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Kié az ország és 
a hatalom és a dicsőség?
Horn Ildikó: Hit és hatalom. Az erdélyi unitárius nemesség 16. 
századi története
Budapest. Balassi Kiadó, 2009,336 p.
ISBN 978 963 5067 93 0

I. A szerémségi bibliafordításoktól 
az erdélyi szombatosságig hosszú, 
göröngyös út vezetett, amely részle
teiben -  a nyelvhatárok megváltozása 
és források megfogyatkozása miatt -  
mára már csak hézagosán tárható fel.
Az egyes irányzatok hatásait azonban 
annál erősebben érezzük, hiszen a val
lási megújhodás, amely átalakította a 
vallást és a világnézetet, és új távlato
kat nyitott a filozófiában, tudomány
ban, kultúrában, művészetekben, po
litikában, a lenyomatát is rajta hagyta 
államon és társadalmon egyaránt, s 
ezek egyes részein: intézményeken, 
egyházakon, embereken. A meta- 
morphosis religionis a maga teljessé
gében nehezen ragadható meg -  már 
csak az értelmezni vágyók szubjektu
ma miatt sem. hiszen a régmúlt idők világnézeti kérdéseit 
az író és olvasó sine ira et stúdió, akaratlanul is saját sze
mélyiségén keresztül közelíti meg - , az viszont egyértel
mű, hogy a 16. századi Magyarországon -  annak egykori 
területén -  páratlan szellemi pezsgést okozott. Ahogy egy 
későbbi tudóssal kapcsolatban egy későbbi költő megírta:
ott a sötétség tenger-árja ellen/ragyogó gátat épített a
szellem” (Aprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben).

Nemcsak a vallási kérdések, a kizárólagos igazság több 
arcának elemzése okoz nehézséget, legendák, tévhitek 
lengik körül máig a korszakot is, s a történések és a sze
mélyek megítélését számtalan -  akár aktuálpolitikai -  té
nyező befolyásolja, mert -  bármilyen meglepő -  a 16. szá
zadban bekövetkezett változások hatása sok esetben máig 
érezhető. Erdély önálló tényezővé válása, politikai küz
delmek és személyes sorsok színes kavalkádja számtalan 
későbbi művészt megihletett (lásd például: Jósika Miklós,

Jókai Mór, Kemény Zsigmond, az Izabella királyné bú
csúját megörökítő Wagner Sándor vagy az 1568-as tor- 
dai országgyűlésről képet festő Körösfoi Kriesch Aladár).
A korszak aktualitása és összetettsége miatt tehát egyál
talán nem véletlen, hogy a történettudomány újabban Er
délyben és Magyarországon egyaránt különös figyelem
mel fordul a források feltárása, közlése és értelmezése felé 
(a teljesség igénye nélkül említhető többek között Balázs 

Mihály, Etényi Nóra, Horn Ildikó, Ko
vács Sándor, Molnár B. Lehel, Pálffy 
Géza, Péter Katalin, Obomi Teréz, W. 
Kovács András), elősegítve az össze
függések korhű megközelítését.

II. A lelkek feletti uralom korok
tól és rendszerektől függetlenül el
választhatatlan a világi hatalom gya
korlásától. A hatás folyamatos, csak 
a ráhatás határai -  a toleranciaszint 
függvényében -  változnak időről idő
re. Mégis, pont a reformáció erőssé
ge és sokszínűsége miatt e korszak 
vizsgálatánál van talán a legnagyobb 
szükség a vallás és politika találko
zási pontjainak feltárására is. Erre a 
korábban elhanyagolt családtörténeti 
kutatások tökéletes lehetőséget nyúj
tanak. A családi levéltárak rendezése 
(melynek egyik kiváló példájára lásd 

a Wass család iratainak W. Kovács András általi feldol
gozását) révén egyszerre válik lehetővé személyes élet
utak bemutatásán keresztül társadalom- és kultúrtörténeti 
vizsgálatok elvégzése, emellett pedig -  makroszinten -  e 
forrásanyag teljesen új megvilágításba helyezi a politikai 
eseménytörténetet is.

Hóm Ildikónak, az ELTE BTK oktatójának nem ez az 
első kötete. Élvezetes, az események összefüggéseit több 
oldalról megközelítő, a szakirodalomra és forrásokra egy
aránt építő stílusát már többek között Báthory Andrásról 
(Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2002), valamint Bátho
ry István és Jagelló Anna házasságáról szóló (A könnyező 
krokodil. Budapest, L’Harmattan, 2007) monográfiáiból 
megismerhettük. írásainak egyik legfőbb jellegzetessége, 
hogy egyszerre magyaráz és mesél, s ily módon a mégoly 
száraz tények is könnyen befogadhatóvá, az összefüggé
sek regényes cselekménnyé válnak, s régi, letűnt korok__
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nemcsak a tudós, de a laikus számára is kézzelfogható va
lóságként elevenednek meg.

Horn Ildikó mostani témaválasztása egyfelől szerves 
folytatása korábbi kutatásainak, másfelől viszont jóval 
több annál, mint amire a címe utal. Munkája nem csu
pán Erdély egy társadalmi rétegének részletes elemzése 
vallási és hatalmi mozgások oldaláról közelítve, hanem 
inkább egy, a 16-17. századi Erdély történetét bemutató 
monográfia előkészülete. Ezt erősíti a feldolgozott forrás
anyag bősége, amely a szerző szerint is szétfeszítette a ki
jelölt kereteket, de a tárgyalás részletessége és alapossága 
is, amelynek során a szerző saját álláspontja kifejtéséig 
szinte minden esetben szakirodalmi kútfők és források 
folyamatos ütköztetése és újraértékelése révén jut el. Vi
tázik, érvel, bemutat, kiegészít, mindeközben a korabeli 
hétköznapokba engedi olvasóját bepillantani. Ármány és 
szerelem, vitézség és árulás, elvhűség és cinizmus, szem
ellenzős bigottság és felvilágosult vallási tolerancia eleve
nedik meg a lapokon, de a források betegségekről, szoká
sokról, jelképekről, ruházatról, korabeli szófordulatokról 
is tájékoztatnak, ezért az ehhez hasonló könyvek méltán 
számíthatnak többek között a szimbólumkutatók érdeklő
désére is. A részletek annyira kidolgozottak, hogy az idő
sík összeolvad; az egykori kérdésekre az olvasó a jelenben 
keresi a válaszokat, s az utcán sétálva korabeli személyek 
mozdulataira ismer rá, hogy végül rádöbbenjen: több év
század, megannyi generáció ellenére alapvetően hason
lóak vagyunk elődeinkhez, sőt talán még gondolkodás- 
módunk sem tér el jelentősen.

III. Ugyancsak érdekfeszítö a legnehezebben meg
fogható kérdés: a vallásosság megközelítése is. Már a mű 
címe is találóan egyszerű, lényegre törő: hit és hatalom, 
amelyről leginkább Ady versére asszociálhatunk (Vér és 
arany). Lelki és világi síkja az eseményeknek, amelyek 
keveredéséről, az ezek mögötti motivációk feltárásáról 
szól tulajdonképpen a könyv. Számtalan mítosztól meg
szabadítva az unitárius vallás elsősorban hatalmi és poli
tikai kérdésként tűnik fel az olvasó előtt, amelynek sikere 
leginkább egyes -  ranggal és címmel rendelkező -  poli
tikaformáló személyek egyéni érdekeinek függvényében 
alakult. A szerző meggyőzően elemzi e felekezet támoga
tói körét, összetételét, térképen is ábrázolva társadalmi bá
zisát, részletesen bemutatva azon stratégiát is, amelynek 
révén rövid idő alatt a semmiből feltűnve döntő tényezővé 
válhatott volna. Izabella királynét idézve azonban: SFV, 
így akarta a végzet, hogy János Zsigmond korai halá
lát követően a Báthory családdal Erdély útja más irányt 
vegyen. A könyvet olvasva a Tündérországot körülvevő 
mítosz oszladozni kezd; az egyes életutakon és rokoni 
kapcsolatokon keresztül az eddig megszokottól más meg
világításba kerül Erdély és a Magyar Királyság, valamint 
Lengyelország kapcsolata, illetve kirajzolódik az a kap
csolati háló is, amely a legfőbb hatalmat a Szapolyaiaktól 
a Rákóczi családig bezárólag egy viszonylag szűk, gene
rációról generációra megerősített körön belül tartotta. Az 
egyes portrékat olvasva felmerül a kérdés, hogy milyen 
utak vezettek a korabeli elitbe (tehetség vagy rokonság), s 
a megszerzett pozíciók mennyire bizonyultak tartósnak a

__hatalomváltások idején. Milyen technikák és praktikák ré-
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vén lehetett élethossziglan a tűz körül maradni? Mennyire 
volt szerepe a vallásnak a hatalmi játszmákban? A hitbéli 
különbségek mögött valóban világnézeti kérdések is álltak 
vagy csupán a változó hatalmi érdekek és erőterek moz
gatták a felekezetváltásokat? Egy családon vagy két egy
mást követő generáción belül a vallási kérdések szabtak-e 
és ha igen, milyen törésvonalakat? Horn Ildikó könyvét 
olvasva ezeken érdemes -  tértől és időtől függetlenül -  
elmerengeni, csakúgy, mint az életrajzgyüjtemény által 
sejtetett konklúzión: a személyes életút során mindig a ha
talom, a pénz és kapcsolat szőtte a szálakat, egyengette az 
utat, a tehetség és meggyőződés csupán másodlagos volt? 
S vajon mi is a vallás lényege: személyes meggyőződés, 
megélt élmény, az énkép része, támasz vagy -  kimond
va kimondatlanul -  a pozíciószerzés eszköze? A hit Isten 
ajándéka -  mint Dávid Ferenc hirdette -  vagy csupán a 
hatalom másik oldala? Vagy -  például Báthory István ka
tolicizmusát szemlélve -  mindkettő egyszerre...?

IV. Röviden összefoglalva: a szerző kiváló stílusban 
megírt, adatgazdag munkái között üde színfolt legújabb 
könyve, amely egyszerre első darabja egy több kötetes 
monográfiának és vélhető előtanulmánya egy nagyobb 
áttekintésnek. A munka az író szemléletmódja miatt egy
aránt számot tarthat a szakemberek és a laikusok érdek
lődésére. Nem csupán esemény- vagy társadalomtörténet, 
inkább időtől és tértől független utazás, melynek során 
elődeinkkel szembenézve a mában minket foglalkozta
tó kérdésekre is válaszokat kaphatunk. Ha pedig korábbi 
munkáival együtt olvassuk, egy nagy mozaik újabb darab
jának is tekinthetjük, amelyből idővel kirajzolódik például 
Báthory István vagy Szapolyai János Zsigmond részletes 
portréja. Azonban a könyv legnagyobb előnye talán a le
hetséges narratívák nagy száma, amely miatt minden újra- 
olvasáskor más és más összefüggésben tárul elénk a ma
gyar történelem eme mozgalmas időszaka.

A munkát átolvasva a kérdések lényege valóban a cím 
két fogalma körül forog: hit és hatalom, hatalom és hit, 
vagy-vagy, sem-sem. A vallási és politikai szempontok 
mellett azonban a jól megválasztott forrásanyag és a jelen
tős mennyiségű szakirodalom több történeti segéd- vagy 
rokontudomány művelője számára hasznos kiindulási ala
pot szolgáltat. Az egyháztörténettel kapcsolatban amúgy is 
jelentős számú fehér folt található, illetve a korábbi mono
gráfiák megállapításainak újragondolására is megérett az 
idő. A vallási „hungarikum”, az unitarizmus pedig ezen 
belül is kiemelt figyelmet érdemelne, mind létrejötte, mind 
a magyar történelemben betöltött szerepe, mind továbbfej
lesztési kísérletei, mind a mögötte álló protestáns szellemi 
elit tevékenysége és öröksége miatt. Az ilyen irányú kuta
tásokhoz Horn Ildikó könyve kiváló támpontul szolgálhat. 
Egyrészt a téma megközelítése: a családi levéltárak feldol
gozása, másrészt e szubjektumnak olyannyira kitett terület: 
a hitélet, az egyházi működés tárgyilagos bemutatása révén.

Az opus egyébként rávilágít a jogtörténetírás hiányos
ságaira is, amelyeket a 16. század vonatkozásában Pálf- 
fy Géza részletesen elemzett. A történetírásnak -  és ez 
az újabb munkákon is érezhető -  ugyanis szüksége len
ne a jogi szempontú vizsgálatokra, intézmények fejlődé
sét és működését a jogforrások értékelése révén elemző



Jog
történeti szem le '—

munkákra (lásd például legutóbb többek között: Mezey 
Barna: „ Öszve-szövetkeztetett Szövetségünknek kötele". 
Budapest, Gondolat, 2009; Béli Gábor: A nemesek négy 
bírója. Pécs, Dialóg Campus, 2008), egyáltalán az ese
ménytörténetet a jogfejlődés szempontjából figyelő, azzal 
kiegészítő reflexiókra. Nem egyirányú hatásról, hanem 
kölcsönhatásról van azonban szó. A történettudomány 
irányzatai ugyanis megjelennek a joghistóriában is, s a két 
tudományág: történelem és jog időről időre feltalál olyan 
területeket, ahol csak interdiszciplináris módszerekkel ér
hetőek el eredmények (tipikusan ilyen a PTE és az ELTE 
jogtörténeti műhelyei által szorgalmazott jogi kultúrtörté
neti kutatás). Hóm Ildikó könyve kapcsán talán érdemes 
lenne a korszak vallási irányzatokkal átszőtt életének jog- 
történeti megközelítését is megkísérelni. Ez az időszak a

máig élő mítoszok kora: a „három nép, három nemzet, 
négy vallás” sematikus képének vagy a tordai országgyű
lésen deklarált „vallásszabadságnak”, egyáltalán állam és 
vallási közösségek kapcsolatrendszerének jogi értelmezé
se (lásd például: Herger Csabáné munkáit), jogforrások
ban való megjelenése, objektív értékelése, egybefíízve a 
korábbi eredmények vizsgálatával, új szempontokkal szí
nesíthetné a korszakról alkotott felfogásunkat.

V. Horn Ildikó könyve tehát számtalan új elágazási 
pontot és szempontot kínál a további vizsgálatokhoz, nem 
csak a történészek, de a jogtörténészek számára is. Szak
könyv és regény, kortörténet és korunk története (rés ges- 
tae), összegzés és kiindulópont egyszerre, amelynek kí
váncsian várjuk a folytatását.

Domaniczky Endre

Új monográfia
Bosznia-Hercegovina
közjogtörténetéről
Szabó Szilárd: Bosznia-Hercegovina közjogi viszonya Ausztriához 
és Magyarországhoz 1878 és 1918 között 
Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011,253 p.
ISBN 978 963 3181 4 23

Az elmúlt történelmi időszak tragikus események 
sorával irányította a figyelmet Bosznia-Hercego
vina felé -  egyúttal felértékelte közjogi vizsgá
latát is. Szabó Szilárd (PhD, Miskolc) monográfiájának 

célja, új utakat kimunkálva, Bosznia- 
Hercegovina 1878 és 1918 közötti 
nemzetközi jogi, közjogi helyzetének 
részletes vizsgálata, ahol több mint 
harminckét éven át magyar politiku
sok álltak a tartomány közigazgatásá
nak élén.

A munka fontos kérdéseket tesz 
fel a téma kidolgozásához. Hogyan 
lehetséges a tartomány beillesztése 
a dualizmus bonyolult szerkezeté
be? Módosította-e azt? Mikor sze
rezte meg Ausztria és Magyarország 
Bosznia-Hercegovinát? Lehet bur
kolt területszerzésnek értelmezni az 
1878-as megszállást? Mi az „okku- 
páció” nemzetközi értelme? Hogyan 
értelmezendő az 1908. október 5-én 
kiadott annexiós proklamáció? A tö- 
rök-osztrák-magyar megállapodás 
(1909. február. 26.)? Ki annektált: az egységes osztrák
magyar birodalom, vagy Ausztria és Magyarország, mint 
két önálló állam között fennálló államszövetség, vagy

a történeti jogcímre alapozva egyedül Magyarország? 
Hogy áll a boszniai állampolgárság kérdése? Bevezet
hető volt-e a bosnyák alkotmány (1910) a parlamentek 
jóváhagyása nélkül? Levezethető-e Bosznia-Hercegovi
na igazgatása a Pragmatica Sanctióból? Az igazgatásban 
a közös elvek alapján kezelendő ügyek egy különleges 
fajtájával állunk-e szemben? Az alapkérdéseket a szerző 
a megfelelő helyen részkérdésekkel finomítja. Általáno
san megállapítható, hogy a kérdések és válaszok finom 
hálója a szerző kiemelkedő szerkesztési adottságaira 
utal!

A monográfia metodológiai szempontból kiváló, for
rásbázisa komplex és mintaszerű. Egyaránt kiterjed ma
gyar és osztrák forrásokra, elsődlegesekre és szekunde- 
rekre. A levéltári anyag egy része sajnos elpusztult, más 

része tragikus módon kallódik. Mégis, 
a forrásfajták igen sokszínűek: a tar
tományi jogszabályok, a közigazgatás 
helyzetéről rendszeresen kiadott jelen
tések, valamint az osztrák és magyar 
törvények. A levéltári kutatások a Ma
gyar Országos Levéltár, a Haus- Hof 
und Staatsarchiv, az Allgemeines Fi- 
nanz- und Verwaltungsarchiv és parla
menti matériák dokumentumaira épül. 
Épít ezen kívül minisztertanácsi jegy
zőkönyvekre, a sajtóanyagra, merített 
a döntéshozók naplóit, levelezéseit, 
más megnyilatkozásait tartalmazó for
ráskiadványokból is. Természetesen 
nem maradhattak el a nemzetközi do
kumentumok sem (Berlini Szerződés 
25. cikkelye, a 1879-es konvenció, az 
1909-es megállapodás).

A téma természetszerűen igényeli 
az interdiszciplináris feldolgozást -  a történeti és jogtu
dományi módszereket. Ezt a kettősséget a szerző mono
gráfiájában értő módon alkalmazza.

S z a b ó  Sz il á r d

Bosznia-Hercegovina 
közjogi viszonya

Ausztriához és Magyarországhoz 
1878 és 1918 között
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