
Pápai engedély, mint polgári jogalap1 

 
A Szemle májusi számában megjelent írásomban egyebek mellett arról írtam, hogy 

1913-ban a nagybirtokos szerzetes, Pásztory Árkád a személyét és vagyonát ért 

támadások elől az előző évben megalapított Hajdúdorogi Egyházmegyéhez, pontosabban 

Miklósy István püspökhöz fordult védelemért és támogatásért. Védekeznie pedig a 

magyarországi Nagy Szent Bazil Renddel szemben kellett, ugyanis az öreg pap egykori 

rendje a birokok fekvésének megfelelő illetékességű bíróságokon számos pert indított 

ellene annak érdekében, hogy megszerezzék a tulajdonában lévő több mint kétezer hold 

fölötti birtokot, az erdőket, a számos ingatlant, és a hozzájuk tartozó gazdasági 

eszközöket, egyéb vagyontárgyakat. Az alábbiakban azt igyekszem vizsgálat alá vonni, 

hogy a korabeli magyar bíróságok milyen jogi alapról vizsgálták az eléjük kerülő nem 

mindennapi esetet, és arra is kitérek, hogy a különböző szintű törvényszékek 

döntéshozatalában felfedezhető e szigorú jogi következetesség, a jogi hivatkozások 

tekintetében.  

Bár a rend és valamikori szerzetese közötti per valóban nem volt gyakori, azért akadt 

olyan ügy, amely fontos precedenst jelentett Árkád atya ügyében. Ennek felkutatásában, 

és a kapcsolódó peranyagok beszerzésében Miklósy püspök járt el. Egy ügyvéd 

segítségével sikerült megszerezni az 1899-ben elhunyt híres festőművész, Than Mór 

végrendeletét támadó per bírósági ítéletét, amely annyiban volt hasonló, hogy abban az 

esetben is arra való hivatkozással akartak mellőzni az örökösök egy rokont, hogy az illető 

hölgy szegénységi fogadalmat tett apáca volt. Ez azért volt fontos, mert a Homa Joachim 

vezette baziliták is épp az igyekeztek bizonyítani, hogy a korábban hozzájuk tartozó 

Pásztory a szerzetesrend szabályai szerint szegénységi fogadalmat tett. Márpedig ez 

szerintük azt jelentette, hogy nem rendelkezhetett saját vagyonnal. Amennyiben 

azonban mégis lenne vagyona, abban az esetben az a rendet illeti, amely már korábban 

is számos ingatlan tulajdonosa volt Magyarországon. Ha jobban végig gondoljuk, akkor 

eléggé megalapozott tényekről van itt szó, amelyeket komolyan kellett venni, és annak, 

aki nem volt jogvégzett ember, bizony egyáltalán nem lehetett egyértelmű, hogy a 

magyar polgári bíróság megerősíti, vagy elveti a baziliták jogi támadását. Mielőtt 

részletesebben megvizsgálnánk a konkrét ítéleteket, egy gondolat erejéig érdemes 

feleleveníteni, hogy 1913-ban, vagyis a perek megindításakor már jó 20 év telt el azóta, 

hogy az Országgyűlés elfogadta az 1894. és 1895. évi törvényeket, amelyek igyekeztek a 

lehető legteljesebb mértékben szétválasztani, szekularizálni a polgári berendezkedésű 

államot és az egyházi szervezetet. Vagyis olyan állam bírósága elé került a kérdéses 

vagyonjogi ügy, amely a civil jog, azaz a polgári jog irányelvei szerint volt hivatott ítélni 

a hatályos jogszabályok szerint. Hamar kiderült, hogy a korabeli magyar 
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igazságszolgáltatás valóban ennek megfelelően, ezekhez a jogelvekhez tartja magát. 

Ezért már az 1915-ben, tehát még Pásztory életében meghozott egyik elsőfokú bírói 

döntés is e szerint indokolta az ítéletet. A Nyíregyházi Királyi Törvényszék ugyanis 

kimondta, hogy egyáltalán nem vitatható az a határozat, amely szerint Pásztory Árkád 

szerzetest a rendje kizárta soraiból, mert szegénységi esküje ellenére is vagyont 

gyűjtött. Ám ez semmit sem számít a polgári jogban, amely szerint mindannyian 

egyenrangú polgárok vagyunk, legyünk bár szerzetesek, vagy civil polgárok. Ahogy az 

ítélet szövege fogalmaz:”Azt a kánonjogi rendelkezést, mely a tett szegénységi 

fogadalom alapján a szerzetbe lépet rendtagot arra kötelezi, hogy annak minden 

szerzeménye a rendre szálljon és az a maga javára vagyont nem szerezhet, 

magánjogunk nem érinti […] annyira, hogy még a korlátolt cselekvőképes egyéneket is 

bizonyos esetekben szerzőképesnek tartja.” Ez a vesztes per majdnem négyszáz 

koronájába került a bazilitáknak, akik jogorvoslatért a Debreceni Ítélőtáblához fordultak. 

Még abban az évben, november 30-án meg is született a döntés, amely lényegében 

helyben hagyta az elsőfokú ítéletet, mondván, a vagyonszerzésre minden ember 

szerezhet jogot, s maga mentesítheti magát bármiféle ezzel kapcsolatos kötelezettség 

alól. Tehát következetes volt a döntés, amely eredendő polgári jognak tekintette a 

vagyonszerzést, amiről bárki, kedve szerint lemondhatott, és az erről való lemondást is 

visszavonhatta. Vagyis a jogforrás a civil jog volt ebben az esetben is. Már csak ezért is 

érdekes a Királyi Kúria, vagyis a legfelsőbb bírói ítélet indoklása, amely ugyan helyben 

hagyta az alsóbb szintek döntését, azonban az indoklásban a civil jog paragrafusai 

helyett arra a pápai engedélyre hivatkozott döntően, amely utólagosan elismerte Árkád 

atya vagyonszerzését jogszerűnek, és a további működésére is áldását adta, értve ez 

alatt a renden kívüli szerzetesi, részben pedig a vagyona fölött szabadon rendelkező 

működést is. A legfőbb bírói indoklás ugyanis úgy szólt, hogy: „XV.. Benedek pápa Ő 

szentsége legkegyelmesebben megengedte, hogy alperes: a törvényes módon szerzett 

összes vagyonával szabadon rendelkezhessék.” Vagyis, „…nyilvánvaló; hogy alperes a 

rendelkezése alatt álló; törvényes módon szerzett összes vagyona felett szabad 

rendelkezési jogot nyert éspedig tekintet nélkül a szerzés időpontjára: és így felperes az 

ünnepélyes szegénységi fogadalom jogkorlátozó hatályát alperes irányában […] nem 

érvényesítheti; ezért a m. kir. Curia a másodbíróság ítéletét az itt felhozott indokokból 

hagyta helyben.” Hiába volt tehát egy első és egy másodfokú döntés, amelyek a római 

jogból eredeztetett modern polgári törvénykezésen alapultak, a jogforrást mégsem 

ebben, hanem az 1915. elején kelt pápai engedélyben jelölte meg a legfelső bírói ítélet. 

(Az engedélyről 1915. március 08-án értesítette Esztergom Miklósy István hajdúdorogi 

püspököt.) A tények ismeretében nem nagyon lehet másra gondolni, mint hogy a 

törvényi támasz biztos tudatában a bíróság egyfajta gesztust próbált gyakorolni akkor, 



amikor a végeredményt amúgy sem befolyásoló, mégis szimbolikus jelentőségű pápai 

okiratra hivatkozott, amikor a végső döntését indokolta. 

 

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-

2012- 

0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói 

személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia 

program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg. 

 

Endrédi Csaba, történelem Ph.D. hallgató, Debreceni Egyetem 

 

 

 

 


