
történeti szemle

megragadott szempontokat a plurális, sokszínű 
közvélemény megteremtésének európai posztulátumá- 
val.

„A szólás meghatározása és e szabadság terjedelme” 
című fejezet szerfölött gazdag, s egyúttal konzisztens 
anyaggal lepi meg az olvasót, amely e szabadságjog ha
tókörét vizsgálva kategorizálja a véleménynyilvánítá
sok lehetséges formáit, valamint viszonyát ezen alap
joggal rokon intézményekhez.

Az -  egyébként időnként és helyenként kézikönyv 
érzetét keltő -  munka izgalmas, s ezért nehezen lete
hető fejezete a sajtó szabadságának szentelt analízis.10 
E körben Koltay András az írott, valamint az elektroni
kus sajtó szabályozásának fejlődéstörténetét elemezve, 
szól a nyomtatott gondolat privilégiumairól, majd 
hosszan vizsgálja a médiumok kél nagy szegmense el
térő jogi megítélését és ezek indokait. Az értekezés jól 
láttatja a rádiózás és televíziózás tartalomszabályozása 
körül megvívott elméleti küzdelmet, amely napjaink
ban az öreg kontinensen nyugvópontra is jutott. Az 
Unió, s az egyes nemzeti médiapolitikák ugyanis egy
öntetűen álltak ki -  különös figyelemmel a közszolgá-
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lati médiumok társadalmi fontosságára -  a content re- 
gulation létjogosultsága mellett, miből következően 
aligha beszélhetünk a médiajog közclesen bekövetkez
hető haláláról.11

A fejezet nagy erénye, hogy a normatív szabályozás 
alakulásának bemutatása mellett kitér a különböző jog
rendszerek esetjogának, bírói gyakorlatának vizsgála
tára.

A sajtó szabadságát körüljáró gondolatsorok méltat
ják az Alkotmánybíróság c téren kifejtett joggyakor
latát. nem mulasztva el a legfrissebb döntések felvillan
tását sem.

Az értekezés különös részi fejezetei közül kettő: a 
személyiségvédelemmel. illetve a haté speech-esel 
összefüggő problémákat elemző passzusok teljes 
elégedettséggel tölthetik el az olvasót, míg a recenzens 
megnyugvással szögezheti le, hogy a személyiségi 
jogot, illetve a gyűlöletbcszédet körüljáró fejezetek 
megállapításai hosszan használhatók lesznek a 
jogászképzés különböző műhelyeiben.

Révész T. Mihály
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Jog
határozott álláspontja volt, hogy hitéleti kérdésekben 
semmilyen vonatkozásban se avatkozzon bele. Találó 
tehát a cím. „a polgári állam és az egyházi autonómia”, 
melynek megágyaz az egyházak és az állam közötti vi
szony modernizálásának modelljeit taglaló fejezet. 
Kbben helyt kapott az Egyesült Államok alkotmányá
nak fejlődésével kapcsolatos történet is, mint „az Újvi
lág ígérete".

A szerző napjainkig érvényes témát választott tehát, 
amely a polgári társadalmak egyik alapvető közjogi 
problémáját taglalja, hogy ti. -  elhagyva a rendi állam 
és az abszolutizmusok államegyházi képleteit -  az 
alkotmányfejlődés keretében hogyan kezelhető az egy
háziak) és az állam, a vallás és az állam viszonya. A 
társadalom gondolkodását alapvetően befolyásoló ide
ológiai hatalom jelenlétéről, mély tradíciókról, a 
történeti egyházak esetében a társadalmat átszövő 
szervezetről, a kis- és nagy egyházak, felekezetek kari
tatív tevékenységével a szociális szférában nagyjelen
tőségű feladatvállalásról volt és van szó, melynek al
kotmányos szabályozása, közjogi értelmezése mellőz
hetetlen. A felekezeti- és vallásszabadság határait kel
lett megvonni a szabadságjogok általános interpretálá
sával összefüggésben.

Ennek azon történeti aspektusait tárja fel Hcrger 
Csabáné. mely a polgárosodás leginkább konfliktusos 
időszakát illusztrálja: a kezdeteket, az alkotmányos 
keretek megteremtésének évtizedeit. Ehhez jó  hátteret 
ad a négy tipikus modell ismertetése A minták részben 
eszmei, részben praktikus szempontból érdemelnek 
figyelmet. Teoretikus vonatkozásban fölvillantották a 
polgárosodás egyik nagy kérdésének megoldási lehető
ségeit, a magyar modernizációs folyamatok számára 
pedig gyakorlati forrásként funkcionáltak.

A téma kitűnő illusztrációja a magyar megkésett áta
lakulásnak, hiszen -  miként a szerző levezeti a szabad
ságjogok fejlődésével kapcsolatban -  a magyar polgári 
átalakulás során megkésve ugyan, de a nyugaton már 
megoldott vagy megnyugtató módon rendezett kívánal
makkal, illetve problémákkal szembesülve a közélet 
résztvevői nem voltak eszköztclenek. s nem ítéltettek 
túl sok kísérletezésre sem. Szerző röviden illusztrálja a 
befogadási folyamat elméleti hátterét.

A magyar egyházpolitikai törvényhozás históriájá
ban 1848-ban a tized, a kegyúri jog és a felekezeti 
egyenjogúság kérdésének tárgyalását, majd a jogtör
téneti folytatás segítségével egy nagy háború állomásait 
ábrázolja szerző, melyben a klérus folyamatosan hátrál
va védte állásait a szabadelvű, szekularizáló reform- 
politikával szemben. E korántsem konfliktusmentes 
küzdelemben a magyar liberális elit a nyugati ered
ményeket, érveket és intézményeket használta fel, egy 
már kipróbált arzenált vehetett igénybe. A püspöki kar 
ezzel szemben tradicionális jogértelmezések áthango
lásával (mint a kegyúri jog egyházi eredetűvé formá
lásával) próbálta előjogai egy részét menteni az állami 
befolyástól, s így a szabályozástól. A vallásszabadságot 
a katolikus vallás szabadságaként értelmezték. A szerző 
aprólékos elemzéssel, lépésenként vezeti végig az olva

sót a reformkori, a negyvennyolcas, majd az ezt követő 
politikai harcok vonalán.

Figyelemre méltó annak a törekvésnek az elemzése, 
melynek során a magyar püspöki kar jogainak védel
mében a monarchikus diktatúra zászlaja alá állva, a ma
gyar tartományegyházi szervezet felszámolását is in
kább üdvözölte, mint tradicionális befolyásának gyön- 
gítését. így az egész birodalomra kiterjedő, egységes 
rendezés koncepcióját tette magáévá, hogy a „magyar 
specialitásokat” elkerülhesse. Csattanós válasz volt erre 
a kiegyezés keretében létrejött egyeztetési mechaniz
mus, mely végül is három érdekszféra, a kormány, az 
udvar és a katolikus egyháztartomány érdekérvénye
sítésnek eredőjén határozta meg a főpapi szék betöl
tésének mikéntjét.

A munka második nagy egysége a modern egyházi 
autonómia alakulásának elemzése. Herger Csabáné 
precíz meghatározással járja körül az autonómia kér
déskörét, definiálva és tagolva az önkormányzatiság 
általános és egyházi fogalmát. Izgalmas problémakör a 
laikus önkormányzatiság teológiai-kánonjogi érveléssel 
szemben álló jogirodalmi elfogadottsága a katolikus 
egyházon belüli folyamatokra vonatkozóan. Az ál
lam-egyház viszony polémiáit végigkísérő autonómia
vita jellegzetessége az egyház által megkérdőjelezhe- 
tetiennek tartott egyháztartományi autonómia, valamint 
az egyetemesség és egységesség jegyében elutasított 
partikuláris önkormányzatiság képviselete. Ezzel szem
ben. ellenpontozva ezt az álláspontot, jelenik meg a 
hívők szellemi rendjére támaszkodó lutheri koncepció, 
amelyben az egyházi személyek semmiféle termé
szetfeletti képességekkel vagy jogosítottságokkal nem 
rendelkeznek, nem rendelkezhetnek. Ez a felfogás 
megnyitotta az utat az állam és egyház másfajta szere
pének vázlatához, az államfőnek biztosított kivételes 
egyházvezetői pozícióhoz. A kálvini egyházkoncepció, 
a látható és láthatatlan egyház kettőssége, a zsi
nati-presbiteri rendszer, az államtól való függetlenség 
elve magában hordozta az egyházi autonómiák létét.

Az olvasó számára kiemelkedő élményt nyújt a ma
gyar történeti autonómiák (királyi kegyúri jog, magán
kegyúri jog, városi kegyúri jog, az erdélyi hospesek 
[szászok] kegyúri joga, a német lovagrend Barnaságra 
kiterjedő kegyúri joga) kifejlődésének áttekintése, 
majd az erdélyi négy recepta religio kialakulásának és 
egzisztálásának históriája, mely többek között a tordai 
vallásszabadságot, a katolikus vallás erdélyi partiku
láris önkormányzatát is eredményezte. Rákóczi 
György fejedelmi reformációjából eredően pedig az 
országos autonómiák külső szervezetei nyertek, 
amelyben döntő befolyásra lett szert a világi külső 
elem a főmagisztrátusokkal és patronátusokkal szem
ben. Szerző meggyőzően bizonyítja, hogy a Diploma 
Lcopoldinum és a felvilágosult abszolutizmus ren
delkezései (melyek a reformáció korában megcsonkí
tott jogok visszavételében segítették a katolikus egy
házat, de az autonómiajogokat csökkentették), vilá
gosan mutatták az egyházszervezet állami jog általi 
meghatározottságát.
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Jog
A könyv gerincéi alkotja az egyházak autonómiájá

nak 19. századi alakulása, így a katolikus autonómia
mozgalom. a protestáns önszerveződések és az izraelita 
felekezet szerkezetének kialakítása. A katolikus 
autonómia-mozgalom sajátos tükreként jelenik meg a 
magyarországi polgárosodásnak. A polgári állam 
kialakulása ugyanis szerte a világban egyet jelentett az 
államegyházi státusz felülvizsgálatával, s kisebb-na- 
gyobb mértékben a felekezeti egyenjogúság és a vallás- 
szabadság törvényi szabályozásával. Ez a változás nyil
vánvalóan egészen mást jelentett a katolikus egyház, s 
egészen mást a függetlenségéért síkra szálló evangé
likus és református, de még inkább az izraelita feleke
zeteknek. A katolicizmus Magyarországon ugyan 
kisebbségi vallássá nem vált, s olyan szekularizációt és 
jogfosztást sem kelleti elszenvednie, mint a francia for
radalom folyamatában a gallikán egyháznak, de 1848- 
ban nyilvánvalóan elveszítette államegyházi jogállását. 
Az áprilisi törvények megszüntették a papi tizedet, a 
jobbágyfelszabadítás révén elvonták birtokaik jelentős 
részét, s közel egyenjogú felekezetként megjelentek a 
protestáns egyházak, amelyek a legfontosabb gazdasá
gi bázisát, a vallásalapot, illetve a tanulmányi alapot is 
fenyegették.

Ennek következtében még fennálló hadállásait az 
egyház az autonómia újfajta értékelésével kényszerű 
módon próbálta védeni, s a hagyományos aggályokat 
félretéve „a világi híveknek az egyházi kormányzatban 
való tevőleges (aktív) részesítését és az ezt végző jogi 
szervezetet” definiálták az autonómia-törekvések céljá
nak. Az egyházi autonómia, mely értelemszerűen nem 
jelenthetett elkülönülési a római egyháztól, nem szorít
hatta meg a pápa vagy a püspökök jurisdictióját, csakis 
külső ügyekre vonatkozhatott. Ezt a koncepciót, a kato
likus autonómia kiépítésének igényét először 1848 
márciusában fogalmazta meg a püspöki kar. Izgalmas 
kalandozásra vezeti a szerző az olvasót, amikor a re
formkori álláspontoktól kezdve bemutatja a katolikus 
autonómia sorsát az egyházpolitikai törvényhozáson 
keresztül a századforduló végső rendezéséig. A katoli
kus autonómia kérdésében elfoglalt liberális álláspont 
annak fényében érthető, hogy a polgári átalakulás fo
lyamatát a katolikus főpapság többnyire ellenségesen 
szemlélte, s ennek szükség esetén hangot is adott. Nem 
véletlen tehát, hogy az alsótábla követei az állam által 
kezelt alapok és alapítványok feletti rendelkezést sem
miképpen sem akarták a klérushoz juttatni (a pólus 
másik oldalán a protestáns forradalmi felekezetek áll
nak. amelyek a vallásszabadság ügyét a nemzet szabad
ságának eszméjével kötötték össze, s az átalakulás leg
fontosabb bázisát képezték).

A reformkori és 1848-as radikalizmusnak a katolikus 
autonómia szempontjából a kompromisszumkeresés 
szabott gátat. A számtalan fontos reformkérdéssel 
elfoglalt kormányzat kerülni próbálta a konfliktusokat. 
Az önkényuralom időszakában ugyan -  mint a szerző 
írja -  az autonómia mozgalma szempontjából nem volt 
kedvező a politikai környezet, utóbb mégis azt látszik 
megerősíteni fejtegetése, hogy a katolikus egyház na-
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gyot léphetett előre az újraerősödés útján. A katolikus 
Habsburgoknak a Szentszékkel keresett megegyezése, 
a jezsuita rend visszaállítása, a püspöki kar reorganizá
ciója, az áprilisi törvényekben megfogalmazott 
veszteségek kártalanítása, a konkordátum létrehozása, a 
privilégium fori újraigénylése, az egyház önrendelke
zésének elismerése és az iskolai vallásoktatás püspöki 
felügyelet alá helyezése mást mutatott. Igaz, az enged
mények hatására az autonómiatörekvések meggyengül
lek, azonban a környezeti tényezők és az egyházat 
erősítő kormányzati támogatás számos vonatkozásban 
megvetette az autonómiatárgyalások alapjait. A konkrét 
szervezésben tapasztalható visszaesés ugyanakkor az 
elméleti viták felerősödésével járt. Nagy hatású liberá
lis teoretikus művek jelentek meg, ugyanakkor IX. Pius 
szabadelvű felfogást elítélő jegyzéket tett közzé, ami 
feszültté tette a polémiát, s amelyeknek nyomán egy 
ortodox és egy liberális katolikus elképzelés körvonala
zódott az autonómiáról. A szerző kronológiai pon
tossággal halad végig a katolikus autonómiát gondozni 
hivatott kongresszusok történetén (1870-1871. 1897) 
és azokon az alkalmakon, amikor az országgyűlés akár 
önjogon, akár az egyházpolitikai törvények kapcsán 
napirendre tűzte az önkormányzás kérdését.

Különleges ízt ad a történeti ábrázolásnak a jogfilo
zófiai megalapozás összefoglalása is, amely persze lát
hatóan összefüggésben áll az indoklást adó világnézeti 
kötődésével. Világos ívvel rajzolja meg Herger Csabá- 
né a viták alakulását, s ezek között is az egyik legfon
tosabb témát, a gazdasági vonatkozású jogfenntartás 
kérdését, a vallásalap rendeltetését. Mint ismeretes, vé
gül is a katolikus egyházi autonómia megvalósításáról 
nem született törvény, aminek persze oka az is, hogy a 
kél világháború közötti Magyarországon nem kellett 
politikai fenyegetettséggel számolni. Az autonómia 
kérdése a katolikus egyház számára az önvédelem esz
köze lett volna.

A protestáns felekezetek autonómiájának kérdése 
más gyökérzetből táplálkozik, s históriája sem oly nyu
godt, időrendben kiszámítható, mint a katolikusé. A pro
testáns felekezetek viszonyát ugyanis nem csupán az 
államhoz képest kellett meghatározni, de tájékozódási 
pontot jelentett a katolikus magatartás és más 
felekezetek szabályozása is. Emellett a protestánsoknak 
a reformkorban, a polgári átalakulásban és a szabad
ságharcban játszott meghatározó szerepe, áldozatvál
lalása az evangélikus és kálvinista felekezet sorsát 
összekötötte a nemzet szabadságának, a függetlenség
nek, a haladásnak a gondolatával. A '48-as, majd a 67- 
et követő liberális kormányzatok értelemszerűen támo
gatták a protestáns felekezetek egyenjogúsági törekvé
seit, amelyeknek az egyik legbiztosabb bázisa lett az 
autonómiakérdés rendezése. Ugyanakkor és ugyanezen 
okokból a monarchikus diktatúra idején nem számíthat
tak túl sok jóra, inkább a megtorlás és a büntetés 
szavakkal jellemezhető az a magatartás, amely a Leó 
Thun vallás- és közoktatásügyi miniszter nevével fém
jelezhető irányzatból következett, s amely leginkább a 
protestantizmussal azonosított forradalmiság elleni fel-



Jog
lépésben ragadható meg. Szerző egy bűnügyi regény 
izgalmasságával ábrázolja azt a küzdelmet, amely a 
centralizáló abszolutizmus érdekeivel ellentétes magyar 
protestánsok egyházi autonómiája körül generálódott, s 
amely az oktrojált megoldások és a sokszor kormányza
ti tiltás mellett, törvényellenesen is összeülő zsinati 
törvényhozás között zajlott. A protestáns pátens mint
egy szimbólumként jelenik meg ebben a történetben, 
amely Becs számára a monarchikus akarat betel
jesedésének jelképe, a magyarok pedig mintegy háborús 
célpontként értelmezték és függetlenségi kérdésnek tar
tották hatálytalanítását. A protestáns felekezelek 
esetében -  ahogyan a szerző jó érzékkel kiemeli és iga
zolja -  már etnikai szövetek is közrejátszanak a 
véleményformálásban, hiszen pl. a lutheri egyházban 
túlnyomó többségben lévő szlovákok -  ellentétben a 
magyarokkal -  inkább lojálisak voltak a bécsi politiká
val. A Bécsben a kultusz- és igazságügy-miniszterek 
között is folyó argumentáció hozzájárult ahhoz, hogy 
sikerre vezessen a magyarországi protestánsok 
követelése a pátens visszavonására. Hzt követően lassú, 
de bizonyosságra vezető folyamaiban a reformátusok 
első debreceni zsinatán. 1881-1882-ben. a Magyar- 
országi Ágostai Hitvallású Keresztyén Egyház alkotmá- 
nyozó zsinatán 1893-ban megszületett a két protestáns 
felekezet szervezetére is vonatkozó egyházalkotmány.

Ha eltérő műfajúnak minősíthetjük a katolikus és a 
protestáns autonómiák felvezetését, a harmadik vizsgá
lati zóna, ha lehet, még inkább eltér terjedelmében és 
mélységében az előző kettőtől, amely a szerzőnek nem 
annyira állhatott szándékában, mint amennyire a tema
tika kényszerítette ki. Ugyanis az izraeliták egyházi au
tonómiája összehasonlíthatatlanul erősebben fonódik 
össze a jogi és politikai emancipáció, illetve a társadal
mi emancipáció kérdéseivel. A Magyarországra főként 
1726 után bevándorló zsidóság lélekszámú 1787 és

1910 között megtízszereződött, ami értelemszerű pozi
cionálást követelt meg a gazdasági és kulturális életben, 
önkormányzatokban és szabályozásban egyaránt. 
Szerző figyelemmel kíséri a 18-19. századi jogi szabá
lyozás történetét, a kormányzati koncepciók megvál
tozásának hangsúlyait, a gazdasági szempontok előtér
be kerülését és ezzel a tolerancia megerősödését. Hi
teles történetét adja az izraelita felekezet rendi ország- 
gyűlésekkel kapcsolatos erőfeszítéseinek, illetőleg a 
rendi országgyűlésekben (utóbb a népképviseleti or
szággyűlésekben) fölvetődő megoldási javaslatoknak. 
Ezenközben nem csupán a vallási autonómia kerül terí
tékre, hanem a gazdasági szempontok, az asszimiláció, 
az idegenek megítélésének kérdése is. Meggyőzően tár
gyalja a szerző azt a politikai folyamatot, amelyben az 
1848-as szabadelvű politikusok, majd a második libe
rális nemzedék, amely a zsidók jogegyenlősítése irá
nyába haladva, meg-megbicsakolva a konzervatív-ke
resztény ellenálláson, társadalmi előítéletességen elve
zetett az 1849. évi népképviseleti országgyűlés törvé
nyéhez, a monarchikus diktatúra rendeleti úton történő 
apróbb szabályozásokon át a zsidó emancipáció ügyé
ben elfogadott 1867:17. tc-ig. Az Eötvös által fém
jelzett koncepció teljesedett be az 1868-ban szervezett 
izraelita kongresszus által elfogadott, majd utóbb az as- 
kenazi és szefárd ortodoxok kidolgozta szervezeti sza
bályzataival.

A fenti témának ez. a fajta, jogtörténeti összefog
lalása mindmostanáig hiányzott a szakmai palettáról, de 
talán ennél is fontosabb, hogy a laikus, illetve elköte
lezett munkák elfogult vagy megalapozatlan hiedelme
ivel szemben elegánsan pártatlan, ennél fogva valóban 
arányos és szisztematikusan áttekintő munkát tett le 
Herger Csabáné az asztalra. Ajánlom szakértőnek és ér
deklődő laikusnak egyaránt.

Mezey Barna
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Nehéz, dolog volt 
diákként egykori oktató 
munkájáról elfogulatlan 
ismertetést készíteni.
Különösen nehéz, ha a 
szerző és munkássága 
az egyetemi évek meg
határozó élménye volt, 
a mérce, a tanári és ku
tatói példakép sokunk 
számára, akik majd egy 
évtizede még szinte 
minden évfolyamon hallgathattuk előadásait.

A minden évfolyam nem tévedés: Katus László pro
fesszor a történettudomány utolsó polihisztorainak 
egyike, munkássága átfogja a középkortól napjainkig
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az egyetemes és magyar köztörténet, a művelődés- és 
egyháztörténet, a gazdaság- és társadalomtörténet, 
illetve a történettudomány segédtudományainak: első
sorban a közgazdaságtannak és a történeti statisztiká
nak, az informatikának, valamint a kartográfiának szá
mos területét. Mindezeket nemcsak kutatni, hanem


