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ELOSZO.

Kegyúri joga aránylag kevés magyar városnak van. Szarnos-
újvár város és a helybeli örmény' szertartású római katolikuf
egyház között azonban ősidők óta fennállott a kegyúri jogviszony.

A román megszállás alatt a jogok és kötelezettségek gya~
korlása abbamaradt, míg a Vatikán és Románia közötti konkor-
dátum értelmében, ilyen természetű jogot nem ismertek el.

A magyar' jogszabályok ezen a téren is visszaállították a
régi helyzetet, mert a kegyúri jogok és kötelezettségek, a meg-
szállás következtében csak szüneteltek, de valójában meg nem
szűntek. A jog 1940., augusztus 30.-án újból életbelépett, bár
ténylegesen annak gyakorlását a kegyúr-város -;- az egyház
megértése folytán - csak 1943. évi háztartási költségvetésétől
kezdve viseli. A kegyúri jogviszony tehát a bécsi döntés napján
önmagától és attól függetlenül éledt fel, hogy azt az egyház,
vagy' a város kérte-e, vagy sem.

Épen ezekre a szempontokra tekintettel különös figyelemre
tarthat számot mindenki előtt ezen jelentős kérdés, amellyel,
hosszú évek után, újból, 1942. ft'bruár 26.-án foglalkozott a város
képviselőtestülete, amikor is 56. kgy. szám alatt, a következöket
mondta ki véghatározatilag:

»Szamosújvár sz. kír. mégvei város képviselőtes-
tülete tudomásul veszi a Nagyméltóságú M. Kir. Val-
lás- és Közoktatásügyi Miniszter Gr 6278/1941. 1. sz.
rendeletet, amely kétségtelenül megállapítja, hogy a
város és az örm. szert. róm. kat. egyházközség között
a multban fennállott kegyúri jogviszony ma is fennáll
és a javadalmak kiszolgáltatása a városnak egyoldalú-

. lag meg nem szűntethetö kötelezettségét képezí.>
Figyelemmel azonban arra a körülményre, hogy

a kegyúri kötelezettség a város 1942. évi háztartási
költségvetésében nem nyert biztositást, viszont a város
közismert anyagi helyzete erre az évre, elörelátható:ag,



kötelezettség vállalását lehetövé nem teszi, elvileg le-
szögezi a képviselőtestület, hogy a kegyúri kötelezett-
ségek az 1943. költségvetési évtől kezdődőleg iránye-
zandók elő.

Szükségesnek tartja a képviselőtestület, hogy a
kegyúri kötelezettségek mérve tekintetében a helybeli
örm. szert. róm. kat. egyházközséggel, az érdemi ha-
tározat meghozatala előtt, tárgyalásokat folytasson a
város, ezért névszerinti, szavazólapokkal történö sza-
vazás útján, a mag;a kebeléből, a polgármester veze-
tése alatt és a városi ügyész közbenjöttével, 3 tagú
bizottságot küld ki.

A szavazás eredményéhez képest a bizottság tag~
jai a következők: Gábor József, dr. Bojtor István és
Nits János •

. Felkéri a képviselőtestület az örm. szert. róm .
.kat. egyházi főhatóságot, hogya maga részéről, ugyan~
csak az ügyésze közbenjöUével, 3 tagú bizottságot ki-
küldeni és a bizottság tagjainak nevét a város polgár-
mesterének bejelenteni méltóztassék.

Erről további intézkedés céljából a polgármcs-
tert, városi ügyé szt és az örm. szert. róm. kat. egy~
ház főhatóságát értesíti.«
A szóbanlévő bizottság 1942. július 2.-án ült össze. ezen

a város 'polgárrnestere ismertette jelentését és a kegyúri jog íenn-
állására és megvilágítására bemutatta a jelentéshez csatolt rnel-
lékleteket is.

Mindezek és a képviselőtestület véghatározata úgy a váro" ,
mint az egyház életébenszámottevő jelentőségű lévén, a hatóságok
munkájának megkönnyítése és ezen joggal kapcsolatos intézke-
dések áttekinthetővé tétele érdekében az egyház elhatározta
annak kinyomtatását.
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Tekintetes Bizottság!

Szamosújvár város és a szamosújvári örmény szertartású
római katolikus egyház. kegyúri viszonyával kapcsolatosan a
következő jelentést vagyok bátor eme kérdés megvilágítására
nézve előterjeszteni :

Szamosújvár város alapjait 1. Lipót király 1700. május 15.- én
kelt diplomája értelmében a hazai elszórtan élő örménység rakta
le. A 17. században beköltözött örmények elődei az ősi hazá-
ban mind a legelőkelőbb családok sarjadékai voltak, uradalrnak-
kal, nagy méltóságokkal bírtak. Hazánk területére nagy vagyon~
nal jöttek és abból, ezért a földért, Szamosújváron hatalmas ösz-
szeget - 131.000 forintot - fizettek le a kincstárnak, egykorú
feljegyzések szerint és csodálatos, hogy míg az a sokféle nem-
zetség, amely koronként telepedett le ebbe az o.szágba : német,
szász, sváb, kun, tót, szerb, román, stb., rnind ingyen kapott
földet, az örmények kénytelenek voltak drágán megfizetni azo-
kat a helyeket, ahová városaikat építették. (Szongott : 1. 103).

1726. október 17.~én VI. Károly kiváltságlevelet adott ki,
melyben megengedte, hogy ez a hely szabad város, magyarul
Örmény- Város néven hivassék, s szigorúan meghagyta, hogya
város megfelelő római katolikus templomot építsen és gondos-
kodjon arról, hogy papjai ellátása biztosittassék. (1. sz. mell.)

1746. október 3.-án, majd 1758. április 17.~én Mária Terézia
királynő kiváltságlevele mindezeket megerősíti.

1786. október 9.-én II. József a privilégiumokat újólag meg-
erősíti, majd 1786. decernber 27.~én kiadott és 1787. június 21.-én
kihirdetett kiváltságlevelével Szamosújvár városát szabad kiráiyi
városnak nyilvánítja, s ennek megfelelő kiváltságokkal, többek
között kegyúri joggal (ius patronatus) ruházza fel. (2. sz. mell.)

E királyi kiváltságlevél kimondja, hogy -rnás városok szo-
kasa szerint, plebános választ~si kegytlti jogot is engedélyezünk
ugyanezen városnak azzal a küejezetren kimondott kötelezett-
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séggel, hogy ezen plebánosnak és segítő káplánjainak méItányos
és megfelelő fenntartásáról ugyanezen város legyen köteles gon-
doskodni ... a maguk, utódaik és örökös eik számára örökre ér-
vényszerüleg-. (3. sz. mell.)

1838. március Iü-én V. Ferditiánd király által kiadott ado-
mánylevél 7. pontja értelmében Szarnosújvár város képviselő-
testületének kegyúri (patronatusi) jog adatott meg azon körülírás-
sal, hogy plebánosát szabadon választhassa.

Ezen jogát a város folytonosan gyakorolta is.
1782-ig a papság fizetést nem kapott és csak a misékből

és a stólából (keresztelés, esküvő, temetés), valamint a házszen-
telés jövedelméből élt.

Ekkor állapodott meg a város a clérussal a fizetésre nézve,
a plebánosnak és a 6 káplánnak 1050 forint fizetést ígérvén.

1784- ben a 2 kántor kapott a várostól 145 forint 50 kraj-
cárt és 36 véka búzát. (Szongott: 1. kötet, 361-2. old.) ,

1779-ben a püspök ait írta a városnak, hogy addig a meg-
választott plebánost nem erősíti meg, míg a város nem épít
plebánosi lakot és a plebánosnak évi fizetést nem határoz.

ltl04. június 11.-én tartott űlésén a város arra kötelezte
magát, hogya parochiáiis nagy templom minden szükségletét fe-
dezi. Ekkor lett a város a templomnak kegyura. Ezen idő óta
gyakorolja is kegyúri jogait, bőkezűen. (4. st. mell.)

A kegyúri jog az az intézmény, melynek gyökérszálai nem-
csak az egyházjog, de a világl jog, s ennek keretében a közjog,
sőt a magánjog területére is mélyen benyúlnak. Az egyházjog-
nak és a világi jognak határterületén lévő ez a jogintézmény már
elhelyezkedésénél fogva is nehéz feladat elé állítja azt, aki en-
nek eredetet, tartaimát és érvényesülését kutatás tárgya va teszi,
ugyanis az egyházi és világi jogosítványok agas-bogas szálainak
nemcsak gondos, lelkiismeretes, hanem. egyben kimerítő meg-

. vizsgálása súlyosabb feladat, mint amit bárki is könnyen meg-
oldhatna.

A multban a városok szabadságának .Iényeges. része volt
az egyházi önállóság. Ez az önállóság egyrészt a plebános sza ~
bad választásában, másrészt abban nyert kifejezést, hogya kegy-
úri jogokkal a városok szentszéki ügyekben is önállóságot kap-
tak olyan értelemben veve, hogy a város egyháza ki volt véve
az esperes joghatósága alól és a püspök, söt egyes esetekben
egyenesen az esztergomi érsek [oghatósaga alá nyert rendelést.
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Mindez ma már csak történeti emlék. Ma a városi plebániák is
esperesi joghatóság alá tartoznak és a kiváltságos plebánia még
elnevezésében is végleg eltűnt a gyakorlatból.

Kétségtelen tény tehát az, hogy a szabad királyi váro-
sok kegyurasággal voltak egybekötve. A kegyúri kötelezettségek
viszont a multban is, a jelenben is a városokra nagy megter-
helést jelentettek, illetve jelentenek. A nagy megterhelés elle-
nére a városok a multban a kegyúri terhektöl mentesűlni (egy
kivételével) sohasem akartak és ma sem kivánnak. Ennek ma-
gyarázata nyilvánvalóan az, hogy e jogokat mindenkor közjogi
jogosiiványoknak tekintették, s így azokhoz ragaszkodtak. Ezen-
kívül a multban ragaszkodtak a jogaikhoz még azért is, mert
a lelkészeknek akkor a mainál jóval nagyobb feladatkörük volt.

Bár a kegyúri jog kiemelkedő jelentőségű intézmény, tör-
vényszerű szabályozás körébe még olymódon sem jutott, hogy
legalább az alapvető tételek nyerjenek meghatározást.

Ezen évszázados jogintézmény jogalmát, egyházi eredetére!
és jellegére való tekintettel, az egyházjogban kell keresnünk.
A Codex Juris Canonici szerint »a kegyúri jog bizonyos terhek-
kel kapcsolatos kiváltságok összege, melyeket az egyház temp-
lomok, kápolnák, javadalmak katolikus alapítói nak és azok
jogutódainak enged (1448 can.)«, A kegyuraság tehát kiváltság,
melyet az egyház enged, engedélyez, tehát nincsen kegyuraság
az egyház engedélye nélkül.

A magyar jog szerint a kegyuraság adományozó ja a leg,
főbb kegyúr (az apostoli király), aki ezen jogot a magyar közjog
keretében gyakorolja és akinek adományozása, vagy legalább
beleegyezése nélkül kegyuraság nem szerezhető.

A kegyúri jogot különböző szempontok szerint szokás osz-
tályozni. Legismertebb az alapszerinti osztályozás. Mondják, hogy
a kegyúri jog - alapját tekintve - lehet személyi (personate)
és dologi (reale). Szernélyi a kegyúri jog, amidőn a jogosult
minden más tekintet mellözésével azért élhet e joggal, m ert az
neki adatott; dologi pedig.akkor, amidőn a jogosult a vagyonára
tekintettel gyakorolhatja a kegyuraságót. A városi kegyuraság
tekintetében az irodalomban itt éles vita van.

A királytól származó városi kegyúri jogra nézve megálla-
pítható, hogy szemelyi (persanale) jellegű azért, mert alapja tninden-
«or a városnak adott kinJlyi kiváltság volt.

A képviselőtestület .942. február ~6.-i ütésén történt fel .•
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szólalás szerint azért szünt meg Szamosújváron a kegyúri jog
és kötelezettség gyakorlása, mert ennek alapját képező hajdani
főldbirtokok és ingatlanok nem állanak a város rendelkezésére.

A magyar felfogás szerint a kegyuraság lehetett ugyan a
földbirtokkal összekötve, de nem volt az a viszony köztük, hogy
az egyik alapja a másiknak, mert a királyok külön es együtt .•
véve adományoztak, de mindig Ieltűntették azt is, hogy a ket-
tőnek egymáshoz semmi köze.

A helytartótanácsnak 1799. október 8.·án kibocsátott azon
rendelete, mely szerint a kegyúri terhek fedezésére elsősorban
azokat a városi közjövedelmeket jelöli ki, amelyek a szabad
királyi városokat földesúri joguknal fogva illetik meg, csak a
kötelezettség fedezetéről és nem a kötelezettség alapjáról szól.

A történeti kifejlődés szerint a városok kegyuraságápál két
jogintézményt kell szemelőtt tartanunk: egyik a király kívált-
sága alapján a király nevében gyakorolt jog, mely tehát a vá-
rosok közjogi állásának volt a folyamánya; a másik pedig az
alapitás alapján keletkezett kegyuraság, amidőn mint magán-,
kegy urak gyakoroltak jogot. .

Közjogi jellege ellenére a városi kegyuraság nem jelenti
azt, hogy a város területén lévő valarnennyi plébániára kiter-
jedne, tehát mindeniknek más kegyura lehet (pl. Szegeden 11
kegyúri templom van, a minoriták, ferencrendiek és jezsuiták
temploma azonban nem az). A városi magánkegyuraság tekinte ..
tében pedig ez még csak nem is vitatható.

Kegyuraságot, vagyis kiváltságot, a magyar alkotmány sze-
rint csak nemesek nyerhettek el. A városokra vonatkoztatva
mindezeket, a városok osak akkor voltak képesítve a kegyura-
ságra, ha a nemességgel egyenlő ranghoz jutottak, mai szavak-
kal, ha szabad királyi városokká lettek. Ma már ennek csak
történeti jelentősége van.

A kegyúri jog megszerzésenek módja lehet eredeti es szár .•
mazékos. Az eredeti szerzés módok közül az adományozás és az
alapítás bír jelentőséggel. Kétféle adományozásról beszélhetünk:
püspöki és a magyar király legfőbb kegyúri jogában gyökerezö
adományozásról. A püspökök adományozási joga szekasban volt,
de 1485-ben ezt" végleg megszűntették.

A magyar városok közül egyik sem gyakorolja a jogot
püspöki, vagy pápai adományozás alapján. ,sak kitdl~i adoma .•.



9

nyozással. Bár ma a kegyúri jog alapját képező főkegyúri jog
gyakorlása szünetel, éppen ezen szünetelésböl levonható téves
következtetések elkerülése végett szükségesnek látta a törvény-
hozás annak nyomatékos hangsúlyozását, hogya jog sértetlenül
ma is fennáll.

A kegyurakat általában és a városokat különösen megillető
jogosítványok legEontosabbja a prezentálás (kijelölés).

Szarnosújváron 1876. november 8.-án a püspök felhívá-
sára a városnak "az őt illető kegyúri jognálfogva az üres-
ségbe jött plebánosi állomásra a szabályszerű hármas kijelölést
megtétetni- és azt a püspökhöz felterjeszteni kellett. (5. sz. mell.)

A város szabályszerű választás útján három örmény szert.
kat áldozópapot jelölt ki és terjesztett a püspök elé (6. sz. mell.),
aki a legtöbb szavazatot nyertet, plebánossá nevezte ki és meg~
erősítette "azon édes reményben éhén, miszerint az ő buzgó
működése kedvelt örmény szertartású hívelm szívében nemcsak
ápolni és fenntartani, hanem mindinkább fokozni és szilárdítan]
fogja az Úr Jézus üdvözítö religiója és egyháza iránti ama buz-
galmat, szeretetet és ragaszkodást, melyben a katolikus örmény
nemzet mindenkor kltűnt«,

1879· ben a plebánosí állomás ismét megüresedett és ekkor
a város közönsége a plébánosválasztást megtartotta és annak
eredményét szabályszerű hármas kijelölés mellett a püspöknek
bemutatta. (7. sz. mell.)

A püspök leirata után felmerült a kérdés, hogy a város-
nak mely szerve gyakorolja a kijelölés! és kik vesznek részt a sza-
vazásban?

A leirat többek között ezeket mondja: -Semmi sem ter-•mészetesebb és méltányosabb, mint ahol patronátusi jog létezik,
ezen választást azon vallási testület gyakorolja, melynek leginkább
áll érdekében oly egyén valasatásahoz hozzájárulni, ki e testület
érdekeit elömozdítja.«

Majd ezeket mondja: »A privilégiumot adományozó
királyí apostoli Felségnek bizonyára nem volt szándékában.
mldön a plébános választására a városi közönségnek jogot adott.
ezáltal utat nyítni arra, hogy nem-katolikus városi képviselők egy
benső kat. ügynek elintézésére szavazatukkal befolyjanak, miként
ez a [elenben is történt. - Valamint a katolikusok nemkatolikus
lelkészek választására sehol az erdélyi részeken be nem lolynak~
ú~y méltáu id kell tennem az; autonómiaí [ogokat tisztelő nem-
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katolikus honfitársakról, hogy ök sem kivánnak oly befolyást,
mely vallási körükön kívül esik. Vannak példák, hol ettől kor-
mányrendelet által eltiltattak«.

Igen jelentős megoldás következett be ekkor Szamosújvá-
ron. Ugyanis az örm. kat. egyházmegye megalkotta a képviselő-
testület alapszabályait, melynek 2. §.-a kimondja, hogy az
egyházi képviselőtestület hatásköre' kiterjed a plebános választására.

Az alapszabályokat 1560/1879. szám alatt a püspök jóvá-
hagyta és ezzel a kérdés végleges rendezést nyert. Azóta két
plebánost választott a képviselőtestület (Kapatán Márton. Alexa
Ferenc) az alapszabályok szerint, a város azonban kegyúri jo-
gait ezeknél a választásoknál 'nem gyakorolta, mert azok a meg-
szállás idejére estek. (8. sz. melléklet.)

A városok, mint jogi személyek csak képviseleti szerveik
útján gyakorolhatnak jogokat, a polgárok összessége tehát nem
intézkedhetik, hanem utóbbi csak arra hivatott, hogy megyei
városokban megválassza a képviselőtestület tagjait. A város
egyetemét tehát a képviselőtestület képviseli. A kegyúri jog a
város egyetemének joga volt és joga ma is, szükségképen maga
után vonja ez a körülmény azt.], hogy ez a szerv prezentáljon,
jelöl jön ki.

Ámde annak következtében, hogy a prezentálás jogát a
képviselőtestület gyakorolja és a városok ezen szervének tagjai
sorában nemcsak katolikusok. hanem másvallásúak is vannak,
feleletet kíván az a kérdés, hogy az utóbbiak, a prezentálás alap-
jául szolgáló választásban, résztvehetnek-e ? Ezen vitát 1818.
május 27.-én királyi rendelet úgy döntötte el. hogya kegyúri
jog gyakorlásában, a katolikus lelkész választásában csak a "a-
tolikus polgárok vehetnek részt.

Békéscsaba község az ottani róm. kat. egyház fölötti kegy-
úri jogokat olyan módon kapta a királytól 1896-ban. hogy a róm.
kat. lelkész a község képviselötestületének és elöljáróságának róm.
kat. tagjai által választassék.

A sok példa szerint igazolt, hogyakormányhatóságok, köee-
lebbről a vallás- és közoktatásügyi miniszter állandúgyakorlata
szerínt szabad királyi városban csakis katolikusok lehetnek plebá-
nosválasztok. Ez a gyakorlat kifejezésre jutott 7633/1890, VKM.
határ~zatban is.

, A plebánasválasatással kapcsolatosan pedig a plebános meg .•
er{jsltésének joga az illető egyházmegye főpapját illeti meg éS
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annak jogkörébe tartozik, akinek joghatósági termetén a kérdé-
ses plebánia áll.

1816. október l-én kiadott királyi rendelet szerint a kegy-
uraknak nem áll hatalmukban önként lemondani a kegyuraságról,
sőt a kegyúri terhek viselésére bírói úton is kényszeríthetők.

A kegyúri jogot kétségtelenül a kötelezettségekkel együtt a
szabad királyi városok a királytól nyerték bizonyos adószedési [o-
gokkal, árumegállítási jogokkal és egyéb kedvezményekkel együtt.
Minthogy ezek szerint a szabad királyi városi kiváltságnak, il-
letve annak elfogadásának egyik feltétele a kegyuraság vállalása,
arról tehát a jelenleg érvényben álló jogrend és törvények szerini
lemondani nem lehet. (Szendy Károly.) Ez a kijelentés a kegy-
uraság mindkét nemére, tehát a városi kegyuraságra és a városi
magánkegyuraságra egyaránt érvényes. Szó lehet egyezségról
egyfelől a város, másfelől az egyház között a jogok és köte-
lezettségek tekintetében, ez azonban a mai anyagi helyzetben
igen nehezen valósítható meg.

Nálunk a kegyúri jog - egyházi eredete ellenére - a
világi jog része, s bár dologi teher a kegyuraság, mégis ez a
körülmény nem változtat azon, hogy eredetét és tartalmát te-
kintve közjogi jellegű.

. Szamosújvár városa kétségtelenül vállalta a kegyúri jogokat
és kötelézettségeket, amit bizonyítani lehet a következőkkel is:

1. a szamosújvári örm. kat. plebánia jövedelmeinek és ki .•
adásainak 1896. évi összeírása (9. sz. mell.) világosan kimondja,
hogya plebánia 1700. körül keletkezett.

A kegyúr Szarnosújvár szab. kir. város, a kegyuraság jog-
alapja alapitás. Alapító levél nem található, azonban a város a
plebánia alapítása óta kegyúri kötelességeinek teljesen megfelel, a
templomot és plebániális lakot jókarban tartja és javftja, kegyúri
dotáció évenként ily elmen a város A.öltségvetésébenelőfordul.

A város, rnint kegyúr pénztárából a plebános kap 472 frt.
50 kr.vt, hasonlóképpen a 3 segédlelkész is kapja a kegyúri do-
tációt.

2. Szamosújvár város WO 1. évi költségvetésl előirányzata
»a városi örm. kat. egyház rendszeresitett kegyúri dotációja címén
6403, az örmény egyház szükségleteí és a plebánia lak karban-
tartása címén 200 Koronát« tüntet fel. (10.' sz. mell.)

3. Szamosújvár város állandó illetményeselnek 1914. évi
saáralakönyve szerint a plebdnos 3000 K fiEet~st és 1200 K hit-
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oktatási díjat, egy segédlelkész 2000 K fizetést és 480 K lakpénzt,
egy segédlelkész 2000 K fizetést, egy segédlelkész 1400 K fizetést
és 480 K lakbért kapott. A ka/nagy fizetése 1600 K, 2 kántor
pedig 320 K-t kapott a város pénztárából.

Ezek szerint 1914· ben 4 pap, 1 karnagy és 2 kántor után
fizetett a város. (ll. sz. mell.)

4. Szamosújvár város 1917. évi számadási Iökönyve (12. sz.
mell.v bizonyítja, hogy az örrn. kat. egyház szükségleteire és a
plebánía lak karbantartására 400 K nyert költségvetési biztosítást.

5. 1918-ban a város költségelőirányzata szerint a rendszere-
sített kegyúri dotáció 11.760 K, az egyház szükségleteire és a
plebánia lak karbantartására pedig 400 K volt felvéve városi
teherként. (13. sz. mell.)

6. A város állandó illetményeseinek 1918. évi szárnlakönyve
szerint, ezen évben: 1 plebános, 3 segédlelkész, 1 karnagy, 3
kántor és 1 hitoktató kapott járandóságot a várostól. (14. sz. mell.)

A román uralom annyiban változtatott ezen a helyzeten,
hogya város a kegyúri jogokból és kötelezettségekböl eredő
intézkedéseket eleinte gyakorolta, de később a megszállás tar-
tama alatt teljesen megszűntette.

Rontotta a helyzetet az a konkordátum, melyet a Vatikán
Romániaval kötött meg. Ennek értelmében ugyanis a megszál-
lott városokat ilyen természetű jogok és kötelezettségek nem
illették és nem terhelték.

A konkordáturnra, a többek között, azért volt szükség, mert
fökegyúri joga csak a magyar királynak, mint apostoli királynak
volt meg, s ezzel a román király felruházva sohasem volt.

A Iöhatalom változásával azonban a Vatikán és Románia
közötti konkordátum avisszacsatolt keletmagyarországi és erdélyi
területekre nézve teljes egészében és nyomban' megszűnt, erre
többé különösen és legfőképen kegyúri szempontból hivatkozni
nem lehet.

Feléledtek tehát mindazon jogok és kötelezettségek, melyek
az idegen megszállás előtt és kegyúri szempontból megvoltak
és amelyek a magyar jogi helyzetnek is megfelelnek.

Folyik ez abból a felfogásból is. hogy nem tekintettük és
nem tekinthetjük az idegen megszállást véglegesnek, ez alapja
a magyar területekre vonatkozó egységes jognak, mely a magyar
szent korona tanából ered.

A kegyúri iog tehát a megszállás idején sem szünt meg,
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hiába történt konkordátummal, vagyegyébként kényszerű sza-
bályozás, hanem csupán a jog gyakorlása szűneteli.

A főhatalomváltozás után az örmény szertartású római ka-
tolikus egyház érezte, hogy ezen a téren a ius patronatusból
eredő jogok és kötelezettségek visszaáIIottak. ezért beadvány-
ban kérte az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételét. (lS. sz.
melléklet). .

A város az ügy tisztázása érdekében Ielterjesztéssel élt az
ilyen ügyekben dönteni hivatott vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumhoz (16. sz. mell), amelyre 6278/1941. 1.szám alatt a VKM.
kimondotta, miszerint -Szarnosújvár sz. kir. me~yei város és az
ottani örmény szertartású róm. kat. egyházközség között a multban
fennállott kegyúri jogviszony ma is fennáll, mert a megszállás
elötti adatokból megállapítható, hogya szóban lévő egyháznak
a multban kiszolgáltatott javadalmak a tényleg fennálló kegyúri
jogviszonyon alapulnak, s azok tdszolgúliatása a városnak egyol-
dalúlag meg nem szüntethető kötelezettségét képezi.

Az a körülmény, hogya megszállás alatt a kegyúri köte-
lezettség éveken át nem teljesíttetett, vagy hogya kegyúri szol-
gáltatás a város költségvetésébe nem vétetett fel, a kegyúri jog-
viszonyt nem szünteti meg és .ezt a jogi helyzetet semmiféle
konkordátum nem beíolyásolhatja-. (17. sz. mell.)

/ Mindezeket az adatokat előtárva, jogvita csak arra nézve
merűl fel:

1. Keletkezetl-e kegyúI i viszony, illetve fennáll-e, megszűnt-e
a kegyuraság?

A válasz egyszerű: kegyúri viszony keletkezett a királyi
kiváltság levelek alapján; a kegyuraság fennáll, nem szünt meg.
sőt egyoldalúlag a városnak nem is áll módjában azt megszűn ..
tetni. (VKM. rend.)

2. Ki a kegyúri jogok és kötelezettségek alanya, más szavak-
kal, kit illet a kegyuraság?

Erre is egyszerű a felelet: Szamosújvár sz. kir. városé a
kegyuraság. Ezt tanusítja a VKM. rendelete is.

3. Minő jogokat és kötelezettségeket tartalmaz a kegyuraság t
Ez a kérdés olyan, melyet egyrészt az örmény szert. róm.

kat. egyháznál az utóbbi évtizedek folyamán bekövetkezett lé-
lekszámapadás miatt, másrészt pedig a mai helyzetnek meg"
felelöen kell vizsgálat alá venni. Iigyelemmel természetesen éa
elsősorban a város teh~rblróképességére ls.
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A kegyúri bizottság egybeállítására nézve felhivom a fi ..
. gyelmet az 1930 : XVIII. t. c. rendelkezéseire (Budapest székes-
főváros), melyek lényeges támaszt nyújtanak az itteni kegyúri
jog rendezésénél. (18. sz. mell.)

A joggal járó kötelezettség mérvére nézve összehasonlításul
beszerezrem azon városok egy részének idevonatkozó adatait és
részben költségvetését, amelyeknél a kegyúri jogok ma is fenn-
állanak.

Igy: Kiskunfélegyházán a kegyúri személy] kiadások 1942~re
23.560 pot, a dologi kiadások pedig 6.200 p. t tesznek ki. (I9.
~m~) o

Ugyanezen költségvetés melléklete tájékoztatást nyujt
arra nézve, hogy a személyi és dologi kiadások miképen osz-
lanak meg. (20. sz. mell.) Itt a költségvetés 272 %-os községi
potadóval nyer fedezetet.

Székesfehérváron a személyi kiadások erre az évre 41.520
Pvt, a dologi kiadások pedig 1.770 Pvt tesznek ki. (21. sz. mell.)
A községi pótadó 55%-os.

Szarnosújvár szükségleteit 75%-os pótadó mellett fedezi.

** *E jogokkal kapcsolatosan . a kérdés egységes rendezése
közigazgatási útra, a város képviselőtestülete elé tarto~ik, a hi-
vatalos javaslatot tehát ilyen értelémben mutatom be külön Íven.

Az államot és az egyházat egymástól elkülöníteni nem le-
o hetséges, ezért mindenkinek, -elsösorban pedig az állami és az

egyházi funkcionáriusoknak komolyan és őszintén arra kell tö-
rekedniök, hogy megadassék az államnak, ami az államé és az
egyháznak, ami az egyházé! Ennek felismerése és követése
biztosíthatja az állam és az egyház közti jóviszonyt is, mely
mindnyájunk közös érdeke. (Szitás Jenő.)

Szamosújvár, 1942. június. 25.
Tisztelettel:

Dr. nemes Tamássy Károly
polgármester,

Forrásmunkák: .
Szongott Kristóf: Szamosújvár szab. klr, város Monográíiája, I.-lV.
Szitás Jenő min. osztályfőnök : A városok kegyúri joga c. és az 1938.

évi közig továbbképző tanfolyamon tartott előadása.
Dr. Madarász István kassai püspök: A katolikus egyház kapcsolatai a

magyar állami közígazgatássat c. és az 1938. évi közig. továbbképző tanfo-
lyamon tartott előadása

Dr. Szendy Károly polgármester: A azékesföváros kegYllrasága és kl.'g;i"
úri plebániáí.



,

MELLÉRLETER





t. sz. melléklet.

A szamosújvári örm. szert. róm. kat. egyházközség irattárában levő
llKiváltság levelek=nek a kegyúri jogra vonatkozó másolatai.

VI. Károly 1726. okt. 17-én kelt kiváltságos levele:

-Nos Carolus Sextus Dei Gratia electus Romanorum impe-
rator .. , Hungariae rex ... Princeps Tanssylvaniae ... cum plu,
res familiae nationis Armenae religionis catholicae. .. exposue.
ri nt ... benignissime annuimus, ut gens haec ... iis, quae sequuntur
in Transsylvania Privilegiis, Iuribus, ac Immunitatibus gaudere
possit, ac debeat.Etquidem: \

I.-mo Clementer concedimus, ut locus iste, ubi haec natio
Armena, potiori ex parte suas iam extruxit domos, a modo in
posterum .Oppídum municipale Latinc vocabulo Armenopolis, Ger-
manico Armenstadt, Hungarico autem Örmény-Város vocetur ".

11.-mo cum demum humana industria a Divina benedic-
tione felicitatem sortiatur, aequrn existimavimus, ut etiam
Ecclesiastici Minísterii congruurn quid statuatur. unde, annui •.
mus clementer. ut praeprirríis hoc Oppidum Ecclesiam Ro-
mano Catholicam numeri Incolarum capacem extruere, vel
iam extructam pro ulteriori spirituali necessitate dilatare queat,
benigne coníidentes quod si quidem prima cura Divini cultus
sit, hoc Oppidum cura bit, ut Mínistros Ecclesiasticos habeat pro
spirituali Adinínistratione necessarios, et debitis, ac congruis
qualitatibus instructos, ab eodemque Oppido convenienter bene-
Iiciandos •..

In cuius rei memoriam, fírmltatemque, ad beneplacitum
tamen nostrum duraturam praesens Diploma Iurium antelatae
Nationis Armenae, íutura pro cautela necessarium, sub SigilIo
nostro pendenti mai ori extradandum dux imus et concedendum.
Datum in Civitate nostra Vienna Austriae. Die decima septima
Mensis Octobris Anno Domini Millesimo septingentesimo víge-
simo sexto, Regnorum vero nostrorum ... Hnngarici et Behernlel
etiam decíme sexto. Carolus. B. Ioannes, Josephus BQrnemissa
de Cason. Ioannes Vaazla],



18

(MAGYAR SZÖVEG)

Mi, VI. Károly, választott római császár ... Magyarország.
királya ... Erdély fejedelme... minthogy a katolikus örmény
nemzet több családja ... kérte ... kegyesen meghagy juk, hogy
ez a nép ... a következő kiváltságokkal, jogokkal és mentessé-
gekkel birjon. Éspedig:

I-ször. Kegyesen megengedjük, hogy ez a hely, ahol ez
az örmény nemzet jórészt már házakat készített, a jövőben sza-
bad város, latin szóval Armcnopolis, németül Armenstadt, ma-
gyarul pedig Örmény-Város néven hivattassék ...

l1.-szer. Minthogy végül az emberi igyekezet isteni áldás-
tól nyeri boldogságát, méltányosnak véljük, hogy az egyházi
szolgálat ellátását illetőleg is megfelelő rendelkezés állapíttassék
meg, miért is szigoruan meghagy juk, hogy ez a város mindenek-
előlt a lakók számának megfelelő római katolikus templomot
építsen, vagy a már meglevőt a későbbi lelki szükségteinek
megfelelő módon bővítse ki, kegyesen bízva abban, hogyha az
isteni szolgálat a gondoskodás első tárgyat képezendi, ez a vá-
ros gondoskodni fog arról, hogy köteles és megfelelő felkészült-
ségű papjai legyenek, akiknek ellátásáról a város megfelelő
módon intézkedik ...

Aminek emlékére és megerősítésére, mindazonáltal saját
tetszésünk szerinti időtartamra, az előbb emlitett örmény nemzet
jogainak ,ezen okiratát a jövő gondosságra való tekintettel na
gyobb függő pecsétünkkel kiadni es engedélyezni rendeltük. Kelt
a mi ausztriai Bécs városunkban 1726. Okt. 17.-én, a mi magyar
és cseh királyságunknak lfi-ik évében. Károly. B, Kászonyi Bor-
nemissza József János. Vaszlai János.



2. sz. melléklet.

Kivonat
Szongott Kristóf: »Szarnosújvár szab. kir. város Monográíiája-

első kötetéből.
141. oldal. _

Szamosújvár a szabad királyi városok sorába emelkedik.
-Méltóztatott Eö Felsége maga sub 8 praesentis költ udvari

Decret. meghatározni, hogy minekutána ez eddig mezővárosi
szabadsággal (oppidum) birt Szamosújvár sub 9-a 8bris 1786 költ
Privilegiuma által sza bad és (Regius) várossá emeltetett és az
által minden más (szabad) K. városhoz hasonló nemesi praerogá-
tivát nyert volna magának .... Az emlitett. Privilegium publicatiója
sub 21 junii 1787 esett meg«. (Vár. lev. 1787-374 sz.)



3. sz. melléklet.

A szamosújvári.örm. szert. róm. kat. egyházközség irattárában lévő
-Kiváltság levelelo-nek a kegyúri jogra vonatkozó másolatai.

Mária Terézia 1746. Okt. 3.-án adott kiváltság levele és
Mária Terézia 1758. Apr. 17.-én adott kiváltság levele az I. sz.

mellékletben szereplő kiváltságokat szóról-szóra megismétli.
II. józse! 1786. Okt. 9.-én adott kiváltság levele felsorolja a

Mária Terézia által 1758. Ápr. 17.-én adott privilegiumokat és
újólag megerősíti.

II. józse! 1786. Dec. 27.-én adott sanagyszebeni Gubernium
által 1787. Jún. 21.-én kihírdetett kiváltság levele, mellyel a város
kérésére, (a küldöttséget dr. Jakabffy János apostoli protonóta-
rius, kanonok, szamosújvári örm. kat. plebános vezette), Szamos-
újvár városát szabad királyi városnak nyilvánítja, s ennek meg-
felelő kiváltságokkal, többek közt kegyúri joggal (ius patronatus)
ruházza fel.

-Nos Iosephus Secund us Divina favente clementia electus
Romanorum Imperator ..• Hungariae ... Rex, Magnus Princeps
Transilvaníae •.. Benigno revolventes Animo multifaria et utilia
servitia. " quibus sese tum Nobis, acantecessoribusnostris fide-
les, cum vero Patriae perutiles Cives, et zelosos Boni publ ici
promotores testati sunt ... ut humillimis Eorum preci bus 'defer-
rernus ... totum Oppidum privilegatum Armenopolis latine, Ger-
manice Arrnenstadt, hungarice vero Örmény- Város in Comitatu
.Szolnok interiori situm... in Liberam Regiamquae Civitatem
Commercialem evehendam et praeficiendam ... duximus ... be-
nigne annuentes, ut Civitas haecce Armenopolis a modo ínpo-
sterum Primo: Universis, et singulis iuribus Praerogativis, im-
munitatibus, et Privilegiis, quibus "aliae Liberae, Régíaeque Ci-
vitates Regni Nostri Hungariae, et Magni Nostri Principatus
Transylvaniae . .. utuntur, íruuntur, et gaudent, uti, Irui," et
gaudere valeat .•.

Septimo : concedimus eid em Civitati Ius etiam Patronatus
prp more allarum Cívítatum Parcehum eligendi, hac tamen per
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expressum dec1arata obligatione, ut de congrua, et convenienti
eiusdem Parochi, illius que coaudiutorum, Capellanorum subsisten-
tia, quemadmodum hoc virtute quoque aliarum per Nos confir-
matarum Litterarum privilegiarium sancitum est, eadem Civitas
providere sit obstricta.

In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam praesen-
tes Litteras Nostras secreti Sigilli Nostri Maioris inpendentís
munimine roboratas iisdemque Civibus, et Incolis annotatae Li-
berae Regiaeque Civitatis Nostrae commerciaIis Armenopolis pro
Ipsis, Eorumque Posteris, et Successoribus perpetuo valituras ...
necessarias dandas duximus, et concedendas. Datum in Civitate
Nostra Vienna Austriae, Die vigesima septima Measis Decem-
bris, Anno Domini Millesimo Septingentesimo Octuagesimo sexto.
Imperii Nostri Romani Vigesimo secundo, Regnorum vero Nos-
trorum haereditariorum Septimo. Iosephus, Comes Carolus Pálffy.
losephus Donath.

(MAGY AR SZÖVEG)
Mi, II. józsef, Isten kegyelméből választott római császár ...

Magyarország ... királya, Erdély nagyfejedelme, megemlékezve
azon sokféle és hasznos szolgálatról, ... amelyeket úgy irántunk,
mint elődeink iránt hűséges, valamint a hazának igen hasznos
polgárai és a közjónak buzgó előmozdítói tanusítottak,... hogy
az ö legalázatosabb kérésüket teljesítsük, az egész latinul Ar-
menopolis, németül Armenstadt, magyarul pedig Örmény-Város
kiváltságos várost, mely belső Szolnok megyében fekszik, szabad
királyi kereskedő városnak mondjuk és nyilvánitjuk, ... kegyesen meg-
hagyva, hogy ez az örmény város a jövőben l.-szőr az összes
és mindenegyes jogokkal, előjogokkal, mentelmekkel és kivált-
ságokkal örvendjen. amelyekkel a mi magyar királyságunknak
más szabad királyi városai bírnak, rendelkeznek és élnek ...

7.-szer: Más városok szokása szerint plebános választási
kegyúri jogot is engedélyezünk ugyanezen városnak, azzal a ki-
fejezetten kimondort kötelezettséggel, hogy ezen plebánosnak és
segítő káplánjainak méltányos és megfelelő fenntartásáról, amint
ez más általunk megerösített kiváltságlevelekben is szentesít ve
van, ugyanezen város legyen köteles gondoskodni.

Aminek örök emlékére és megerősítésére a mi jelen nagyobb
függö pecsétünk erejével megerősített levelünket ezen polgárok-
uak és emlí tett szabad kiraiyi Armenopolis kereskedő város
lakóinak a maguk, utódaik és örököseik számára örökre érvénysze-
rüleg szűksegesnek találtuk kiadni es engedétyezni. Kelt a mi
ausztriai Bécs városunkban 178ö. évi Dec. hó 27. napján, római
csásaarságuuknak 22- ík, örökös tartomanyaínknak 7-lk évében.
Jó~sef, Or. Pálffy Karoly. Donáth JÓ4seh. .



4. sz. melléklet.

Kivonat
Szongott Kristóí : -Szamosújvár szab. kir. város Monográíiája«

második kötetéből.

XIV. Czikely. 14. fejezet.

A város kegy-urasága.
A tanács és esküdt közönség 1804. jún. l l.vén tartott ve~

gyes ülésében kötelezte magát arra, hogy a -parochíális nagy-
templom- minden szükségletét az »allodiális eassa-vból fedezi.
Ekkor lelt a város a templomnak kegyura. Erről a· határozataról
értesítette is az erdélyi püspököt, Ezen idő óta folyton gyako-
rolja is kegyúri jogait - bökezűen. (Vár. lev. 1804-794. sz.)'

Papság fizetése.
Itt közlök 3 okiratot, melyek a helybeli örmény papság íize-

tésére, továbbá a keresztelésre és házszentelésre vonatkoznak:
1. Azt az egyezséget, mit a helybeli örmény papság a vá-

rossal a templom követelésére és a stolára vonatkozólag kötött,
a püspök helybenhagyja :

-Amplissime Magistratus I Transactionem per Amplissimum
Magistratum nuper inter ven tu Parochi ratione diferentiarum su-
pe~ stolaribus proventibus, et Ecclesiae praetensionibus conlee-
tam, ac pro approbatione mihi transmíssarn isthic approbatam
mitto, in id adducor, íore, ut quernadmodum in transactionem
hane nunc ob peculiarem nationis in Deum pietatem, et ex pa-
terna animi mei propensione consentio, ita Amplissimus Magis .•
tratus religiosam suam in Deum pietatem, et filialern in me ob .•
servantiam nullo tempore reddere, aut remonstrare ínterrnittet.
In reliquo paternam et Episcopalern meam benedictionem im"
pertior, et maneo Amplissimi Magistratus, Alvintz 5-a Junii 1782
addíctíssimus Pater Ignátius Episcopus Transsylvaniae Comes
~e Batthyan«,

II. Exclmus D. Episcopus Transsylvaniensis repraesentavit
per subtanonem stolae a Baptízmo, et intermissíonem Benedic-
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tionis Domorum CI er u mArmenum, utpote, qui stipulatam
mercedem a Parochianis suis cum benedictione Domorum per-
cipiabat, in grernio D. Vtrarum amplius haud subsistere posse,
quamquam autern Benedictio domorum sublata habeatur, quia
tamen Congrua horum Parochurum, quam Ssima Sua Mtas per
sublationem stolae Baptizrnalís et Benedictionis sublatam minime
vult, juxta Exlmi D. Repraesentationem in certa mercede cum
Benedictíone domorum stipulata consistebat, D. Vris hisce com-
mittendum duxit R. Gubernium. ut communitatem tam ad hoc
quod praevie jam stipulatum erat, quam etiam -ad praestandas
omnes alias praeter baptizrnalem et Benedictionis Domorum sto-
lares praestationes efficaciter stringant. E Regio M. Patus Trans-
sylvaniae Gubernio. Cibinij ll-a 8 bris 1786. B. Bruckenthal,
Dorninicus C. Teleki secretar.

lll. 1787. okt. 2!.-én Alvincröl a többek között ezeket írta
gr -. Batthyán Ignácz püspök tanácsunknak :

"... Confido vero in pietate et ReJigionis studio, quod Am-
plissirnus Magistratus continuo prae se tulit 'hactenus Iore, ut
hac solicitudine (a ple bános és a segédlelkész fizetése) me semel
sublevet, et Clero stipendium, quo Ei tnultis titulis debitum est,
absque ulteriori renitentia praestet, ac bonificet: Communitatem
voto Amplissimi Magistratus accesuram, Can dor animi, et reve-
rentia, quam mihi et Clero meo exhibere solitam esse Ionga ex-
perientia didici, facile mihi persadent et nefas esset dubitare de
ejus animo, cujus promptitudinem in obsequendo plus simplici
vice comprobatum habeo, Commendo charitatem, et unionis ob-
sequium, quo me et Clerum ejatem deinceps foveri exopto. Cae-
teroquin soJita cum observantia maneo Amplissimi Magistratus
Alvintzi] 21~a Octobris 1787 ad serviendum paratissimus Ignatius
Episcopus Transsylvaniae Comes de Batthyan-.



5. sz. melléklet.

Kivonat
Szongott Kristóf: -Szamosújvár szab. kir. város Monográfiája«

első kötetéből.

412. oldal.
I

3474. sz. D. a J. Kr.

Tekintetes Nemes városi Tanács!
Főtisztelendő Lukácsi Kristól szamosújvári örmény szertar-

tásu plebános és Szolnok-kerületi es peres mult hó végén az
Urban kimulván, ez által az említet! plebánosi állomás jogilag és
tényleg megüresedett. Nekem pedíg legfőbb óhajtásom abban áll,
hogy ezen kit ünő egyházi hivatal törvényes uton, érdemes és
alkalmatos egyénnel minél hamarább betöltessék.

Annakokáért jelszólítom ezennel a Tekintete" Nemes Taná-
csot, hogyat. választot! közönség által az őt illető kegyúri jog-
nál az ürességbe jött plebánosi állomásra a szabályszerű hármas
kijelölést megtétetni és azt hozzám fölterjeszteni szíveskedjék.

Egyébiránt őszinte szíves hajlandósággal maradok a Tekin-
tetes Nemes Tanácsnak Károlyíehérvártt, 1876. november 8-án,
elkötelezettje Mihály püspök.



6. sz. melléklet,

Kivonat
Szongott Kristóf: -Szarnosújvár szab. kir. város Monográfiája«

első kötetéből.

415-416. oldal.
630. sz. D. a. J. Kr.

Nemes Szamosújvár városa Tekintetes Tanácsának
és képviselő Testületének.

A nemes város tekintetes képviselő-testülete, melya Sza-
mosújvár városi örmény szert. kath. egyház irányában a nemes
Communitást megillető kegyúri jogot gyakorolni ez idő szerint hi-
vatva van, - a törvényesen ürességbe jött plebánosi állomásra
szabályszerű választás utján három örmény szert. kath. áldozó-
papot kijelölvén, - ezen kijelölést a Tekintetes Tanács folyó hó
Iő-ről 453. sz. alatt kelt becses átiratában előmbe terjesztette.

Minekutána a megejtett választás módozata, vagy pedig a
bemutatótfák személyisége ellen kifogásom nincsen és e tekin-
tetben mások sem tettek kifogást, nincsen okom a dolgot kés-
leltetni, sőt örömest sietek a nemes választó közönség óhajá-
nak hitem szerint az által leginkább megfelelni, hogya bemu-
tatott érdemes egyének közül azt, ki legtöbb szavazatot nyert,
s e szerint a hívek bizalmát legnagyobb mértékben birja:
Kopár Simon segédlelkészt, espereskerü'eti jegyzőt és szentszéki
ülnököt a Szamosújvár városi örmény szertartásu kath. egyház
rendes Plebánosává, sőt tekintettel egyfelől ezen plebánosi
állás kitünőségére, másfelől a jelöltnek elismerésre méltó érde-
meire, - ugyanőt a Belsö-Szolnoki egyházkerület esperesévé is
kinevezni és megerősíteni eltökélettem, sőt a mai napon ki is
neveztem.

Miröl midőn a Tekintetes nemes tanácsot es képviselő
Testületet értesíteni szerenesém vagyon, kedves kötelessé-
gemnek tartom, az ujonnan kinevezett Plebánost szíves hajla •.
mukba, ragaszkodásukha és szeretetükbe. melegen ajánlani. azon
~des reményben élvén, mlsaerint aa ö buzgó müködése kedvelt
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örmény szertartásu hivelm szívében nemcsak ápolni és fenntar-
tani, hanern-mindlnkább Iokozni és szilárdítani fogja az Ur Jé-
zus üdvözitö religiója és egyháza iránti ama buzgalmat, szere-
tétet és ragaszkodást, melyben a katolikus örmény nemzet min-
denkor kitünt.

Egyébiránt őszinte szíves hajlandósággal maradok, Károly-
Fehérvárt, i877. Február 20-án elkötelezett je, Fogarasy Mihály.

Ezen leiratot a város ápr. 14~én tartott ülésében tárgyalta:
Sz. 59-1877. A felolvasott püspöki leírat tartalma örven-

detes tudomásul vétetik.
Ez alkalomból intézkedés tétetni határoztatik a majorsági

pénztári hivatalhoz az iránt, hogy mindazon rendszeresitett járan-
dóságokat, melyeket a városi örmény kath. egyház a város kö-
zönségétől élvezett, s melyek a mindenkor i örmény szert. kath.
plebánosnak adattak ki: jövőre városi örrn. kath. plebánossá
ujonnan kinevezett jtdő Kopár Simon úrnak elismervényeire szol-
gáltassa ki.

E határozat végrehajtásával a tanács bizatik meg.
Szab. kir. Szamosújvár képviseletének 1877. április 14-én

tartott közgyűléséböl, Kiadta: Osztlan főjegyző.

/

•



t. sz. melléklet.

Kivonat
Szongott Kristóf: »Szamosújvár szab. kir. város Monográíiája«

első kötetéből.

42l- 424. oldal.

3042. szám. D. a J. Kr.!

Szamosújvár sz. kir. városa Tkts nemes Tanácsának
és képviselő Testületének

Szamosújvártt.
K op á r Sim on számosujvan örmény szertartású katho-

likus plébánosnak folyó évi július 14.-én bekövetkezett halála
által, a szamosújvári örmény szr-rt. kath plébánosi állomás tör-
vényesen ürességbe jövén, a t. .ottani városi képviselő Testület,
mely a szamosújvári örm. szert. kath. egyház irányában a nemes
városi közönséget megillető kegyúri jogot gyakorolni ez idő szerint
hivatva van, a plébánosválasztást f. hó 1 t -én megtartván, annak
eredményeül a Tkts nemes Tanács ugyanazon hó l l.eén 2348
szám alatt hozzám intézett előterjesztésében a szabályszerű hár-
mas kijelölést nekem bemutatta, első helyre Bárány Lukácsot 38,
Csokány Bogdánt 12 és Papp Tivadart 2 szavazattal kifűzvén.

Minthogy nekem a megválasztott ezen örmény szert. kath.
áldozárok ellen canonszerű kifogásom nincsen, a választást és illető-
leg a kijelölést ez alkalommal elfogadom, és tekintettel arra, hogy Bá-
rány Lukács már 1877. évben tartott választás alkalmával [elen-
tékeny szavazatszámmal második helyen lett kijelölve, s ez al-
kalommal pedig tekintélyes szavazati többséggel első helyen van
bemutatva, - tekintettel a Tkts nemes Tanácsnak öt meg tisz-
telő ajánlatára é, azon reményre, melyet az ö lelkészi és tan-
ügyi buzgó működéséhez a képviselő-testületnek nagy többsége
"fűz: indíttatva t, Bárány Lukácsnak előttem is ismeretes papi
jelessége által, öt mai napon és jelen szám alatt sza mos Ú jb
Vár i ö r m. sze r t. kat h. lel kés Z II e k kin e ve z e m;

Midőn El Tkts nemes Tanácsot és képviselö Testületet elen
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kinevezésről értesiteni és a kinevezett egyházi férfiút meleg párt-'
fogásukba ajánlani szerenesém van, nem tehetem, hogy azon má-
dozatra és befolyásra nézve, mely Szamosújvártt a plebánosválasz-
tásnál jelenleg gyakoroltatik, a következő észrevételeket ne tegyem:

a) Semmi sem természetesebb és méltányosabb, rnínt ahol
patronatusi jog létezik, ezen választást azon vallási testület gya-
korolja, melynek leginkább áll érdekében szavazatával oly egyén-
nek választásahoz [árúlní, ki e testületne k 'ügyeit, lelki javát és
erdekét előmozdítja. .

b) A privilegiumot adományozó királyi apostoli Felségnek
bizonyára nem volt szándékában, hogy midőn egészen más idők
és politikai viszonyok között az örmény szert. kath. plebános-
nak választhatására a városi közönségnek jogot adott, az által
utat akart volna arra nyitni, hQgy nem-katholikus városi képviselők
egy leglényegesebb benső kath. ügynek elintézéséreszavazatukkal be-
folyjanak, miként ez jelenleg is történt.

c) Valarnint a katholikusok a nem-katholikus lelkészek vá-
lasztására sehol az erdélyi részekben be nem folynak, úgy mél-
tán kell feltennem az autonómiai jogokat tisztelő és azokhoz
ragaszkodó nem-kath. honlitársakról, hogy ök sem kivánnak,
valamint nem is kivánhatnak oly befolyást, mely vallási körükön
kívül esik.

d) Vannak előzetes példák, melyekszerint a királyhágónluli
némely oly városokban, hol a plebános-választásí jog hasonlóul
a községi kepviseletet illetvén, e jog gyakorlatát nem-kath. kép-
viseleti tagok is igénybe akarták venni, attól kormányi rendelet által
eliiltattak

e) A jelen idők szelleme és a magyar törvényhozás a vá-
lasztási jogoknak nem megszorltasát, hanem inkább azoknak ki-
terjesztését kivánja : már pedig ezzel éppen ellenkezik, hogya
szamosújvári örmény szert. kath. plebános választásatol az ö r m.
kat h. egy ház meg y éne k jelentékeny része elültessék, ami pe-
dig mindaddig tényleg úgy lesz, mig a plebúnos-választási jog az
örmény kath. egy ház i képviselőtestületre át nem -tuháztatik.

Ezen szempontokból af. hó ll.·én tartott plébános-válasz-
tás kifogástalannak ugyan nem mondható, még sem akartam
ezen kifogást ezen alkalommal és jelen esetben érvényesíteni'
azért, mert azon reményben élek, hogy valamint ez Kolozsvártt
és Brassóban már rég gyakorlatban van, úgy Szamosújvártt is
életbe fog azon gyakorlat lépni, mely szerint a plebálws •.vdlasztási
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jog az illeM egyházi képviselő-testiileire áiruluizva, tényleg általa
gyakoroltatik.

Egyébiránt őszinte szíves hajlandósággal maradok a Tkts
nemes Tanácsnak és képviselő Testületnek Károly-fehérvártt
1879. szept. 20., elkötelezett je Fogarasy Mihály erdélyi püspök.

Ezt a püspöki iratot a tanács előbb a szakosztályhoz uta-
sítja, mely a tanácsnak előterjesztésére a következö véleményt
mondja: 2499-1879. sz. Minekutána a boldog emlékezetű józsef
császár által 1786. év decz. 27.-én kiadotf Privilegium 7-lk pontja,
- valamint az V Ferdinánd király által 1838. márcz. 1O.-én ki-
adott Adománylevél 7-ik pontja értelmében Szamosújvár város kép-
viselő-testiuetének kegyúri (patronatusi) jog adatott azon körülírás- .
sal, hogy plebánosát mindenkor szabadon választhassa. mely jogát
folytonosan gyakorolta is, - meg ü tk ö z é s sei ves zia szak-
bizottság püspök úr Ö NagyméJtóságának f. évi szept. 20.-án
3042. sz. alatt kelt azon főpásztori leiratát, melyr.él fogva a kép-
viselő-testület által nagy többséggel pl eb á nos nak választatott
Bárány Lukács urat, kiröl Ö Nagyrnéltósága is ezen említett le-
iratában úgy nyilatkozik: -elöttern is ismeretes papi jelessege
által- --- csak lelkésznek erősítette meg.

Minthogy a képviselő-testület patronatusi jogából kifolyó-
lag nem 1eIk ész t, han e m pl e bán os t v á 1asz tot t, mint-
hogy ŐNagyméltósága is 1877-ben febr. 20.-án 630 sz. alatt
Istenben boldogult Kopár Simont is nem 1eIk ész nek, hanem
plebánosnak erősíte tte meg, sőt azon leiratban annak
e szavai szerint: »Tekintettel ezen plébánosi állás kítünöségére-,
- még kerületi főesperesnek kinevezte, - kéressék meg püs-
pök úr őNagyméltósága, hogy miután Szamosújvár város kép-
viselő-testülete, mely Ö Nagyméltóságának is 3042/1879. számu
leirata szerint illetékes plébános-választó-testület, - nem lelkészt,
hanem plébánost választott, s miután Ö Nagyméltósága is e le-
iratában azt mondja, hogyamegválasztottak ellen canonszerű
kifogása nincs, ~ méltóztassék Bárány Lukács urat szamosúj-
vári örmény kath. pl eb á nos nak és nem 1eik ész nek -
megerősíteni.

Szamosújvár szab. kir. város szak bizottságának 1879. nov.
20.-án tartott ű'éséböl, Gopcsa Joachim tanácsos-elnök, MiháUy
Imre aljegyzö.



8. st. melléklet.

Kivonat
a szamosújvári örm. cath. Egyházmegye képviselő-testületének

ala psza bályaiból.
1. Szakasz.

r. §.
A szamosújvári örrn. cath. egyházmegye képviselő-testülete

oly örm. cath. Szamosujvártt lakó hivekből alakult testület, mely-
nek célja az örm. cath. egyházügyei, intézményei iránt a hi-
vekben érdekeltséget kelteni, ápolni, ébrentartani s az egyház-
község hitéletének előmozditására befolyni. Feladata továbbá:
az alább következő szabályok szerint az egyházmegye mindazon
ügyeibe befolyni, melyek a lelki pásztorság és az egyházi törvény-
kezés hatbskörére nem vonatkoznak.

2. §.
Az alábbi módozatok szerint alakult képviselő-testület hatás-

'"köre kiterjedi
a) a plébános választására,
b) a templomban az isteni tisztelet körül állandóan alkal-

mazandó világi segéd- és szolga személyzet beállítására, a plé~
bános egyetértésével,

c) a saját kebli tisztviselőinek szabad választására,
d) az egyházmegyei vagyon megőrzésére, kezelésére. gya-

rapitására,
e) a templomot illető kegyes alapitványokra eddig elő tett,

s ezután teendő tőkék kezelésére; kivéve a misékre s egyéb
ájtatos célokra tett alapítványokat, melyeket ezen tul is a sza-
mosújvári örm. cath. Clerus kezelend, minden évharrnadban be-
számolván ezen alapból a templomot illető járadékokat.

f) a sírbolt és temetkezési helyből bejött vagyon kezelésére,
g) a városi közönség által átadott gyászkocsik jövedelmé-

nek kezelésére,
h) az örrn. cath. városi népiskola felett szellemi és anyagi

Ielügyelet-, pénz kezelés gyakorlására,
i) catholícus népiskolák Ielállitására, gyarapitására,
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k) a 3. §. 6·ik pontja értelmében a választék összeirására
és a felszólamlások végérvényes .tárgyalására egyháromtagu
bizottság kiküldésére ; ez utóbbinak elnöke a plébános lévén.

3. §.
A képviselő-testületet alkotják:
1. A szamosújvári örm. kath. plébános vagy plébános he-

lyettes és az örmény cath, áldozárok.
2. Szamosújvár városának és közönségének örm. cath. tiszt-

viselői, az irtiokakat kivéve.
3. Szamosújvár városában letelepedett, állandóan lakó ör-

mény cath, tudorok, sebészek, gyógyszerészek, ügyvédek, mér-
nökök, academiai művészek és tanárok; a szamosújvári algyrn- ;
nasiurn, és elemi tanoda örrn. cath. tanárai, tanítói. Továbbá:
az állami és megyei örm. cath. tisztviselők, az irnokok kivéte-
Jével.

4. Szamosújvár város képviselő-testületének örm. cath. válasz-
tott tagjai. ,

5. Szamosújvár városában letelepedett 30 legtöbb állami
adót fizető egyén, kik örm. catholikusok.

6. A szamosújvári örm. cath. Egyház községnek 24 évet
meghaladott, önálló s adófizető férfi tagjai által élethossziglan
egy külörr összeíras alapján szavazatlapokkal. viszonylagos több.
séggel választott 30 tag. - Az időközben elhalt, vagy a vá-
rosról eltávozott választott tagok helyett, minden 5 évben ú]
tagok lévén választaadók. Végre '

7. A képviselő-testület által szabadon választott örm. kath.
saját kebli tisztviselői, ha szintén a íennebbi minösitvénnyel
nem birnának is.

21. §..
Fontos ilgyekben azonban a közgyillés határoz itai csak akkor

válnak érvényesekké, ha azok a püspöki Szék ált il megerősittettnek.
Ilyen fontosabb ügyek:
a) a plébános választása,
b) a saját kebli tisztviselői közül a íögondnok, algondnok

és a pénztárnok választása,
c) az évi költség előirányzat megállapltása.
d) oly kiadások megállapltása. melyek a költségelöirány .•

zatban felvéve nincsenek, vagy az évi előirányz')tt összeget tul.
haladjak,
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P. H. Mihály m. p.
püspök.

e) új építkezések elrendelése. vagy a meglevőknek lénye-
ges változtatása,

f) egy házmegyei, templomi, iskolai ingatlan vagyon elide-
genitése, vagy a meglevőknek megterhelése,

g) költsön felvétele,
lz) az alapszabályok -változtatása,
i) mindazon ügyek, melyek felsőbb megerősités alá tar-

toznak.
70. §.

Jelen alapszabályok érvényesekké és kötelezőkké válnak,
mihelyt a püspöki szék által megerősítve lesznek. .

Szamosújvártt, az örm. cath, egyházmegyének 1879. év
April 2 kán tartot~ üléséből.

Kopár Simon m. p.
plébános, mint elnök.

Placsintár Dávid
ldl. íőgondnok.

Novák Gera
idl. jegyző.

1560.18m sz. D. a. J. Kr.

Ezen alapszabályok at az Úrban elfogadom és megerősítem.
Károly- Fehérvártt, 1879. év május 26·án.



9. sz. melléklet.

EGYHÁZMEGYE: Erdélyi lat. szert. VÁRMEGYE: Szolnok-Doboka.
kath. püspökség

ESPERESI KERÜLET: Belső-Szolnok TÖRVÉNYHATÓSÁG: Szolnok-Dob.

ÖSSZEíRÁSA
a Szamosújvár sz. kir. város kegyurasága alatt álló számosujvan

örmény szert. plébánia jövedelmeinek és kiadásainak.
1896.

»A« és »B« füzet.
A. 1.

Összeírása
az erdélyi egyházmegyéhez, Szolnok-Dobokához tartozó törvényhatóságban

fekvő szamosúj vád örm. kath. plébánia [övedelmeinek és kiadásainak.
Ezen plébániánál rendszeresítetf segédlelkészek száma 6. Tényleg alkalmazott

• segédlelkészeik száma 3.

1 2 3 4 I 5--
o!<: I I I I I !

Az anyaegyház és a I.Q"O ~~O N 5iJ5iJ~:2
Ei hozzátartozó nőkegyházak ~~~~~:i"E ,g.,ciCll - Q,j- <lJ,,,,- Ei co!<: ~'5ij Bizonyítékok'cll - -- ~_"O;) i3]'CIlN és' helyek névszenun és ••.•o!<: -o.!>:; ••• «IoQ,j
rJJ OiJQ,J N"'- ~ 'Cll N '~,~';Ei ésf\gyenkinti felsorolása, ~~~ ..~ ~ .0'0 rJJ
-c ~~~ bJl,-..'CIlo!<: észrevételek•... a plébánia keletkezési ~~~~2 Q,jo!<:rJJ «1 <lJ

'o ideje ••••. '<lJ Q.t: ..:: o!<:«I«Ir:;rJJ
LI.. ~~~~5 ~~,.t:; ~"'''''CIl'<IJ;:l;:l.~-

Ad: A l. 1.
1. Szamosújvár örm. szert, 1248 Alapító levél

Ehez tartozó fiók- nem talál-
egyházak ható. Azon-

Dengeleg 5.6
ban a város- a plebániaHesuát 3.~ -- Szamosújvár alapltásaKérő 3.9 1 ki á I óta kegyúriMikola 6.3 I - sz. r. v ros kÖlelességei~

Mohaly 9.7 - nek teljesenPéterháza 6.2 .4 megfelel,Ördöngös-Fűzes ' ,
11.2 2 a templomotSzamosúivár-Németl 3.8 2 I Alapitás és piebániális

Széplak ,
63 -- lakot [ókar-Nagyiklód 9-5

.
5 ban tartja ésKls-lklód 10.6 3 javítja, kegy-Ormány 11.6 - úri dotatió

A plébánia keletkezett évenként ily
1700 körül : cimen. a város

Alapltatta : Szamosújvár költségvetésé·
$zab. kil. város. óen előfordu.l.
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A. IT.

JÖVEDELEM
t

~ A plébániai ingatlanok
;;3 egyenkénti felsorolás!!I művelésí ágak szerint

~ILakóház

2. Istálló és kocsi szln

3. Udvar

4. Szántóföld

A. XII.

Ad: A.IJ. 2
Hitelesített
birtokív.

J Has:on-l Meg:lla- . 5I bér pított Bizonyitékok
Ijövedelem jövedelem és

Irt, /kr. frt. Ikr észrevételek
K f K f

Ad:A.Il. 3,4.
1\ kegyúr ál-I tal láttamo-

zolt
bizonyítvány

Szamosújvár
sz. kir város

- rnint kegyúr,
, lelkiismerete

sen gondozza
a plebánia
lakot, a javí-
tásokat esz-

közli és fizeti
a plébános
használatára
levő szántó-
föld illeték

egyénértékét
és adóját.

2

I
I

18a O öl

J hold
605 O öl

kafaszteri
jövedelem

5 Irt. 10 10

JÖVEDELEM

I

I

4I 1.. 2 I 3Az ezek-
ből húzott. Megálla-

E A kegyúr (kegyurak) által készpénz- jövedeleml pított Bizonyitékok
~ ben, terményekben és munkában tel- készpénz- iövedelem/i és
-o jesített szolgáltatások, valamint a meg- ben észrevételek
>. váltasi tőkék felsorolása f t lk f t lk I"o r . r. r. 1 r,
c, ~ f R f' __--,--.".,.,-".I
-2TSzamosújvár szab. kir. város. mint I I I lAd: A XIl 2.

kegyúr pénztárából a plébános kap: , '1(1., 2, 3., 4.)
1. kegyúri dotatióban az IIO~ trt.

50 kr.-ból 472 50 Szamosújvár
2. örrn. kath. népiskolák igazgatásáért 300. -1 sz. kir. város
3. hitelemzöi fizetés egyharmadában 133 33 majorsági
4. asztalpénz háromnegyedben 94 501 pénztárának

Ö:!szesen: 11000 I :UI. HlO'! I~elbizonyIata.
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A. xx. RI ADÁS
A kegyúr aláírása

Placsintár Dániel s, k.
kegyúr,

Pecsét helyén a város címere.
Körirat :

Sz. kir. Szamosújvar .város tanácsa.

A lelkész aláírása
Bárány Lukács s. k.

lelkész.
A plebánía pecsétje.

Pecsét helyén közbül a Szent Három-
ság, Körirat: Sigtllum Ecclesiae

Armenop. 1861.
A XXI.

A LELKÉSZI JÖVEDELMEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZt:GE.
A kongruába beszámítható tiszta jövedelem betükkel és számokkal kiírva:
Kétezerháromszáz (2QOO) frt. 24 kr., vagyis Négyezerhatszáz (4600) K 48 f.
A felülvizsgáló bizottság jegyzőjé- A felülvizsgáló bizottság elnökének

nek aláírása. aláírása.
Párdy Géza s. k, Dr. Torma Miklós s. k.

alispán.
B. xxu

- - ,

1 I-EZ~ 3--~~

Megálla-
F jövedelmek pitott

'(Il A segédlelkészi jövedelmekN összege jövedelemul

'0 felsorolása

Ikr I k~.
;;., frt, frt.Ötl-. K RI Pap Tivadar I I I-A. Az l-sö segédlelkész jövedelme
1. Szarnosújvár sz. kir. város, mint kegyúr pénz- I I 1

táráböl kegyúri dotatióban 210
2. Püspöki asztalpénzbőr 31 5013. Szent mise alapitványokból és a segédletes mí-

sék dijainak osztalékából 334 451
4. Stóla-jövedelem 25 16 601 11

Drágornán Antal Tódor I I I
B. A z-tk segédlelkész jövedelme . I

5 Szamosújvár sz. kir. város, mint kegyúr pénz- I
tárából kegyúri dotactónan - 210

61 Szent mise alapitványokból és a segéd letes mi- ,I sék díjainak osztalékábót 343 115
7. ~tola-jövedelem 25

1
16

: I 3t~ O rménynyelv tanitá -áért 300 878
Kapatan Márton I

C. A S-ik segédlelkész jövedelme
9. Számosujvár sz. kir. város, rnint kegyúr pénz-

tárából kegyúri dotatióban 210
10. Szent mise alapitványokból és a segédletes mí-

sék díjainak osztarékáböl 318 50
It. Stola-jövedelem 25 16
12 Hitelemzöí fizetésben 265 66
13.1 Arvaház} felUgyeletért 400 1240 I 32"-l- 1 I [2719 1

14

JÖVEDELEM



A felülvizsgáló bizottság jegyzöjének
aláírása

Párdy Géza s. k,

A felülvizsgáló bizottság elnökének
aláirása

Dr. Torma Miklós s. k.
alispán
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B. XXIV.

A SEGÉDLELKÉSZI JÖVEDELMEK ÉS KIAOÁSOK ÖSSZEGE

A kongruába beszámítható tiszta jövedelem betükkel és számokkal ki-
irva: J., II. és UI. segédlelkész jövedelme összesen:

Kétezerhatszázkilencvenhét (2697) frt. 74 kr., vagyis Ötezerháromszáz-
kilencvenöt (5395} K 48 f.



10. sz. melléklet.

Kivonat
Szamosújvár szab. kir. város közönségének költségelőirányzafából az

1901. évre.

.::I~zÓévi 1__ 1901. évre _
[ővéhaqyott a hözség a törvénybe-

Q) elóirányzat által elő- tóság által
32 összege ir-ányzott [őváhagyott
~ osszeg osszeg
Qj

~ K If K If Rlf-----------------~~--~~--~---+~---l
A kiadások címe

IV. Egyházak dotatiója

1. A városi örm. kath egyház
rendszeresített kegyúri uota-

tiója Ill.
3. Az örmény egyház szükség-

leteire és a plebánialak kar-
bantartására

6403' -

2001-
I

6403' -

200 ~



Kivonat
Szamosújvár szab. kb. varas állandó illetményesetnek számlakönyvéból az 1914. évre.,

Jár a n ci ó s á g--.!?k J Lev o II <:\ sok
I I 1. lOrsz. 1.. 1 I Bevon

Fizetés pótlék lak- hit- áll. beteg- kOZS.. \ megyei It'

I
pénz oktató adóra áoolási adóra útadóra CS)'a ag.

pótadóra v.--~--I--~--I---~-
• K I f K! f K \ f K I f K I f K -,f KTE K-I -f lKff
• - I

.-CI.)

~
~
S
N
II>- I-

Lapszám : 75. Bár a ~ y L II k ács kanonok-plébános
2. Előírás a folyó 1914. évre - 13000i-1 1 I I 1 1200,-1 I I
Lapszám : 76. Drá g o mán T h. Ant als. lelkész
2. Előírás a folyó 1914. évre - I 2000, ~I I I I I I I 75,60; 2,8°1 2180j
Lapszám : 77. Kap a t á II Már ton s, lelkész
2. Előírás a folyó 1914. évre - I 2000;-1 I I I I 1 I 1.1
Lapszám : 78. Pet II l Már t o 1\ s. lelkész
2. Előírás a folyó 1914. évre -- 11400;-1 1 I I I I 1 3°1-,1
Lapszám : 79. Ber á n J á nos karnagy
2. Előírás a folyó 1914. évre - I 16001-1 I \ I I 1 I 56:-1
Lapszám : 80. KÁNTOROK: G öcs e j állJ a k a b
2. Előírás a foly? 1914. évre -- 320, -- I

Bel c s II g Ger gel y 103+60
Bel c s II g L a j o s 63 +37 I

A járandóságra vonatkozó
előí~si adatok

I I I I

I 1 I I
115°1 115°1
2?Oj 32140)

I I I
5,6°1 1

I II %

I 1 I
416°1 I

~

J



~INapló
~ tétel

szám

1\66

1190

1338

1392

1416

12. sz. melléklet.

Kiv'o n a t
Sramosújvár sz. kir. város számadási jőkönyvéből

az 1917. évre.

T á r gy

Az örm. kath. egyház szükségletére és a
plébánialak karbantartására

Nagy Györgynenek munkadij

Ürszékhordásért, Vajda Laci

Nagy Györgynek kőmives munkabér

JI " "••

" " " "

"

Tartozás Lerovás

400 -

1415 Jung József építési dij

81 20
\

12 80

95 98

48 -

42 -

55 32

I 55 32------------i-I -400--'1-- f3i"1T62



t 3. sz. menéklet.

Kivonat
Szamosújvár sz. kir. város költségelőirányzafából az

19/8. évre.

A kiadások címe

IV. Egyházakdoíaciója.
1. A városi örm. kath. egyház

rendszeresített kegyúri dota-
ciója ........•............

3. Az örmény egyház szükségle-
teire és a plebánialak kar-
bantartására ... ... ... .•. . ..

I EI- - '. lA"" , IA törvény'ozo ev. .. oz~e_2.:. hatóság
jóváhagyott ált,,1 elő·. '1 1" '

.. a ta Jova·
elő~rányzott iranyzoU hagyott

ossz eg összeg _
ossz eg

R I f ~-\-f Y_i_f
I
I

11760_1 11760-

\ I
400,- 400-

I
I



Kivonat
Szamosújvár szab: kb. város állandó illetményeseinek számlakönyvéböl az 1918. évre.

Járandóság~ .\ Levonások
------- --- --- II I I I _ lOrsz. I

Fizetés pótlék l~k~ háb~rus hit., á~l. beteg-o I fa

I
penz segely oktato adora á.o0lá,sl

potadora
I K'/f K If K \fJ(/f -K-\f1<-/f K-lfIK-I-f'

A járandóságokra vonatkozó
előírási adatok

Lapszám:76. Bárány Lukács plebános
2~Előírás a folyó 1918. évre - 130001-/ 1 1 I I 600,-1 1 I
Lapszám : 77. Drá g o ru á n T h. Ant als. lelkész
2. Előírás a folyó 1918. évre - 1200°1-1 I I 480;-1 360,-1 1 I 75,6°1 21861.24°1-
Lapszám ; 78. Kap a t á n Már ton s. lelkész
2. Előírás a folyó 1918. évre - 12000;-/ I I I / 360,-;
Lapszám ; 79. Pet II 1 Már t o 1\ s. lelkész
2. Előírás a folyó 1918. évre - /160°,-1 1 1 4801-1 36°,-/ 800;-/ 71;-1 1/5°12401-
Lapszám : 81.. Ber á n J á nos karnagy
2. Előírás a folyó 1918. évre ,- .1160°/-/, "1 I 1 360,-1 I /128;2°1 26,601
Lapszám : 82. KANTOROK : G öcs e j á n Jak a b
2. Előírás a fo 1918. évre utólag. 320 - 240'/-1

Bel c S II g Ger Ő 160 - 240 -1
.. Bel csu g La j os 100 - 240,-
:1 Gö c s e ján Jak a b hitoktató 400-

, / I /240;-

I / 16614°l 7 -/240'-I I

-tf'"
UI

~

l
~

~



15. sz. melléklet.

Örmény Szertartásu Római Katolikus Plebánia Szamosújvár,
Szám: 425/941.

Mélyen Tisztelt Polgármester o-!
Egy esztendeje immár, hogy Erdély egy részének az anya-

országhoz való visszatérésévei Szarnosújvár. városa is megsza-
badult az idegen uralomtól. A felszabaduiással együtt megindult
a magyar közigazgatás áldásos munkája. Joggal reméltük. hogy
ezzel egyidejűleg ismét életbelép az a jogviszony is, amely a
város közönsége és az.örrn. kath. egyházközségünk között 1918-ig
fennállott. Szamosújvár városa ugyanis, mint a szamosújvári ör-
mény egyház kegyura, ebbeni kötelezettségét a rnultban mindig
bőkezűen tej jesíteUe.. ,

Szamosújvár újra magyar, Istennek hála, a. kcgyuraságot
illetőleg azonban mindezideig .semmi intézkedés nem tétetett s a
felszabadulás utáni első magyar költségvetésben a kegyúri do-
tációról, bár ez ellen annak idején felszolaltunk, említés sem tör-
ténik, 'ami azt a látszatot kelti, hogy a város ebbeni kötelezett-
ségétöl a jövőre nézve szabadnak érzi magát.

Hivatkozva a Ill. Károly* által] 726. okt. _17.-én, Mária
Terézia által 1746. okt. 3.-án és 1858. ápr. 7.-én, végül II. József
által 1786. dec. 27.-én adott kiváltság-Ievelekben biztosított eme
jogainkra, hivatkozva továbbá az 1918-ig fennálló tényleges ál- .
lapotra, tisztelettel kérjük a nevezett kegyúri kötelezettségek
gyakorlását. ,

Legyen szabad felemlítenünk, hogy a városi örrn. kath.
egyház rendszeresített kegyúri dotációja címén 1918-ban 11.760
kor. volt felvéve a város költségvetésébe s a, plebánialak kar-
bantartására 400 kor. volt biztosítva. Mindenki előtt ismeretes
tény, milyen veszteségeket szenvedett örm. kath. egyházközsé-
günk a roman. uralom alatt, vagyonilag tönkrement és szám-
belileg is megfogyatkozott, kegyúri dotációról nem mondhatunk le.

Tisztelettel kérjük mély alázattal ez ügyben minden körül-
mények között szives válaszát, hogy azt egyházi,tőhatóságunk
elé terjeszthessük.

Kelt Szamosújvárt, 1941. szept. 5. Legmélyebb tisztelettel:
Alexa Ferenc

örm. szert, rk, plebános
'MfM' i'i_y ~A- ,~

$o (Mint magyar kin\ly Ut•• mint. n~md"'r4mai csá~zar Vl. Raroly n$v~n
\\rt\ltwdott).



t6. sz. melléklet.

Szamosújvár sz. kir. megyei város polgármestere.
5232/1941. ikt. sz.

Tárgy: Örm. szert. r. kat. egyház
kegyúri ügye.

Mell.: 1 drb.

Nagyméltóságú M. kir. Vallás- és Közoktatásügyi
Miniszter Úro

Budapest.
Tisztelettel jelentem, hogy a szamosújvári örmény szertar-

tásu római katolikus egyházközség plébánosa a csatolt bead-
ványban kérte a város kegyuraságának felújítását és vele kap-
csolatban a kegyúri kötelezettségek teljesítését.

A város költségelőirányzatait betekintettem és megállapí-
tottam, hogy 1901-ben "A városi örm. kat. egyház rendszeresített
.kegyúrl dotációja- címén 6.403 korona, "Az örmény egyház
szükségleteire és a plébánia lak karbantartására- 200 korona,
az 1918. évi költségelöirányzatban előbbi címen 11.760 korona,
utóbbi címen 400 korona felvétele történt meg.

A megszállás idején ezek a kötelezettségek a város »Bu-
getul generale-jaiban nem szerepelnek.

Az alkotmányosság helyreállitása utáni és az ) 941. évre
vonatkozó városi költségelöirányzat csupán hitfelekezeti segélye-
zést állított be és vett fel, amely címen az örrn. kat. egyház-
községnek 120 Pengő fizethető ki. .

Az örmény szert. róm. kat. egyház jogi helyzetét állítólag a Va-
tikán és Románia közötti konkordátum szabályozza, azonban erre
nézve semmiféle adat rendelkezésemre nem áll, ezért a kegyúri
jogokra vonatkozólag esetleg szereplö megállapodásokat sem
ismerem és arranézve sem tudok· nyilatkozni, hogy ha a kon-
kardátum valóban meg van, mennyiben helytálló az a mai helyzetben.

Épen ezért mety.tísztetettel kérem Nagyméltóságodat, hogy
a kérelemre vonatkozólag elvi álláspontját hatoságommal közölni
méltóztassék, hogy ezen rendelkezés birtokában a kérés érdemi
elintézésére nézve a város képvíselötestületéhez megfelelő ja-
vaslatot terjeszthessek,

Saamosúivár, 1941. szeptember 14.
Dr. neme TamássJ}KdrQ~

polgármester.



17. sz. melléklet,

M. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter.
6.278/1941. .----'----- szam.

1. ügyosztály.
Tárgy: Örmény szert. róm, kat,

egyház kegyúri ügye.
HJv. szám: 5232/1941.
Melléklet száma: 1 drb.

A fenti tárgyban hozzám intézett elöterjesztésére, tudomás
és további megfelelő eljárás végett, közlöm Polgármester Urral,
hogy Szamosújvár sz. kir. megyei város és az ottani örmény
szertartásu róm. kat. -egyházközség között a multban fennállott
kegyúri jogviszony ma is fennáll, mert a megszálJás elötti ada-
tokból megállapítható, hogy a szóban lévő egyháznak a multban
kíszolgáltatott javadalmak a tényleg fennálló kegyúri jogviszony on
alapulnak s azok klszolgáltatasa a városnak egyoldalúlag meg
nem szüntethető kötelezettségét képezi.

Az a körülmény, hogyamegszállás alatt a kegyúri köte·
lezettség éveken át nem teljesíttetett, vagy hogy a kegyúri szol-
gáltatás a város költségvetésébe nem vétetett fel, a kegyúri
jogviszonyt nem=szűntetl meg, vagyisi Szamosújvár sz. kir. város
kegyúri kötelezettsége, az ottani örmény szertartásu róm. kat. egy-
házzal szemben ma is fennáll és ezt a jogi helyzetet semmiféle
konkordáium nem befolyásolhatja.

Budapest, 1941. október hó 28.~án.
A miniszter rendeletéböl:

Dr. Beresztoczy Miklós
minisziert tanácsos., .

Szamosújvár SZ. kir. városi Polgármeste! Urnak
Szamosújvár



18. sz. melléklet.

Kivonat
Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930:

XVIII. törvénycikkból.

Állandá szakbizoftságok, külön bizottságok.
A székesfőváros kegyúri jogkörében a bemutatás jogát hat

évre szóló megbizatással alakított külön bizottság gyakorolja. Ez
a bizottság az elnökön kivül 31 tagból áll, akiket a törvényható-
sági bizottság római katolikus tagjai titkos szavazással válasz-
tanak meg a törvényhatósági bizottság római katolikus vallású
tagjai közül. Tagja ennek a bizottságnak a polgármester is-. A
bizottság elnöke a főpolgármester; ·ha azonban a főpolgármester
nem volna római katolikus vallásu, akkor a polgármester, ille-
tőleg az alpolgármesterek közül sorrendben az, aki római kato-
likus vallásu.



19. sz. melléklet.

Kivonat
Kis kun fél egy ház a megyei város 1 942: évi

KÖLTSÉGVETÉSÉBÖL

48. oldal SZÜKSÉGLET

1 I 2 3 4 5 6--

Az 1940. A m. kír, Az 1942.
.•... evr belügyrnin. évre.•... A cím és rovat <ll záró~ által az a polgár-CIS -CIS

8 :> ~E számadás 1941. évre mester....• o megnevezése -'CIS jóvá-u •.. aJN eredménye javaslata
~ ~ E ~ hagyatotto-- ~rn - ----
száma Pen g ö-

I 1 1 I
-

III Fejezet.

VALLÁSÜGY,

1 Kegyúri kiadások..
1 Személyí kiadások 114 23216.35 23196'- 23560'-
2 Dologi kiadások 4962.84 - -

1. alr, Otemplomi
kiadásokra 218 - 2756'- 300Q'-

2. aIr. Ujtemplornl
kiadásokra 219 - 2129'- 2500',,-:

3, alr. Kalmár-ka-

I . 1 polna fennt. 220
1

- 700·- 700'-1
. 3 Rendkivüli kiad-ra 1300.- -



20. S1:. melléklet.

Kivonat
Kis k II II fél egy ház a megyei város 1942, évi

költségvetés~nek mellékleteiböI.-
1 2 3

,

I 4 I-
____ o

Az 1942, évre előirányzott összeg
,"el , • .!:<i~8 •... :.;::. CI) >.-~ nl .!:s:::C~

Az állás EM a):> -,~ 'a) N \::
~.~ 1) ",:a 0"'''' 'a)

fizetés ",.~ C"O) 0.(1) UJE8 .•••• VJ 'a),_.!:<i

megnevezése ;::I- E S:;'a) ~,- ..CIj-bLl a)_
.'" 0.:0\1 "P-.gj -(]Ja) N a)
N a-aJ't: o. N,_ "'-VJ ~:> .s s: ..O) ~- "C\.I";::',.!:,d :~ :;:-o '.!:<i .!:<i
>.
o I

.
Pu, e II g ő

Ill. Fejezet. Vallasügy. 1. Cím, 1. Rovat.

1\ apátplébános 696'- 1856
1

2552'-
2 kanonokpleb. 464'- 1856 2320'-
3 segédlelkész 326'40 900 232 1458'40
4 -" 326'40 1856 900 232 1458'40
5'

" . 326'40 900 232 1458'40
6 ,., 326'40 900 232 1458'40
7 kántor 1600'- . 1600 -.
8 " 1600'- 1600'-
9 harangozó b12'- 612'-

10 " 612'- 612'-
II orgona-nyomo 326'40 32640
12 "

326'40 326'40

r3 persely- hordozó 81.60 81'60
14 " 81"60 81'60
15 fülöpjakabi

lelkész 2400'- 1218'80 3618'80
16 kántor 480,- 480'-
17 harangozó' 380,- 380'-
18 kalmárkápolnai

lelkész 2400'- 2400'-
19 kántor 300'- 300'..-
20 harangozó 136'-1 130'-
21 plebániaí híva-

talnak 3QO'- 300'-
Össiesen \ 114,lQl'60IS7121121S'80 136001 Q~6l23.!}~O40
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- 11.560'- P
1.782'- P

969'- P
326'- P
408'- P
560'- P
572- P

Ill. FEJEZET. t elM,

2, Rovat. Ó- és Újtemplompettztárak dologi kiadásaira.

400'- P1.. Tétel: Felszerelési tárgyak beszerzése és pótlása
2. Tétel: Épületek fenntartására:

a) ótemplom javítására, -, - -
b) óplebánia épületek javítására -
c) ótemplomi kántorlak javítására-
d) ótemplomi harangozóház javítására -
e) ótemplomi plebánostanya épület jav,
f) ótemplomi kántortanya épület javít.
g) ótemplorní harangozótanya épület jav,
h) kálvária javítására (Stációs képek kor-

hadt fatábláinak ujjákészítésére
3, Tétel: Adóra - - - - ~ -
4, Tétel: Kálvária -íásitasára - - -
5, Tétel: Irodaszerekre, nyomtatványokra
6, Tétel: Tűzbiztosításra - - -
7, Tétel: Orgona karbantartására -
8, Tétel:" Napidíj és utiköltségekre -
9. Tétel: Különfélékre --

10, Tétel: Templomfestésre
ll, Tétel: Toronyóra kezelöjének
12. Tétel: Urnapi és sátorponyva beszerzésére'
Ujtemplom szükségletek
Kalmár kápolna - - - - - - -----------------

Összesen: 26.921'-P

321'- P
320'- P
100'- P
20'- P

240'- P
420'- P
25'- P
30- P

100'- 'p
219'.:- P
900'- P

5682'- P
1.850'- P



~1.sz. mellékle].

_______ 1'--':.,c I-c-_4_'_3__ I_ 4 I__ ~,__

lAz 1942.
1941.évre évi elő-

jóvá- irányzat
hagyott előkészítő
költség- bizottsá-
vetés gok

javaslataPeng Ő-----

Kivonat
S zék e s f e hér vár szab. kir. város 1942. évi

KÖL TSÉGELÖmÁNYZA TÁBÓL

SZÜKSÉGLET

1940. évi
záró-

számadási
eredmény

Csoport, fejezet, cím
rova t megnevezése

4162.-

2758.-

900.- 900.-

180.- 180.-

1

Ill. Fejezet.
VALLÁSÜGY.

Kegyúri kiadások.
1 Személyi járandóságok.

a) IlIetmények a 145-
1938. kgy.
alapján

b) lIletmények időközi
emelésének fedezé-
sére

c) plébánosok term.
lakásbéregyenértéke

.d) Kisbazilika ének- és
zenekar segélye

e) Szent János temp-
lom orgonistájának ,

f) Székesegyh. torony-
óra kezeléséért 154.- 180.-

1. rovat összege: 38575,40 I 41104.- I 41520.-
2 DOLOGI KIADÁSOK. -\

a) Épületfenntartás . 447.25 1003.- , 1660.-
b) Vegyes dologiak

(egyházi ünnepeken I
utcai díszítés, stb.) 46.32 110.- 110.-
ll. rovat összege: 493.57 r 1113.- I 1770.-

~".:._ • l._c_im_o_·ss_z_es_e....,;n_:..••._3_90;...6...•.8_,.9...;..7,.j1_4_2_2..;.;17;....-,.-:.1~4•••.3...;2_30_._-~

37495.40 32950.- 32950.-

4492'-1

2758.-

900.- I
240.-



Kik Ü 1d ö tt b i:zo tt s a 9 ü1é sén e k jeg y zök ön y v e.,
334/1942. ikt. sz.

jEOYZOKÖNYV.

Készült 1942. július 2.-án a képviselőtestület 56. kgy. számu
véghatározatával kiküldött bizottság ülése alkalmából a város
polgármesterének hivatali helyiségében.

Jelen voltak: dr. nemes Tamássy Károly polgármester ve-
zetése alatt a város képviseletében dr. Kegyes Márton városi
tb. ügyész, Gábor József, dr. Bojtor István és Nits János képvi-
selötestületi tag.

Lengyel Zoltán apostoli kormányzó vezetése alatt dr.
B.:ínyay Károly, dr. Pongrátz Ernő és Zabulik Jenő, mint az
örm. szert. róm. kat. egyház képviselői, továbbá dr. Ottó Tibor
II. o. al jegyző, mint jegyzőkönyvvezető.

Polgármester üdvözli elsősorban Lengyel Zoltán apostoli
kormányzó úr Öméltóságát és az egyház részéről megjelent ki-
küldötteket, valamint a bizottság többi tagja it és az ülést meg-
nyítja.

Ezután felolvassa és részletesen élőszóval megokolja a
bizottsághoz tett jelentését, s megadja a bizottsági tagok érdek-
lődésére a kért felvilágosításokat.

Lengyel Zoltán apostoli kormányzó az érdekelt egyház
nevében a bizottsági jelentésben foglaltakat elfogadja és azon
változtatást nem igényel.

A bizottság tagjai a polgármesteri
jelentést egyhangúlag elfogadták.

Polgármester - az 56. kgy. számu képviselötestületi vég-
határozat figyelembevételével - bejelenti, hogya város anyagi
helyzete miatt 1943-tól tudja köItségvetésileg biztosítani a kegy.
utaságból eredő kötelezettségeit. Ezért az 1918-1942. naptári
évekre vonatkozólag minden kétséget kizáró módon leszögezni

"kiván]a, hogya város terhet vállalni nem képes.
Lengyel Zoltán apostoli kormányzó bejelenti, hogy a köz-

beeső ídöszakra az egyház semmiféle anyagi szolgaltatást a
kegyuraságból kifolyólag (1 várostól nem igényel.

~
TARA .
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A bizottság az egyházi főhatóság ezen
bejelentését hálás köszönettel veszi tu-
domásul és megállapítja, hogya kegy-
úri terhek 1943. január l.-én kezdődő
hatállyal viselendők a város részéről.

Polgármester bemutatja a képiselötestület elé terjesztendő
hivatalos javaslatát, amelyet pontról-pontra részletes en megin-
dokol és ismertet. Előadja, hogya határozati javaslat a mai
kor szellemében készült el és az azokban foglaltak a tényleges
viszonyokat fedik.

-: A bizottság tagjai a hivatalos javas-·
latot változatlanul elfogadják és azt
egyhangúlag magukévá teszik.
Lengyel Zoltán apostoli kormányzó,
majd Gábor József bizottsági tag az
előkészítő munkáért és annak részletes
kidolgozásáért a város polgármesteré-
nek köszönetét fejezi ki.

Egyéb tárgy hiányában polgármester az ülést berekeszti
és a bizottság megjelent tagjainak a köz érdekében kifejtett fára-
dozásáért köszönetet nyilvánít.

K. .m. f. t.
dr. Tamássy Károly s. k.

polgármester.
dr. Bojtor István s. k.

Nits jános s. k.
dr. Kegyes Márton s. k.

Gábor józse! s. k.
bizottsági tagok.

Lengyel Zoltán s. k,
apostoli kormányzá.

dr. Pongrátz Ernő s. k.

dr. Bányay Károly s. k,

Zabulik jenő s. k,
bizottsági tagok:

dr. Ottó Tibor s. k.
jegyzőkönyvvezető.



Véghatározat.

Avarós képviselötestületének véghatározata

Kiírt cikk
Szamosújvár sz. kir. megyei város képviselőtestületének 1942.

július 4- én tartott rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből.

142. kgy. 334~8/1942. íkt. sz.

Tárgy: Szarnosújvár sz. kir. megyei város kegyúri jogainak és
kötelezettségeinek rendezése és egységbe foglalása.

Szarnosújvár szabad királyi megyei város képviselőtestülete
megállapítja, hogy a város kegyúri jogai és kötelezettségei kü-
lönböző időkből származó írásokban találhatók meg, ezért szük-
séges, hogy részben a szamosújvári örmény szertartásu római
katolikus egyháznál az utóbbi évtizedek alatt bekövetkezett lé-
lekszám apadás, részben a román megszállás alatti jog szüne-
telés, másrészt pedig a mai helyzetnek. megfelelően, ez a kérdés
egységes rendezést és a városnak, mint kegyúrnak jogai és kö-
telezettségei az egyházi föhatósággal egyetértőleg rnindcn vo-
natkozásbán szabályozást nyerjenele

Szamosújvár kegyúri jogai és kötelezettségei 1726~ig nyúl-
nak vissza, s 1786-ban szabad királyi várossá való erneléssel és
kiváltságos jogokkal való felruházással nyerte a többek között
a kegyúri jogot (ius patronatus ) is.

A város a kegyúri jogokat és kötelezettségeket 1918·ig
gyakorolta. Az idegen megszálJás következtében jogbizonytalan-
ság következett be, majd a Vatikán és Románia között létesült
konkordátum értelmében a megszállott városokat ilyen terrné-
szetű jogok és kötelezettségek nem illeték és nem terhélték.

A bécsi döntés következtében Szamosújvár visszatért a
Magyar Szent Koronához, s a kegyúri jogviszony ezen a napon
(1940. augusztus 30.) önmagától íeléledt annál is inkább, mert
ezek a jogok és kötelezettségek a megszállás mlatt csak szüne-
teltek. de valójában meg nem szüntek.
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Ennek folytán az érdekelt egyház által benyújtott és a vá-

ros polgármestere által felterjesztett kegyuraságot visszaállító
kérelemre a Nagyméltóságu M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi
Miniszter Úr 6278/1941. I. szám alatti rendeletével kimondotta,
miszerint a város és az egyház között a multban fennállott kegy-
úri jogviszony ma is fennáll, mert a megszállás előtti adatokból
megállapítható, hogya szóban lévő egyáznak a multban kiszol-
gáltatott javadalmak a tényleg fennálló kegyúri jogviszonyon
alapulnak, s azok kiszolgáltatása a városnak egyoldalúlag meg
nem szüntethető kötelezettségét képezi. .

Az a körülmény, hogyamegszálIás alatt a kegyúri köte-
lezettség éveken át nem nyert teljesítést, vagy hogy a kegyúri
szolgáltatás a város költségvetésébe nem nyert felvételt, a kegy-
úri jogviszonyt nem szűnteti meg, vagyis a város kegyúri köte-
lezettsége ma is fennáll és ezt a jogi helyzetet semmiféle kon-
kerdátum nem befolyásolhatja. .

A kegyúri jogok és kötelezettségek rendezésével összefüg-
gően .a képviselőtestület 56. kgy. 334/1942. ikt. szám alatt dr.
nemes Tamássy Károly polgármester vezetése alatt dr. Kegyes
Márton tb. ügyész közbenjöttével Gábor József, dr. Bojtor István
és Nits János képviselőtestületi tagokból álló bizottságot küldte
ki, míg az egyházi főhatóság Lengyel Zoltán apostoli kormányzó
vezetése alatt dr. Bányay Károly, dr. Pongrátz Ernő és Zabulik
Jenő tagok ból álló bizottságot jelölte.

A bizottság 1942. július 2-án együttes űlésben lefolytatott
tárg-yalás után a polgármester javaslatát egyhangúlag az aláb-
biak szerint elfogadta.

A képviselőtestület ennek folytán kimondja, hogy 1943.
január l-től kezdődő hatállyal, minden korábbi jogszabály he-
lyébe, - legyen az akár Canonica Visitációkba, akár véghatá-
rozatokba, vagy bárminemű más formába foglalva, - az alább
következő új rendelkezések et iktatja, hangsúlyozván, hogy ezen
kötelezettségek miatt az adófizető polgárságot semmiféle új meg-
terhelés nem sújtja, ~ a költségvetés be való felvétel a községi
pótadó százalékának emelését nem vonja maga után:

1. Szamosújvár sz. kir. megyei város közönsége a város
területén az örmény szertartásu római katolikus egyházzal kap-
csoatosan kegyúri jogot (ius patronatus) gyakorol.

2. A kegyúri alkalmazottak létszáma és járandósága a követ-
kezöképen nyer megaüapüast : '



Léiszám : Evi járandáság :
1 ple bános 3.126 P
2 segédlelkész betöltetlen
·1 karnagy . . 960 P
1 kántor (egyben sekrestyés) . 420 P
1 harangozó . .240 P
1 orgonafujtató . . . . . .. 144 P
7 alkalmazott. . . . . . . . 4.890 P

3. A plebános az állami rendszerű X-IX. fizetési osztály-
nak mindenkor megfelelő törzsilletményt kap éspedig, ha plebá-
nosi szolgálatí ideje:

1- 3 év, a X. fiz. 0.3. foka szerint havi 192.50 P, évi 2.310 Pvt,
4- 6 év, a X." "2.,, " ,,203.50 P, évi 2.442 Pvt,
7 - 9 év, a X." "1.,, " ,,215.- P, évi 2.580 Pvt,

10-12 év, a IX." "3.,, " ,,226.- P, évi 2.712 Pvt,
13-15 év, a IX." "2:,, " ,,243.- P, évi 2.916 Pvt,
16. évtől IX."" 1." " •. 260.50 P, évi 3.126 Pst.

Mivel pedig a jelenlegi plebános plebánosi szolgálati ideje
1917. február 26-án kezdödött, Szamosújváron pedig 1934. ápr.
fi-tól teljesit közmegelégedésre szolgálatot, így a legmagasabb
fok szerinti illetmény volt részére megállapítandó. .

4. Segédlelkészi állás betöltése esetén az illetmény költség-
vetési biztosítására nézve a képviselőtestület külön határozata
szükséges.

A segédlelkész iIIetménye a Xl. fizetési osztálynak min-
denkor megfelelő fötzsilletmény éspedig, ha szolgálati ideje:

1-3'év, a XI. fiz. o. 3. foka szerint havi 163.- Pvt,
4-6 év, a XI. fiz. o. 2. foka szerint havi 172. - Pvt,
7-9 év, a XI. fiz. o. 1. foka szerint havi 181.- P-t kap,

azontul a 10. évtől kezdve a képviselőtestület külön elhatáro-
zása alapján a X. fizetési osztály 3. fokozatába Iéptethetö, ez
azonban a segédlelkész számára a legmagasabb elérhető törzs-
illetmény fokozatot jelent.

5. A karnagy, kántor, harangozó és orgonafujtatá ilIetménye
a jelenleg élvezett és a mai helyzetnek helytálló illetményeknek
felel meg.

6. Megállapítja a képviselőtestület, hogy a felsorolt kegy"
úri alkalmazottak egyházi forrásból is élveznek járandóságot és
igy megélhetésük alapját nem kízérólag a város, mínt ket;lyúr
által nyúitott ítzetés szolgáltatja.

54
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Megállapítja továbbá azt is, hogy a karnagy, kántor, ha-
rangozó és orgonafujtató e minöségbcn csak meIIékáliást tölt be,
azonban főhivatását csakis olyan mértékben folytathatja, hogy
ez az- egyházi alkalmazotti teendők ellátásában fennakadást ne
okozzon.

Fentiekből kifolyólag a kegyúri alkalmazottak utáni eset-
leges Országos Társadalombiztosító Intézettel (OTI) szemben
fennálló biztosítási kötelezettség a plebániát, illetve az egyház-
községet terheli, tehát ezzel kapcsolatosan a város semminemű
kötelezettséget nem vállal.

7. Kimondja a képviselőtestület, hogya felsorolt kegyúri al-
kalmazottak részére megállapított fizetéseket, illetve [árandósá-
gokat a tisztviselői illetmények kifizetésére érvényes rendelke-
zések szerint, havi előleges részletekben kell a város pénztárá-
ból folyósítani, a közadók levonásával, a fóhatóság által látta-
mozott ilJetményjegyzék alapján.

Megállapítja a képviselőtestület, hogy úgy a plebánosi, mint
a segédlelkészi illetmény az állami rendszerű fizetési osztályba
soroltak illetményszabályozása esetén osztozik annak sorsában. Ha-
sonlóképen, ha az egyéb városi alkalmazottak illetménye korrnány-
hatósági, vagy egyéb rendelkezés folytán százalékosan, vagy
más módon ujabb szabályozást nyer, ez befolyásolja a karnagy,
kántor, harangozó és orgonafujtató járandóságát is.

8. Kimondja a képviselőtestület. hogya 2. pontban rend-
szeresített kegyúri alkalmazottak létszáma végleges. Esetleges mó-
dosítás csak ennek keretében esz közölhető, amennyiben azt a
hitelkeret lehetővé teszi.
. 9. Figyelemmel egyrészt arra, hogy. még 1918-ban is a
plebánoson kívül 3 segédlelkész járandóságát viselte a kegyúr
város, míg most csak a plebánosét, másrészt tekintettel arra a
tényre, miszerint a multban Szamosújváron az örmény szertar-
tásu róm. kat. egyháznak magasrangu egyházfője volt, s ezidő-
szerint a főhatósági jog kört apostoli kormányzó látja el, aki a
h'télet fejlesztése érdekében és az u. n. Salamon-templom gon-
dozásában rendkívüli ügybuzgósággal működik közre a város
közönségének igaz elismerésére, kimondja a képviselőtestület,
hogy mindaddig, míg a főhatóság székhelye Szamosújváron ma
rad, az apostoli kormányzóság kiadásainak részbeni fedezése cél-
jából (képviseleti költségekCt:) az apostoli kormányzó kezeihez
történö kiíizetés mellett évi 1.200 P~t ajánl fel.



'56

10. Kimondja a képviselőtestület, hogyakegyuri templom
ének- és zenekarának fenntartási segély címén évi 360 Pvt álla-
pít meg, ezzel is támogatni kivánván kiváló munkálkodását és
ugyanakkor a háztartási költségvetésben ének- és zenekarok tá-
mogatására felvett összeget ennek erejéig lecsökkenti. (1942. évi
házt. költségvetés III. csoport. II. Fejezet. 1. cím, 1. rovat).

11. A város terhét jelenti a kegyúri plebániatemplom to-
ronyórájának kezelésével és karbantartásával járó kiadás, ame-
lyet eddig is a város háztartása fedezett. Ezután a kegyúri ter-
heknél számolandó el és ennek erejéig a háztartási költségvetés
csökkentés alá esik. (1942. házt. költségvetés VII' Csop. 1. Fej.
1. cím. 3 rovat), ,

12. A várost, .mint kegyurat terheli a plebánia templom
időközönként szükségessé váló kül~ő tatarozása és ezen épület
külsö állagának állandó karbantartása.

Jelenleg ez az erdélyi viszonylatban is nagyon értékes
. műemlék-ternplorn kivülröl igen rossz karban van,' annak tata-

rozását azonban a város önerejéből eszközöl ni hosszú időn át
nem lesz képes. 'Épen ezért utasítja a képviselőtestület a város
polgármesterét, tegyenmeg minden intézkedést arra nézve, hogy
a templom rendbehozatala legalább részben állami támogatásból
megtörténjék, hogy igy ez a szép és nagy befogadóképességű
templom méltóképen maradjon meg a 'nemzet számára.

13. Természetszerűleg a város, mint kegyúr tartja fenn a
templomhoz hasonló módon a plebános természetbeni lakását
magában foglaló és ma jókarban lévő plebániai épületet is,

14. A plebánia templom melletti üzlethelyiségek nagyrésze
magántulajdon, míg néhány az egyházközsége, azok jókarban tar;
tása, továbbá a kerííés, valamint a város terül etén lévő egyéb
épületei az egyháznak, a Salamon-templom, stb. fenntartása nem
a város kegyúri kötelessége és feladata.

Hasonlóképen a temetőben lévő kápolna és a temető ke .•
ritésének rendbentartása sem városi feladat.

15. A várost, rnint kegyurat terheli: -,
a) a kegyúri templom előtt, valamint a temp'orn körül el-

fekvő járda (üzlethelyiségek elötti részek kivételével) hóseprése,
szemétfakarítása, a plebániaépület előtti járda ilyen tisztántartása ;

b) 4 drb. úrnapi-sátor beszerzése körmenetí oltárok felállí-
tása céljaira, amelyek közül a magyar nyelvü evangélium el .•
mondasanak kötelezettsége mellett egyet míndenkor a városhasa
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kapujában kell felállítani, diszltéséröl a város, mlnt kegyúr gon-
doskodik.

Ezen sátrak a latin szertartásu római katolikus egyházköz-
ségnek is rendelkezésre állanak, egyébként megörzésükről való
gondoskodás a város, mint kegyúr feladata.

A körmenet útjára zöldfüvek elhintéséről, valamint asátrak
díszítéséhez szükséges zöldfa ágakról a város gondoskodik az ősi
szokásnak is eleget téve. Ugyancsak a város gondoskodásának
tárgya más egyházi ünnepek alkalmával is a Horthy Miklós-tér
megfelelő díszítése.

c) Karácsony, Húsvét, Pünkösd első napján, Úrnapján,
Szent István-napján, Világosító Szent Gergely-napján, a Kor-
mányzó Úr Ö Förnéltósága magas nevenapján tartandó ünnepi
szentrnisék alkalmával a 4 szegénysorsu ministráns gyermeknek
a város, mint kegyúr pénztárából fejenként 2-2 Pengő, ado-
mány kifizetése.

16. A képviselőtestület leszögezi, hogy a fent részletezett
személyi és dologi kötelezettségeken kívül a kegyuraságból ki-
folyólag semmiféle más terhe, illetve kötelezettsége nincsen,
ilyen nem is származtatható, tehát mindazokról a szükségletek-
röl, amelyek a hitélet ébrentartásából és ápolásából, valamint
az egyházi épületek fenntartásából kifolyólag a város, mint
kegyúr jelen véghatározatban foglalt kötelezettségén tulmenöleg
áll elő, nem a városnak, mint kegy úrnak kell gondoskodnia.

17. A várost, mint kegyurat a következő jogok illetik meg:
a) a plebános választásához való hozzájárulás joga. Á. sza-

mosújvári örmény katolikus egyházmegye képviselőtestületének
1879-ben alkotott és 1560. szám alatt Károly-Fehérvárott püs-
pökileg elfogadott és megerősített alapszabályai 2. §. a) pontja
szerint a plebános választása az egyházi képviselőtestület hatás-
körébe tartozik és a 21. §" szerint ezen határozat csak akkor
válik érvényessé, ha a püspöki szék megerősíti.

A plebános választásához való hozzájárulás joga abból-áll,
hogy az egyházi képviselötestület a szabályszerűen megválasz ..
tott örrn. szert. róm. kat. áldozópapra vonatkozó, valamint a
választással kapcsolatos többi iratokat átteszi a város képviselö •.

- testülete által megválasztott városi kegyúri bizottsághoz.
A kegyúri bizottság a választásra és a megválasztott sze-

melfére vonatkosö véleményét 15 napon belül kinyilvánitj~ éa



58

ezzel terjeszti az iratokat az egyházi főhatóság elé kinevezés és
megerősítés céljából.

A kegyúri bizottság szervezetét a 19. pont határozza meg.
Kimondja a képviselőtestület, hogy ezen állást jelenleg be-

töltő Alexa Ferenc plebánost szabályszerűen megválasztott, a
választáshoz hozzájárulásban részesűlt és megerősített plebános-
nak tekinti, mivel tisztségére való beiktatása még a főhatalom
változása előtt és a városi kegyúri jogok szünetelése alatt történt.

b) a karnagy és a kántor' alkalmazásához való hozzájárulás
joga. Mivel e tisztségeket betöltők ebben a minőségükben csak
mellékálIást töltenek be, az egyházközség képviselőtestülete ál-
tal az a) pontban emlí tett alapszabályok 2. §. b) pontja szerint
történő megválasztásukhoz a város, mint kegyúr előzetes hoz-
zajárulása szükséges.

Ennek folytán .az egyházközség a karnagyi, illetve kántori
pályázók névsorát köteles a városhoz, mint kegyúrhoz bemutatni.
A városi kegyúri bizottság 15 nap alatt válaszol és ha a pályá-
zók megválasztása ellen kifogást -nem emel, a nem kifogásoltak
közül a választás eszközölhető, a választás eredménye azonban
a városnak tudomásulvétel céljából bejelentendő. Mindennemű
változás (lemondás, elhalálozás, elbocsátás, stb.) a várossal
közlendő.

A jelenleg alkalmazásban álló karnagynál és kántornál kü-
lön hozzájárulásra szükség nincsen, mivel alkalmaztatásuk sza-
bályszerű módon még a főhatalom változása előtt történt.

c) a kegyúri kérdés rendezésenél való jelenlét és a Cano-
nica Visitatio (egyházlátogatási jegyzőkönyv) okmányainak hite-
lesitési joga.

d) -sedes in choro«, a kegyúri plébánia templom szentélyé-
ben külön tisztelethely fenntartása.

e) -íus processionís-, körmenetek alkalmával az első hely
külön biztosítása.

f) -íus thuris-, a külön megtömjénezés.
18. A várost, mint kegyurat a város míndenkori polgár .•

mestere képviseli, jogait gyakorolhatja, kivéve a 17. pont aj, b)
ala tt felsoroltaka t. .

Ha a polgármester akadályozva van, vagy nem katolikus
vallású, vagy pedig egyházjogi akadályai- vannak annak, hogy
a várost, mínt kegyurat képviselje és jogait gyakorolja, helyébe
törvényes helyettese lép. és a kegyúri togQkat ő gyakorQlja.
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, Amennyiben pedig a teendőket ugyanezen okból a helyettes
polgármester sem láthatja el, úgy helyébe a városi ügyész és
az aljegyzők közül a rangban legidősebb katolikus vaIJásu kerül.

A kegyúri jogokat gyakorló polgármesternek, vagy helyet-
tesének jogában áll a kegyúri plebániatemplomba a katolikus
vallásu tisztviselők közül helyettest kiküldeni, hogy távollétében
a várost, mint kegyurat az ünnepélyes Istentiszteleteken kép-
viselje.

19. A város, mint kegyúr jogait a 17. a), b) pontokban fel-
sorolt esetekben a kegyúri bizottság gyakorolja.

A kegyúri bizottság elnöke a polgármester, hivatalból tagja
a poJgármesterhelyettes-főjegyző, a városi ügyész. Ha bárrne-
Jyikük nem katolikus vallásu, úgy a rangban következö aJjegyző,
illetve a képviselőtestület által külön felkért ügyvéd, mint ügyész.

A kegyúri bizottság választott tagjainak száma 6, akiket a
képviselőtestület katolikus tagjai szavazólapokkal megejtendő
választással. a képviselőtestület katolikus vallású tagjai közül 5
évi időtartamra választanak.

Az évközben megüresedett tagsági helyeket minden nap-
tári év végén, az utolsó közgyülésen kell betölteni, s az így
megválasztott kegyúri bizottsági tag megbizatása azonban csak
a többi tag megbizásának lejártáig tart. A képviselőtestületi
tagság bármely okból történő megszűnésévei a kegyúri bizott-
sági tagság is megszűnik.

A kegyúri bizottság akkor határozóképes, ha az elnökön
kívül legalább 5 tag van jelen. A bizottság a hatáskörébe tartozó
ügyekben mindenkor titkos szavazással, szótöbbséggel dönt. A
szavazásban az elnök is mindig részt vesz. Szavazategyenlőség
eseténa szavazást nyomban meg kell ismételni és ha ez sem
vezet eredményre, ugy.a bizottságet 3 nap alatt ujabb ülésre
kell egybehívni. s ha ekkor is szavazategyenlöség állana elő,
sorshuzással kell dönteni.

A kegyúri bizottság jegyzőjét a város katolikus tisztviselői
közül a polgármester jelöli ki.

A kegyúri bizottságmegvalasztása első ízben ezen véghatá ••
rosat [ogerössé válása után történik meg.

20. Megállapítja a képviselőtestület, hogya kegyúri köte-
leaettséggel járó kiadások költségvetésileg eddig biztosítást nem
nyertek, ezért utasítja a város polgármesterét, hogy az egyházi
föhatósággal a bleottsagí tárgyalás során tQrtént és az 1918-
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1942. évi közbeeső időt kölcsönösen figyelmen kívül hagyó
megállapodás értelmében, az 1943. évi köItségvetéstől kezdődő-
leg gondoskodjék úgy a személyi, mint a dologi szükségletek
előirányozásáról az alábbi részletezés szerint.

A költségvetésben Ill. Csoport. III. Fejezet. 2. cim alatt
uj tétel nyítandó » Vallasügy. Kegyúri kiadások- elnevezés alatt,
melynek rovatai: '

1. Szetnélyi kiadások - - - - - - 4.890'- P
2. polagi kiadások:
Apostoli kormányzóság kiadásaihoz hozzájárulás

Templomi ének- és zenekar fenntartása -
Kegyúri templom toronyórájának fenntartása
Ministráns gyermekek megajándékozása
Egyéb:
Kegyúri templom külső karbantartása
Plebánia épület külsö karbantartása
Templom és plebánia előtti takarítás

3. Rendkivüli kiadások:
, Úrnapi sátrak beszerzése

1.200'- P
360'- P
200'- P
56'-- P

- - - - 200'- P
Osszesen: 6.926'- P

Az így jelentkező szükséglet et a képviselőtestület ezennel
megszavazza és annak fedezetéröl való gondoskodásnal megálla'
pítja, hogya templomi ének, és zenekar kiadásaihoz való hoz-
zájárulás, a toronyóra fenntartásával felmerülő kiadás eddig is
fedezetet nyert a költségvetés 111. és 182. tételei alatt, míg a
lll. Csoport, Ill. Fejezet, 1. cím, 2. rovat alatt az örmény kat.
egyházközség részére 160 P segély volt felvéve, miért is eze-
ket végleg törli a képviselőtestület.

21. Végül kimondja a képviselőtestület, hogy ezen végha-
tározatának jogeröre emelkedése és hatálybalépése után mind-
azok a korábbi véghatározatok, amelyek a város kegyúri jogának
megállapítására, értelmezésére, rendezésére, a kegyúri alkalma-
zottak létszám viszonyaira és járandóságára, s általában minden
a kegyúri kérdéssel összefüggő ügyre vonatkoznak es a jelen
véghatározatban foglaltakkal ellentétes intézkedéseket tartalmaz- .
nak, hatályukat vesztik ..

Kijelenti a képviselőtestület, hogya kegyurasága alá tar-
tozó egyházi személyzet javadalmazásáról kegy urasági kötele-
zettségképen mindenkor gondoskodni fog úgy és abban a mér-
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tékben, amint azt a képviselőtestület esetleges ujabb határoza-
tokkal megállapítja.

* * ,(
A megtartott névszerinti szavazás során »Igen--nel sza-

vaztak: Áján Jenő, Áján Tivadar, dr. Bányay Károly, Duha
Kristól, Flórián Antal, P. Hegyi Péter, Keller Frigyes, Lőrincz
János, Meskó Aladár, Móritz Jenő, Nits János, dr. Pongrátz
Ernő, dr. Tálos Ágoston, Gábor József, Várady Sándor, Zabulik
Jenő, dr. Todorán Sándor, dr. Pesta Elemér, dr. Kegyes Márton,
dr. Balla János, dr. Lénárd Bálint, SziIasy Tódor, dr. Tóth Imre
és dr. Ottó Tibor képviselötestületi tagok.

»Nem--mel nem szavazott senki.
Ezen véghatározat meghirdetendő és a fellebbezési határ-

idő lejárta után Szolnok- Doboka válJlilegye törvényhatósági kis-
gyűlésének jóváhagyttsa alá terjesztendő.

Erről Méltóságos és Főtisztelendő Lengyel Zoltán örmény
szert. róm. kat. apostoli kormányzó urat, Főtisztelendő Alexa
Ferenc plebános urat és általa az érdekelt kegyúri alkalmazet-
takat, a Főtisztelendő örm. szert. róm. kat. plebánia hivatalt, a
m. kir. Belügyminiszter alá rendelt városi számvevőséget és
további intézkedés céljából a polgármcstert értesíti.

Felterjeszteni rendeli a képviselőtestület a véghatározatot
a Nagyméltóságu M. Kir. Valláso és Közoktatásügyí Miniszter
Úrhoz 6278/1941. I. számra való hivatkozással.

K. m. f. t.
Kiadta:

Dr. nemes Tamássy Károly s. k.
polgármester.



Tárgy: A város kegyúri jogainak és kötelezettségeinek rende-
zése és egységbe foglalása.

Kivonat aVarOs képviselöte;tütetének jegyzökönyvéböl.

Gábor József képviselőtestületi tag, mint a kiküldött bizott-
ság tagja is nagy elismeréssel hallgatta végig a kegyúri jogra
vonatkozó tanulmányszámbamenö jelentést és a képviselőtestületi
véghatározati javaslatot. Ezért a munkáért a képviselőtestület
nevében is köszönetet nyílvánít a polgármesternek.

A véghatározat érdemi részére megjegyzi, hogy az termé-
szetes foJyamánya a város alapítása után vállalt kötelezettségek-
nek. A magyar nép hagyorrrériytisztelete pedig ezen a téren is
vissza kell, hogy állítsa a régi állapotokat.

Dr. Pongrátz Ernő képviselőtestületi tag ugyancsak elisme-
réssel szól ennek a kérdésnek rendezéséről és indítványozza,
határozza el a munka kinyomatását, hogy a muzeumba is el-
h zlyezhető legyen.

Azt azonban kéri, hogy a képviselőtestület a kegyúri jogot
ne csorbítsa, épen ezért a javaslatból a templom karbantartását
illetően a -külső« szó törlését indítványozza. Ugyanis a kegyúri
jog és kötelezettség feltétlenül vonatkozik a templom belső és
kütsö karbantartására egyaránt. Most ugyan a templom belül
hosszu időre rendben van, azonban számolni kell a későbbi
helyzettel. ,

Polgármester felvilágosításui közli, hogya kegyuraság más
helyeken is (pl. Székesfehérváron) csak a templom külső karban-
tartására vonatkozik és tanulmányai során itt sem talált meg-
nyugtatólag adatokat arra nézve, hogya város a templom bel-
sejében is tartoznék munkálatokat végeztetui.

Megnyugtatja azonban a képviseíötestületet, hogy rendki-
vüli kár (vihar, villámcsapás, stb.) esetén a képviselötestület
bizonyára nem fog elzárkózni a helyreállítási költségek egy ré-
szének viselésétől, mert hiszen kegyurasága alá tartozó vagyon-
tárgyról van szó.

Őszinte sajnálattal jelenti be. hogya város háztartása nem
'. fedezni a nyomtatással [áró kiadásokat.
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Dr. Bányay Károly képviselőtestületi tag bejelenti, hogy
az egyház a kegyúri jogra vonatkozóan előterjesztett javaslatot
és határozatot saját költségén ki fogja nyomatni.

P. Hegyi Péter képviselőtestületi tag a plebános választása
ügyében kért felvilágosítást, tekintettel arra, hogy itt az egyház-
jogi rendelkezéseket is számításba kell venni.

Polgármester ismerteti a javaslat ezen részét, melyet úgy
a felszólaló, mint a képviselőtestület tudomásul vesz, figyelem-
mel arra, hogya plebános választásának megerősítése az egy-
házi főhatóság elé tartozónak nyert a határozatban kimondást.

Polgármester dr. Pongrátz Ernő képviselőtestületi tag in-
dítványára nézve szavazást rendel el a kiküldött bizottság, va-
lamint az egyesített gazdasági, pénzügyi és városfejlesztési bi-
zottság által elfogadott polgármesteri hivatalos [avaslatra és az
indítványra. A képviselőtestület 17: 1 szavazattal a hivatalos
javaslatot tette magáévá.
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Ezután polgármester névszerinti szavazást rendelt el és a
képviselőtestület a javaslatot általánosságban elfogadta.

Polgármester kiemeli azt a tényt, miszerint a képviselő-
testület a véghatározat meghozatalával semmi mást nem tett,
mint a városalapítók által vállalt jogokat és kötelezettségeket
a mai szellemben tovább gyakorolja. A nemzet fennmaradásá-
nak egyik alapja a hagyományokhoz való ragaszkodás. A csa-
ládok tagjai csak akkor tekinthetők a nagy gondolatok szellemé-
ben jó poJgároknak, ha a szülök, nagyszülők és ősök emlékét
gonddal és szeretettel őrzik lelkükben és szolgálják az össze-
tartozás átfogó érzését, ugyanúgy a közületeknek is ebben a
gondolatban kell munkálkodniok a Magyar Nemzet és Hazánk
javára.


