
minden . intézkedéseért a Főtanácsnak felelős. A tárgyak szak
szerti előkészitésére ugyancsak a Főtanács által választott 
jogilgyi, pénztigyi, nevelésügyi, nyugdijintézeti és gazdasági 
bizottságok müködnek közre. A püspökkel és fögondnokokkal 
élén az E. K. Tanács képviseli egyházunkat minden külső 
érintkezésben és a kormánnyal szemben is. 

~ . : Ji tLw.t;tI(ÚU "'. ~~A.)tM: 
\ Jk..,,-:t..« ; / H) II törvényke:ésröl_ 

V'" ' to • ' 
~ .. -!\IL~ f. Az unitárius egyház törvénykezési joga abban áll, hogy 

.t) Jo ~. " ai igyház szolgálatában álló belső embereket, tisztviselöket 
és az egyházközségeket is hanyagság, mulasztás, engedetlen
ség, hivatali visszaélés stb. esetében saját törvényszékein be
peresiti, felettük itéletet mond, azt végrehajtja, szükség eseté-

I 

ben igénybe vehetvén a polgári hatóság segitségét is. • 
Ezen jogát az unitárius egyház e végre választott 

fegyelmi biróságok által gyakorolja. Ilyen fegyelmi biróságok: 
l. Az egyházközség fegyelmi birósága, mely mindenik 

egyházközségben a lelkész elnöklete alatt két rendes és két 
póttagból áll, kiket az egyházközség presbileriuma a maga 
kebeléből három évenként választ. Itél az egyházközség szám
adó hivatalnokai, presbiterek, egyházfiak, harangozók, egyes 

, egyháztagok és szolgák fegyelmi ilgyei felett. Érvényes hatá
rozathozatalra három tag jelenléte szükséges. 

2. Az l-só foku fegyelmi biróság: ,az egyházköri biró
ság. Ezen biróság két rendes és 4 pÓltagból áll, ,felerészben 
a világi tagok, felerészben a belső emberek köztil. Választja 
az egyházköri közgy!ilés három évenként. Elnöke az esperes 
vagy a feltigyelő-gondnok. Lelkészek elleni fegyelmi vétség 
esetében a felügyelő-gondnok. Érvényes határozathozataIra az 
elnökön kiv!il két tagnak jelenléte szilkséges. A p6ttagok csak 
a . rendes tagok akadályoztatása esetében vesznek részt az; 
Ulésben. 

, 
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Ez a fegyelmi biróság kettős foku biráskodást gyakorol. 
Mint elsőfoku biróság itél: az esperes és az egyházköri gond
nokok kivételével, az összes egyházköri hivatalnokok, tiszt
viselők, rendes és segédlelk~szek, tanitók, énekvezérek és az 
egyházközség gondnoka által elkövetett fegyelmi vétségekben. 
Mint másodfoku biróság itél az egyházközségek biróságától 
hozzá felebbezett fegyelmi ügyekben végleg, kivéve a hivatal-
vesztésre szóló ' itéletet. . . 

3. Az egyhdzi fegyelmi birósdg a püspök vagy a fő
gondnok elnöklete alatt áll 6 rendes és 4 póttagból, kiket az 
Egyházi Főtanács az egyházi tanácsosok közül, felerészben a 
világi tagokból, akik közül l tanár, felerészben a belső em
berekből szintén 3 évenként választ. 

• 

Érvényes határozathozataira az elnökön kivül 4 birónak 
jelenléte szükséges és peqig felerészben a világi, felerészben 
az egyházi tagok ' közti l. , 

Ezen biróság kettősfoku biráskodast gyakorol. Hél első
fokulag az esperesek, tanárok, az egyház által fenntartott 
iskolák tanitói, az egyházköri és tanodai felügyelő gondnokok, 

. valamint - a püspök és főgondnok kivételével - az összes 
központi hivatalnokok és tisztviselők fegyelmi vétsége felett; 
másodfokulag itél végleg - hivatalvesztésre szóló itélet ki
vételével az egyházköri fegyelmi biróságtól hozzá felebbe
zett tigyekben. 

4. A Főfandcsi fegyelmi ' birósdg: E biróságot a Főta-
• nács választja 3 évre. Elnöke az egyik főgondnok. Tagjai: 

5 világi rendes biró, kik közül l tanár és 5 egyházi rendes 
biró, 2 világi, kik közül l tanár és 2 egyházi pótbiró. 

Hdrmasfoku birdskoddsf gyakorol: 1. , Eljár az egyházi 
tanácsosok, Főtanácsi képviselők és az E. K. T. tagjai elleni 
fegyelmi ügyekben. Il. Az egyházi fegyelmi biróságtól felebbe
zett ügyekben. Ill. A hivatalvesztést kimondó ügyekben. 

D) Nefjónyegyfjó:d törvény. 

l Püspököt, egyház) főjegyzőt, esperest, köri jegyzőt 
csak a felszenlelt papok, főgondnokot, köri gondnokot csak . 
a világiak közül lehet választani. 

2. Minden választás titkos szavazattal történik s általá
nos szavazattöbbség .dönt. Személyt nem illető másnemü sza
\Fazatnál egyenlő szavazat esetében az elnök szavazata döntö. 
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3. Sud:essio egyik hivatalról sincs a másikra. Minden 
uj hivatalbalépéssel ujból esküt kell a megválasztottnak 
tennie. 

4. Papnak csak az nevezhető ki, ki a szabályszerü alap
és szakvizsgálatot letette s erről éryényes bizonyitványt tud 
mutatni. Iskolamesterségre. vagy tanitóságra tanitói oklevél 
kivántatik. 

5. A papságra kirendelt a legközelebbi zsinaton feIszen
telendő s házasságra csak saját vallásán levő nővel léphet. 

6. A gimnáziumi tanároknak tanári oklevélIel kell 
birniok. 

7. Mindennemü gyülésről jegyzőkönyv szerkesztendő, 
mely az elnök és jegyző aláirásával hitelesitendő. A hivatalos 
okmányok hivatalos pecséttel látandók el. . 

8. Az egyházközségek papjaikat szabadon választják az 
előbbi papnak halála, lemondása vagy az egyházközség pa
naszán kivüli elrendelése esetén. A választást pályázat előzi ' 
meg. Ha csak egy pályázó van s azt a közgyülés megvá
lasztja, a püspök kinevezi. Ha több pályázó van, akkor a 3 
legtöbb szavazatot kapott pályázó közül a püspök nevez ki 
egyet. Az egyházközségek a választási jogukról . Ie is mond
hatnak, de akkor tartoznak elfogadni azt, kit a püspök kine
vez. Nem különben akkor is, ha valamelyik egyházközség a 

. maga papját 3 év előtt elrendeltetni kéri, annyi, mintha le
mondana választási jogáról s ez esetben szintén az uj pap 
kinevezése egyedül a püspöktől függ. Hasonló áll az iskola-
mesterekre, illetőleg népiskolai tanit6kra is. . 

9. A belső embereket (igy nevezik a papot és tanitót) 
fegyelmi itélet n.élkül vákanciába t€nni büntetésből nem 
lehet. 

10. A püspöki kinevezéseknek és áthelyezéseknek a 
belső emberek kötelesek engedelmeskedni, különben hivataluk
ból kiesnek. 

I l. A papok a prédikálásban ne sértegessenek másokat 
s a mások vallását ne hánytorgassák, . hanem hirdessék 
a mi fél fogás unkat. Sőt még' a társalgásban i~ kerülni I kell 
a vetélkedéseket. Azonban ha a hallgatás botrány:os lenne, 
akkor az illendőség határai között védjék vallásos elvei nket. 

12. A felekezeti népiskolák közvetlen felUgyelői a papok 
levén, ezek azokat koron ként megvizsgálni tartoznak. A na: 
gyobb gyermekeknek nyári tanitása, valamint a konfirmáclól 
tanitás egyenesen őket illeti. 

13. Keresztelésről, eskelésröl és temetésről a megszabott 

• 

• 

, 
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torma szerinti anyakönyveket a papok tisztán és hibátlanul 
vezessék ; azoknak másolatait az esperes utján évenként fel
terjesztvén a központi hatósághoz. A kiadványokat, ameny
nyiben 1895. okt-ig vezetett anyakönyvekböl valók, kiadni az 
ök joguk és kötelességük. Ezeket, a rovatoknak megfelelöleg, 
hiven és tisztán adják ki. 

14. Ha valamelyik pap félév betelé se s különösen a kepe 
elvétele után meghalna, az év hátralevö részében a szomszéd 
egyházközségek papjai rendre teljesitik a papi szolgálatot. 

IS. -Mikor valamely egyházközségben a papság üresség
ben van, csak azok prédikálhatnak, kiknek arra az esperestöl 
engedélyük van. 

16. A segédpapokat nem lehet felszentelni, mig való
. ságos papokká ki nem neveztetnek, hanem csak meghatal-

mazást kapnak. . 
17. A segédlelkészt azon egyházközségbe, hol szolgált 

a pap halála után 3 évig sem megválasztani sem kinevezni 
nem lehet 

18. Az iskolatanitók, kik egyszersmint énekvezérek, tartoz
nak az istentisztelet körül segédkezni s nevezetesen mikor 
a pap hivatalos dologban van az egyházközségen kivül, tar
toznak prédikálni. 

19. Minden papnak és tanitónak legyen bibliája s ha 
nem veszen, az esperes fizetéséböl vétessen. (1669.) 

20. Szombaton a belsö emberek elkerülhetetlen szüksé
gen kivül ne távozzanak az egyházközségből. nehogy a va
sárnapi isteni tiszteletben· hiányosság legyen. (1738.) 

21. A papok és !llesterek az előforduló esetekben egy~ 
más terheit hordozni tartoznak. . 

22. A papi és mesteri fizetés aránya · az, hogya pap 2 
részt, a tanitó egyet kap; de mivel akepére nézve csaknem 
minden egyMzkörben és egyházközségben sok tekin tetben 
különböző szokások vannak, ezekre nézve ragaszkodni kell a 
helybeli szokásokhoz, mint amelyek e tekintetben törvényül 
szolgálnak. (1784.) 

23. A megállapitott kepét sem az egyházközségnek ke
vesbiteni nem szabad, (1780.), sem a belső embereknek azon 
ürügy alatt, hogy tovább maradhassanak az egyházközségben, 
abból semmlt elengedmök nem szabad. (1661.) 

24. A belső emberek kötelesek gyümölcsfákat szapori
tani, ahol a parochiákon arra hely van. (1816.) 

25. A belsö emberek kepéit az egyházközségi gondno
kok tartoznak felhajtani és beszolgáltatlji. (1688.) 
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26. Az egyházközség eredeti szerzeményleveleit s más 
becses okiratait Kolozsvárt a status levéltárában kell tartani. 
(1732.) , 

27. Az egyházközségek, mikor az egyházi felsőbbség 
rendelete ellenében tennék kérelmezéseiket, vagy más akármi 
lépéseiket, ezekre az egyházközség közpénzéből semmit sem 
szabad költeni s erről a gondnok felelős. (1839.) 

21:!. A templomban senkinek se legyen tulajdon széke, 
hanem kiki !lljön oda, ahol üres helyet talál. (1763.) 

Ime egynehány egyházi törvényeinkből. Egy részök, csak
nem a vallás eredetével egykoru s az ujabbaknak is gyökér
szálait ott találjuk a mult századokban. 

Nem állit JUK, hogy közigázgatási és törvénykezési for
máink mindenben megfelelnének az ujabb kor közigazgatási 
és jogi elméleteinek, de az elméleteket a gyakorlati élet gyakran 
föl forgat ja. K!lIönbell egyházi törvényeinket a szükségekhez 
képest módositni és változtatni, vagy egészen ujaka! hozni a 
Főtanács joga és kötelessége lévén, annak bölcseségétől függ 
megfigyelni az idő és kor kivánalmait, hogy az apostol sze
rint: .mindenek ékesen és jó renddel legyenek." . 

• 
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• 
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