
A szentszéki bíró 
 

 

Székesfehérváron az utóbbi pár évszázad során is számos olyan jeles személyiség, köztük 

tudós, szakíró, művész, író született, élt, alkotott, kinek nevét, munkásságát városunk ma már 

alig, vagy egyáltalán nem ismeri. Közéjük tartozik a katolikus vallású Gózony György 

(Ráckeve, 1804-Székesfehérvár, 1871) kanonok, bölcseleti és teológiai doktor, kinek számos 

írása nyomtatásban is megjelent. Legismertebb könyvét, egy jogi munkát néhány hete 

barátaim adták a kezembe. A sárga fedelű kiadvány az „Egyházi törvénykezés Magyar-

országban” címet viseli. Alcíméből kiderül, hogy „Papok, ügyvédek s perlekedők 

használatára” írta a szerző. 

 

Gózony György a szomszédos Pest megyében született, a részben szerbek lakta Ráckevén, 

melynek többnyelvűsége hatással lehetett rá. Az elemi iskolát, a gimnáziumot és a bölcseleti 

tanulmányokat Székesfehérváron, Szombathelyen, illetve Pesten végezte el. A hittudományt a 

bécsi egyetemen, mint a fehérvári egyházmegye növendéke hallgatta. Ismereteket szerzett 

különösen a görög és a keleti nyelvekből, a hittanból, valamint a szentírási tanulmányokból. A 

kiváló tulajdonságokkal rendelkező fiatalember városunkba visszatérve 1825-ben a püspöki 

megyehivatalnál nyert alkalmazást. 1827-ben miséspappá szentelték fel. Mivel lelkészkedni 

kívánt, így összesen öt évig, előbb az ugyancsak többnyelvű Ercsiben, majd Székesfehérváron 

káplánkodott. A megyeszékhelyen egyidejűleg a helyi katonai növeldében (azaz 

nevelőintézetben) hitoktató és a magyar nyelv első tanítója lett. 1832 nyarán visszakerült a 

püspökségre, hol fokozatosan haladt felfelé a ranglétrán. Előbb szertartó, aztán szentszéki 

rendes jegyző, majd levéltárnok és titoknok (azaz levéltáros és titkár) lett. Mint szentszéki 

jegyző a püspöki lyceumban is tanított majdnem két évig görög és keleti nyelveket, 

szentírástudományt és -magyarázatot. Aztán több, mint nyolc évig ugyanott magyar köz- és 

magánjogot adott elő. Érdemeire tekintettel 1834-ben szentszéki közbírónak, 1841-ben pedig 

zsinati vizsgálónak nevezték ki. 1852-től 15 éven át zsámbéki plébános, illetőleg bicskei 

kerületi alesperes, elemi iskola felügyelő. 1867-től újra városunkban élt, kanonokként. Itt érte 

a halál 1871. március 30-án. 

 

Gózony Györgynek kétségkívül az „Egyházi törvénykezés” a legkitűnőbb munkája. A szerző 

eredendően nem rendelkezett jogi végzettséggel, de az egyházi jogot, a kánonjogot teológiai 

tanulmányai során megismerhette. Az önművelődésnek nem kis szerepe lehetett abban, hogy 

a magyar köz- és magánjog tanítását vállalta. A szentszéken betöltött jegyzői és bírói szerep 

pedig további jogi ismeretek megszerzését segítette elő elméleti és gyakorlati téren egyaránt. 

A könyvben a szerző úgy tüntette fel magát, mint a „Székes-fejérvári Szentszék ülnöke s 

jegyzője”. A szentszék (sacra sedes) ez esetben a katolikus egyházi bíróságot jelentette, mely 

a megyés érsek vagy püspök, illetve helyettese elnöklete alatt, a püspök által kinevezett 

ülnökökből (bírákból) és a jegyzőből állt. A reformkorban a szentszék elé tartoztak azok az 

ügyek, melyek a hit és annak szentséges titkai körül forogtak; a papok ügyei, néhány 

kivétellel; valamint a katolikusok házassági perei, válóperei és azok járulékai (pl. 

hozományról, menyegzői ajándékról, végrendeletről). Tehát a családjogi, azon belül a 

házassági jogi ügyek, jogviták nem világi, hanem egyházi bíróság elé kerültek. Így is maradt 

ez egészen az 1894. évi XXXI. és XXXIII. törvénycikk megalkotásáig. 

 

Gózony Györgynek az egyházi törvénykezést összefoglaló művét 1841-ben Pesten adták ki, 

miután az esztergomi Beimel nyomda előállította. A könyv írója azonban székesfehérvári, aki 

művét helyi tapasztalatok nyomán készítette el. Fehérvár ebben a korban vált magyarrá: elérte 

a nemzeti megújulás eszméje és egyre inkább polgárosodott. Az 1840. évi VI. törvénycikk 
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nyomán a magyar nyelv ekkor lett a törvényalkotás és -alkalmazás, valamint a hatóságok 

nyelve. A szerző, a magyar nyelv nagy híve többek között ezekre figyelemmel szögezte le a 

„Vezérszó”-ban (azaz Előszóban), hogy a haladás szelleme és a jogtisztelet által vezérelve 

alkotta meg vállalatát (művét). 

 

Gózony könyvét báró Barkóczy Lászlónak (1792-1847), Székesfehérvár akkori püspökének 

ajánlotta, „mint az egyházi ügyek lelkes pártfogójának”. Az arisztokrata származású Barkóczy 

1837-től látta el a püspöki tisztséget, s vele a reformkor szelleme jött el a megyébe. 

Különösen pártolta tudós papjait, így nem véletlen a neki szóló ajánlás. 

 

Gózony György alapos, részletes magyarázatokat nyújtó munkája több részre oszlik. A 

Bevezetés szól a szentszéki ítélkezés történetéről, a bírósági illetőségről, az irányadó 

jogszabályokról. Az I. Szakasz sorra veszi az eljárás személyzetét, azaz szereplőit, 

mindegyiknek szentelve egy-két oldalt. A II. Szakasz a szentszék elé tartozó ügyeket 

részletezi. Így például a hithagyást, az eretnekséget, az eljegyzési pereket, a házassági pereket, 

a végrendeleti ügyeket, a hamis esküt. A III. Szakasz a permenetet taglalja a perkezdettől, a 

bizonyításon és ítéleten át a perorvoslatig, illetve az egyházi fenyítésekig, büntetésekig. A 

Toldalékban pedig jogszabályszövegek és iratminták lelhetők fel. Ez utóbbiak körébe többek 

között különféle keresetlevelek és ítéletek tartoznak. 

 

Mai szemmel nézve érdekesek a jegyváltásról vagy eljegyzésről írottak. A házasságot 

megelőző kölcsönös szerződésnek minősült ez, szó, levél, jel vagy bármilyen más egyezés 

által. A gyermekek eljegyzése csak hét éves kor alatt minősült semmisnek. Kivéve, ha hét 

éves koruk betöltésével benne megegyeztek. Az eljegyzés szoros kötelezettséget 

eredményezett a házasság megkötésére. Felbontására csak törvényben meghatározott okból 

kerülhetett sor. Így a felek közös megegyezése esetén, vagy ha házassági akadály merült fel. 

Törvényi ok nélküli felbontásnál a sértett fél perben követelhette többek között az eljegyzés 

teljesítését, tehát a házasságot, vagy az elállás büntetését, sőt, saját részére a bánatpénz 

megfizetését. 

 

A szerző részletesen ismertette a házassági jogot, azon belül a házassági akadályok két 

típusát: a gátló és a bontó akadályokat. Általánosságban megállapítható, hogy a házassági 

akadályok számosabbak voltak, mint a későbbi, különösen a mai állami házasságkötésnél 

megjelöltek. Így távolabbi vérrokonság vagy sógorság is kizáró körülménynek számított, sőt 

azt keletkeztetett már az eljegyzés. Latinról magyarra fordított versbe szedve ekképp foglalta 

össze az író a házassági bontó akadályokat: 

 

  „Tévesztés, rabsors, fogadás, vétség, bűn, erőszak, 

  Tisztesség, papi rend, kötelék, vallás különbség, 

  Nősztehetlenség, sógorság, lopvamenyegzés, 

  Rablott nőd ha szabad helyben nem monda igen szót, 

  Házasságodat elbontják, vagy tiltanak attól.” 

 

A kánonjog főszabályként nem ismerte a házasság felbontását. Bizonyos mértékig ezt az 

intézményt pótolta az ágytól és asztaltól való elválasztás, melyet később az állami jog is 

átvett. A katolikusoknál Gózony György szerint helye lehetett ennek paráznaság, eretnekség 

vagy hitszakadás, a férj kegyetlenkedése, ragadós betegség, rosszra csábítás esetén. Ám ehhez 

is perre, bizonyításra, ítéletre volt szükség. 

 

         Gelencsér József 
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