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A református egyház jogának történeti vizsgálata 

mind a mai napig -  néhány kezdeményezést kivé
ve -  fehér foltot képez a magyar jogtörténet tudo
mányában. A 19. század második felében az erdélyi viszo

nyok vonatkozásában máig egyedülálló irányzat kezdett 
kibontakozni, mely azonban új követő hiányában elhalt. 
E kezdeményezés a magyar jogtudomány két ismert egyé
niségéhez, Dósa Elekhez és Kolosváry Sándorhoz1 fűző
dik. Az egyház jogának forráskutatásán alapuló, a történe
ti előzményekre támaszkodó rendszerező munkák csupán 
a református egyháztörténet emlékezetének perifériáin 
maradtak fenn.

Jelen tanulmány ezt a rövid életű egyházjogtörténeti 
kezdeményezést és annak történeti-jogi eredőit kívánja 
bemutatni három résztéma tárgyalásával, úgymint a tör
téneti-jogi iskola erdélyi nyomainak keresése különösen 
Dósa Elek munkásságában, 
tanítványára, Kolosváry Sán
dorra gyakorolt hatásának bio
gráfiai elemzése, majd a két 
egyházi mű keletkezésének, 
főbb jellemzőinek, hasonlósá
gainak és különbségeinek be
mutatása.

1. A történeti
jogi iskola nyomai 
Erdélyben

Dósa Elek és munkássága nem 
került még a magyar jogtu
domány történetében elhelye
zésre, erdélyi politikatörténeti 
megítélése pedig még a leg
újabb vonatkozó szakirodalom 
fényében sem nevezhető vita 
nélkülinek.2 Ezen okból kifolyólag a teljes elemzésre 
ezúttal nem kerülhet sor, csupán néhány olyan adalékot 
ismertetünk, mely bizonyítja, hogy a történeti-jogi isko
la erdélyi hatásának későbbi részle
tes vizsgálatához új információkkal 
szolgálhat.

Elfogadott álláspont, hogy a re
formkorban Frank Ignác munkássá
gában érhető tetten a történeti-jogi 
szemlélet a leginkább.3 Az iskola 
nagyobb hatásának útjában állt a ha
mis illúziókra építő ius patrium ku
tatása és a tételes jogot másodlagos 
jelentőségűnek tekintő észjogi isko
la. Az OPTK léte pedig mintegy élő 
tagadása volt az iskolára jellemző 
törvényalkotási averziónak.4 Ma
gyarországon a 19. század első felé
ben még a szakjogágak történeti és 
dogmatikai alapozása zajlott, így a 
tudományos figyelem középponljá-
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ban is a tételes jog és a törvénykezés állt.5 Ami a különálló 
erdélyi viszonyokat illeti, ebben az időszakban a hányatott 
közjogi viszonyok miatt a legfőbb feladat a hatályos jog 
megállapítása volt, mely azonban súlyos hiányosságok
tól és feloldhatatlan ellentmondásoktól szenvedett. Min

den további teendő előtt ezt az
-  előbbi okoknál fogva szinte 
lehetetlen -  munkát kellett el
végezni, mellyel Dósa Eleket 
bízták meg. A továbbiakban 
néhány olyan adalékot ismerte
tünk, mely indokolja a kitűzött 
téma létjogosultságát.

Dósa Elek barátjával, Szent
királyi Mórral -  I. Ferenc ki
rály magánkihallgatása után
-  fél évre szóló külföldi tartóz
kodási engedélyt kapott arra, 
hogy 1830 tavaszán és nyarán 
a német ajkú területek egyete
meit végigjárja. Ebből kifolyó
lag előadásokat hallgathattak 
a göttingeni, kasseli, berlini, 
hamburgi és müncheni egye
temek jogi fakultásain. E kör
útja során gyűjtötte össze híres 
könyvtárának jelentős részét

is.6 Az 1930-as években Savigny a berlini egyetemen ok
tatott,7 így Dósa Eleknek lehetősége nyílt a történeti jogi 
iskola eszméit közvetlenül Savigny által tanulmányozni.

Elhivatottságáról és érdeklődéséről 
formálódó képünket csak tovább erő
síti a Goethe életrajzában tett bejegy
zés, miszerint a híres költő és író ven
dégül látta Dósát otthonában.8 Goethe 
és Savigny egymásra gyakorolt je
lentős hatása pedig ismert, a szegedi 
egyetemen 1984-ben e témáról előadó 
Dieter Nörr9 1985-ben monográfiát je
lentetett meg a két jelentős személy vi
szonyáról.10

Dósát pesti tanulmányi időszaká
ban magánjogra Frank Ignác oktat
ta, így a magyarországi realisztikus 
történeti-jogi iskolával is közvetlenül 
érintkezett. Alapművében is igazol
ható nyomai vannak a kritikai-elemző 
tudományos módszernek.11 Kolosváry
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Bálint egy, az Akadémián elmondott beszédében határo
zott párhuzamot von Frank és Dósa közé egyrészt a nehéz 
életük, másrészt az összefoglaló munkáik jellege, munkás
ságuk miatt. Dósa Erdélyhoni jogtudományénak elemzése 
közben ekként fogalmazott: „Sajátságos könyv, melynek, 
mint a gyöngytermő kagyló igazgyöngyének, a fájdalom 
adott életet. Az a fájdalom, mely a magyar jogrendszer fa 
natikusának lelkét töltötte el az ezer esztendős saját jog  
bukása felett s amely halálba kergette a vele mindenben 
kongeniális, legnagyobb magyar jogászt, A közigazgatás 
törvényének halhatatlan íróját, Frank Ignácot is. ”12

Az Erdélyhoni jogtudomány című kötet vonatkozásá
ban azonban nem beszélhetünk egységes megítélésről. 
Horváth Pál módszertani és tudománytörténeti kötetében 
pozitívan aligha értelmezhető romantikával vádolja meg 
művéért Dósát.13 A nemesi romantika és az elavult, a ha
zát csak romba dönteni képes privilégiumok védelmének 
elmélete a mai napig uralkodónak mondható. A magyar
országi birodalmi és függetlenségi álláspontok azonban 
aligha vetíthetőek az erdélyi politikai és közjogi gondol
kodásra, melyben a Habsburg-uralom, a függetlenség, a 
Magyarországhoz való csatlakozás kétféle lehetősége 
(császárhű és független) jóval komplexebb helyzetet te
remtett. A Dósa konzervativizmusát tárgyaló történeti 
irodalom is elismeri, hogy Dósa egyik fontos szempontja 
az 1842-es hírlapi vita során az volt, hogy a jobbágyság 
megnyerésével Bécs ne tudja megerősíteni hatalmát Er
délyben. A szabadságharc eseményeinek ismeretében ki
mondhatjuk, hogy félelme nem volt alaptalan.14

A jogtörténeti szempontoknál maradva szükségesnek 
tartjuk rögzíteni, hogy Dósa fő művét valójában nem a 
hatvanas években kell értékelni, hanem az 1848-as viszo
nyok között, mivel akkor készítette el az eredetit. A máso
dik változat megírása idején éppen a börtönből szabadult, 
a légkör és a kormányzat pedig kikényszerítette belőle 
a Martini-féle természetjogias bekezdést, de célja a to
vábbra is a régi mű pótlása maradt. Az Erdélyhoni jog
tudomány a Frank Ignác-i értelemben vett összefoglaló 
megalapozása az erdélyi jognak, előkészítve ezzel törté
netének kutathatóságát.15

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy Dósa életében 
észrevehető egyfajta utilitarista fordulat, mikor az 1840-es 
években felismerte, hogy az erdélyi viszonyokat megre
formálni erősebb érvényesítő erő nélkül nem lehet, a régi 
viszonyok külső behatások miatt pedig helyrehozhatatla- 
nok. Külön elemzést érdemelne annak vizsgálata, hogy 
az utilitarizmust magában foglaló konzekvencionalizmus 
hogyan értelmezhető az erdélyi viszonyok között, különö
sen annak ismeretében, hogy Jeremy Bentham elmélete 
népszerű volt a reformkori Erdélyben. A képet pedig to
vább árnyalja az a tény, hogy fogsága alatt Dósa fordította 
le Bentham Theory o f Legislation című művét.16

A történeti-jogi szemlélet erdélyi hatásának részle
tesebb vizsgálati igényét tovább erősíti, hogy a magyar 
bölcseleti gondolkodás történetéről szóló legújabb iroda
lom Haller Károlyt is ezen irányzat tételes jogi követői 
között említi.17 A szálak esetleges kapcsolódására utalhat 
az az adalék is, hogy Haller magánjogi könyvének ele
jén, a történeti bevezetésnél Dósára hivatkozott,18 illetve 
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Dósa halálakor annak a Kolozsvárnak a városi képviselő
je volt, mely hatalmas gyászmenetet rendezett az elhunyt 
jogtudósnak.

2. Példakép és utód: Dósa Elek 
és Kolosváry Sándor kapcsolata

Kolosváry Sándor elemi és gimnáziumi tanulmányait a 
marosvásárhelyi kollégiumban végezte.19 A történelem 
iránti érdeklődését ő maga önéletrajzában erre az időszak
ra vezette vissza. Nagy benyomást tett rá, hogy abban az 
időszakban nem tanulhatták hivatalos formában hazájuk 
történelmét. A nélkülözést jól ismerő család sarja közép
fokú tanulmányai végeztével jogot akart hallgatni, mivel 
az azonban túlságosan drágának bizonyult, ezért a papi 
hivatást választotta.20 A teológiát a marosvásárhelyi kollé
giumban berendezett akadémián kezdte el. 1859-60-ban 
egy jómódú nagyszebeni ügyvéd gyermekei mellett neve
lői állást ajánlott, melyet Kolosváry csak azzal a feltétellel 
fogadott el, hogy beiratkozhat az ottani jogakadémiára.21

Az első félévet jól teljesítette, azonban amikor a han
gulat az 1860-ban összehívott országgyűlésen enyhülni 
látszott, ahogyan Kolosváry fogalmazott, a tankönyvek 
olvasását a nagyszabású beszédek hallgatása váltotta fel, 
és mint önérzetes magyar ifjú nem járt be az előadások
ra azzal az indokkal, hogy a neoabszolutizmusnak úgyis 
vége, tehát a császári és királyi jogakadémia is nemsokára 
be fog zárni. A magyar politikai győzelmet ünneplendő, a 
szász városokat rendre „nagy szóval”, magyar viseletben 
járta társaival. A kolozsvári Kelet című folyóirat munka
társa lett, az ünnepségeken mint zászlóvivő szerepelt.22 
A lelkesedésnek hamar vége szakadt, mivel a provizórium 
időszakában Kolosváryt a nagyszebeni jogakadémián 
több tantárgyból is megbuktatták. Ezt követően otthagyta 
az iskolát, és tanulmányait Marosvásárhelyen, a régi alma 
materben Dósa Elek tanítványaként folytatta.23

1962-ben kezdte el jogi tanulmányait Pesten, 1965-ben 
végzett. Még a doktoravatás előtt bekövetkezett élete -  sa
ját emlékei alapján -  legnagyobb fordulópontja. A kolozs
vári református jogakadémia tanárának, Ocsvay Ferenc 
professzornak24 a katedráj a megüresedett. A hely betöltése 
érdekében a fenntartó egyház vezetői Dósa Elekhez for
dultak tanácsért. Kolosváryt ajánlotta, aki azonban -  saját 
felkészültségével indokolva -  vonakodott igent mondani. 
A munkát végül csak Dósa és Teleki Domokos biztatására 
fogadta el.25

Egy fontos eseményt Illés József Kolosváry halálát kö
vető akadémiai emlékbeszédében némi pontatlansággal 
idézett.26 Az új munkahely és a rengeteg készülés miatt 
Kolosváry úgy kimerült, hogy ágynak esett. A halál biz
tos tudatában a Dósa-házhoz vitette magát, de Illés állítá
sával ellentétben nem Elek viselte gondját, hanem annak 
testvére.27 A látszólag jelentéktelen esemény és annak 
pontatlan megidézése két okból is információval szol
gálhat jelen dolgozat tárgyához. Egyrészt kettejük kap
csolatához és annak jelentőségéhez aligha férhet kétség, 
másrészt Illés is fontosnak tartotta azt ilyen módon ki



emelni Kolosváry tudományos pályája feletti ünnepélyes 
beszéde alkalmával.

1867-ben rendes tanárnak nevezték ki a kolozsvári re
formátus jogakadémiára. Ezt a munkát egészen 1870-ig, 
a jogakadémia végleges megszüntetéséig végezte. Ezt 
követően került át a kolozsvári királyi jogakadémiára, 
Eötvös 1870-ben nyilvános rendkívüli tanárrá nevezte ki. 
1872-ben az újonnan felállított tudományegyetem magyar 
magánjogot és bányajogot oktató rendes tanára lett. 1876- 
ban engedélyt kapott arra, hogy protestáns egyházjogot is 
tanítson.28

Kolosváry, folytatva példaképének, Dósa Eleknek az 
egyházi munkásságát, részt vett a református egyház jogá
nak kodifikációjában is. Választott tagja lett az erdélyi és 
magyar egyház unióját előkészítő konventnek, majd a két 
egyház egyesülését követően az egyetemes konventeknek 
is. Tagja volt először a debreceni zsinatnak, majd a buda
pestinek is, melynek utóbb világi főjegyzője is volt. Az 
egyházi bíráskodásra vonatkozó szabályokat ő dolgozta 
ki. Tagja volt az erdélyi és a magyar fegyelmi és házassá
gi főtörvényszéknek és a konventi bíróságnak. Elnökhe
lyettese volt az Erdélyi Református Egyházkerületnek.29 
Az Erdélyi Protestáns Közlöny állandó munkatársa volt,30 
jogtudományi művei mellett pedig nagyszámú publikáci
ót jelentetett meg egyházjogi témában is.31

Kolosváry Sándor tudományszervezői feladatokat is 
vállalt: a Jog- és Államtudományi Karnak 1876-1877-ben 
és 1898-1899-ben dékánja volt, 1888-1889-ben pedig az 
egyetem rektora volt. Tagja volt a Jogtudományi Állam
vizsgálati Bizottságnak, valamint a Kolozsvárott fönnálló 
Birtokrendezési Mérnökvizsgálati Bizottságnak. Haller 
Károly és Kolosváry egyidejű teljesítménye a Kolozsvári 
Egyetem érdekében ismert és elismert, a szoros kapcso
latnak pedig újabb bizonyítéka, hogy utóbbi a Jog- és Ál
lamtudományi Karnak az 1873-1874-es és 1890—1891 -es 
tanévekben dékánja, 1874-1875-ben és 1891-1892-ben 
prodékánja, az egyetemnek 1880—81-es tanévben rektora, 
1881-82-ben prorektora, a Jogtudományi Államvizsgálati 
Bizottság és a II. Alapvizsgálati Bizottság tagja volt.32

Illés József Kolosváry felett elmondott beszédét a kö
vetkező gondolatokkal fejezte be: „Az erdélyhoni jog
tudomány megmentője és megteremtője Dósa Elek volt 
Kolosváry Sándor ideálja és patrónusa. Kolosváry az ő 
ajkáról hallotta a régi magyar jog hangjait. A jogtörté
neti kutatáshoz erőt, kitartást, mind egy forrásból merí
tett, abból az ősforrásból, melyet a nemzeti érzés ad. O a 
régi intézményekben nemcsak az érdekes régiségeket lát
ja, amelyek Erdély vagy a szoros értelemben vett magyar 
haza termékei. ”33

3 .  A református egyházi jog történeti 
szemléletű összefoglalásai

Makkai Sándor püspök az erdélyi református egyházi iro
dalomról írt munkájában a következőképpen nyilatkozik: 
„[...] itt kell megemlítenünk a jelzett tudománykörökben 
őket megelőzően és elszigetelten szereplő egyénisége-
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ket, akiknek működése még a megelőző korszakból nyú
lik át ide és már nem vesz irányító részt a  modern irány
zat életében. Ilyenek: a nagynevű jogtudós és politikus, 
Dósa Elek (1803-1867) marosvásárhelyi jogtanár, kinek 
»Az erdélyhoni ev. reformátusok egyházi jogtana« (Pest, 
1863) c. alapvető munkája az egyházkerület megalakulá
sáig, uniójáig és végre a zsinati törvények megalkotásáig 
a legtekintélyesebb jogfelfogási alapul szolgált egyházi 
életünkben. Ez elszigetelt diszciplína nem sorozható be az 
irányzatok munkájába. [...] Itt említjük meg Dósa köny
vének még egy kitűnő utódját: Kolosváry Sándor »Az erd. 
ev. ref egyházker. egyházjoga« (1877) c. kiváló művét. ”34

Elsőként Dósa Az erdélyhoni evangelico-reformátusok 
egyházi jogtana című munkáját tárgyalva megállapíthat
juk, hogy szerkezete az Erdélyhoni jogtudomány szerke
zetére sokban hasonlít, sőt a két mű szoros kapcsolatban 
áll egymással. Az egyházjog forrásainak összegzésénél ki
fejezetten hivatkozik is az Erdélyhoni jogtudományra és a 
világi jogszabályok rendszerére.35

A jeles mű két részre osztható. Első része az egyházi 
közjogtannal (jus publicum ecclesiasticum) foglalkozik, 
amely alatt azokat az egyházi törvényeket érti, amelyek 
az egyháznak mint önálló testületnek akár személyek, 
más testületek vagy az állam felé való jogait és köte
lességeit szabályozzák.36 Különlegessége a könyvnek, 
hogy az egyházi hatalom a hatalommegosztás szellemé
ben kerül felosztásra. Elsőként az egyházi közakarat ki
nyilvánításának módjait osztja fel egyházi törvényhozó 
és egyházi ítélő hatalomra, ezt követően az egyházi köz
akarat teljesítésének (a végrehajtó hatalomnak) három
féle módját különbözteti meg, úgymint felvigyázó (ins- 
pectora potestas), kormányzó (gubernativa potesta) és 
büntetőhatalom (coercitiva potestas). A második rész, az 
egyházi magánjogtan (jus ecclesiasticum privatum) fog
lalja magában az egyházi törvényeknek azon csoportját, 
melyek az egyház tagjainak jogait és kötelességeit és az 
egyházi vagyonjogot tárgyalják, a munkát végezetül az 
egyházi perjog zárja.37

Dósa könyve abban az értelemben egyedülálló, hogy 
átfogó és részletes képet kíván adni nemcsak az egyház 
belső viszonyainak szabályozásáról, hanem az államhoz 
való kapcsolatáról is, miközben teret szentel az egyház 
belső és külső jogforrásainak is. Célját az Előszóban fo
galmazza meg: „Valamint az állam, úgy az egyház is csak 
akkor felelhet meg rendeltetésének, ha törvényei végre
hajtatnak: a  törvények végrehajtásának főfeltétele pedig, 
hogy minden érdekelt ismerje azokat. Ezen állítást azon 
történelmi tény is igazolja, hogy az állami s egyházi hata
lom bitorlói, az illető törvények ismeretének nehezítését és 
gátlását egyik leghatalmasabb eszköz gyanánt használták 
hatalmuk erősbítésére, s ezt annál könnyebben tehették, 
mivel a  történelem s tapasztalat bizonysága szerint eleitől 
fogva, még a miveltebb népek is több gondot fordítottak 
törvények alkotására, mint arra, hogy az alkotott törvé
nyeket a feledékenységbe merüléstől s az elferdítő magya
rázatoktól megóvják. Minthogy minden törvény az illetők 
jogainak s kötelességeinek kútfeje, s a jogon alapuló sza
badság és a kötelességen alapuló jog, csak a törvény tel
jesülése által juthat érvényre. ”38
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Az Előszó két további két tételt tartalmaz. Dósa Elek 

az erdélyi református egyház nehéz helyzetének egyik 
jelentős okaként az egyház által alkotott törvények rend
szerezésének hiányát jelöli meg. Az 1517 óta formáló
dó protestantizmus életelve -  a folytonos tökéletesedés 
szellemében -  nemcsak egyházi, hanem polgári törvé
nyek által is módosult. A változások rendszerezése elma
radt, ezáltal a joganyag szét van szórva a Szentírásban, a 
hittételekben, a törvénytárakban, a régi nemzeti és újabb 
közönséges zsinatok, egyházi és főtanácsi jegyzőköny
veiben. A jogforrások felkutatása, rendszerezése, össze
hasonlítása, kiértékelése és kivált annak meghatározása, 
hogy az elmúlt idők olykor csak részleges módosításai 
után melyek azok a szabályok, amelyek a mai napig ér
vényesek és hatályosak, olyan nehéz feladattá vált, mely 
hosszas, szakszerű kutatást kíván.39 Dósa Elek ezzel han
got ad azon véleményének, mely szerint jogtörténeti ku
tatások tárgyává kell tenni mindkét haza református egy
házainak fejlődését.40

Kolosváry egyházjogi könyvének előszavában sa
ját maga szögezi le a Dósa munkájához fűződő szoros 
viszonyt. Ahogyan írja, a „feledhetetlen emlékű volt ta
nára” munkájának megjelenése óta eltelt tíz évben az 
egyházi viszonyok jelentősen megváltoztak, mely okból 
kifolyólag szükségesnek mutatkozott egy új összefogla
ló monográfia megírása. Dósa könyvének elvitathatatlan 
érdemeként ismeri el, hogy abban számos és különböző 
természetű forrás került összegyűjtésre. A vonatkozó sza
bályok rendszeres előadásban kerültek közlésre, melynek 
eredményeit fel kívánta használni új könyvéhez. Az utób
bi állítást igazolja a Dósa művére vonatkozó több tucat hi
vatkozás és a törzsszövegbe belefoglalt több reflexió is.41

Munkájának első 86 oldala bőségesen tárgyalja a vo
natkozó joganyagot annak kialakulásának történeti ke
reteivel, okaival, jellegzetességeinek számbavételével 
együtt. A Dósa által megkezdett munkát tovább folytatja, 
annak történeti kiszélesítését rögzíti is: „Egyh[ázi] jogi 
kútfőink felette különfélék, és különböző időkben is ke
letkezvén, alapos megismerésük, történelmi tanulmányok 
nélkül, lehetetlen volna. Éppen ezért, e munka köréhez 
képest, igyekezni fogunk, egyes kutfőinket legalább vázla
tos történelmi megjegyzésekkel és felvilágositásokkal kis
érni. ”42 A különböző természetű források katalógusszerű 
felsorolásán túl azok keletkezésének folyamatát és körül
ményeit is ismerteti. A Dósára jellemző következetes jog
forráshasználaton túl lábjegyzetekben számos hivatkozás 
található hazai és külföldi, magyar és latin nyelvű egyházi, 
egyházjogi, történeti és jogtörténeti munkákra is. Az álta
la idézett írók között egyaránt megtaláljuk Frank Ignácot, 
Wenzel Gusztávot, Récsi Emilt, Kelemen Imrét, Huszty 
Istvánt, Kovachich József Miklóst és Kovachich Márton 
Györgyöt is, ezenkívül gyakran idézi Révész Imrét és Ja
kab Eleket is. A mű több helyen meghaladja az egyházjogi 
összefoglalóktól elvárható mértékű jogdogmatikai és -tör
téneti problémafelvetést és tárgyalást. Példának okáért a

jogi szokások (consvetudines) és szokásjog (jus consvetu- 
dinarii) általános jellemzésének és problematikája tárgya
lásának kilenc oldalt szentel, mielőtt megadná az egyházi 
szokások általános definícióját.43

Meg kell jegyezni, hogy mesterének munkásságát nem 
elfogultan követte, több alkalommal kiigazította, tovább
fejlesztette a forráskritikai elemzéseket. „A szövegben idé
zett canonok, az általunk felsoroltakon kívül még számos, 
már elavultnak, s azért a mai korban nem alkalmazható- 
nak mondható intézkedéseket is tartalmaznak, s már Dósa 
Elek is id. munkájában [...] azokat megtollálva adja, a ki 
különben a canonokat és azok gyűjteményének rendszerét 
többnyire híven, néhol a tudomány mai színvonalának ro
vására követte el. ”44

A majdnem ötszáz oldalas mű szerkezetét illetően fon
tos megállapítani, hogy a terjedelmes forrástani részt kö
vetően újszerű szerkezetet dolgozott ki az egyházi viszo
nyok tárgyalására. Az első részben az Erdélyi Református 
Egyházkerület alkotmányát ismerteti, sokszor nagyobb 
terjedelemben az eredeti jogforrást vagy annak egy részét 
is közli. Másodikként az egyházkerület kormányzatát, 
majd az egyházi vagyont, végezetül a házassági jogot tár
gyalja. Az eljárási kérdéseknek összesen két oldalt szen
tel, a témában jobban elmélyedni kívánó olvasónak pedig 
Dósa Elek Erdélyhoni jogtudományának harmadik, Er- 
délyhoni magyar pertan című kötetét ajánlja azzal a meg
jegyzéssel, hogy abban az „egyházi törvénykezés körüli 
eltérések is kellőleg feltüntetve vannak”.45

4. Összegzés

A történeti-jogi szemléletnek bizonyítható nyomai van
nak az erdélyi jogtudomány művelőinek munkásságá
ban, ennek részletes levéltári forrásokon alapuló vizsgála
ta azonban még várat magára. A Dósa Elek és Kolosváry 
Sándor közti magán- és tudományos kapcsolat igazolható. 
Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy kettejük és az Erdélyben 
e korban működő más jogtudósok kapcsolata kevésbé fel
tárt terület, mindazonáltal szükséges, mivel az erdélyi jogi, 
politikai és gazdasági viszonyok más táptalajt szolgáltattak 
az egyes európai vagy magyarországi nézeteknek.

A református egyház mind Dósa, mind Kolosváry 
életében jelentős szerepet játszott, jogi viszonyainak fej
lesztése a két tudós számára fontos feladat volt. Számos 
vonatkozó témájú tanulmányuk mellett jelentős mono
gráfiák szerzői is voltak, melyek egy egyedülálló kezde
ményezéssé álltak össze, amely azonban új követőre nem 
tett szert. A két nagyszabású könyv szerves kapcsolata 
egyértelmű, különlegessége pedig a református egyházjog 
történeti szemléletű, forráskritikára és -elemzésen alapuló 
rendszerezése. Ugyanakkor megállapítható, hogy Kolos- 
váry műve a források alapos ismeretén túl tanúbizony
ságot tesz a bontakozó történeti és jogtörténeti irodalom 
széles körű használatáról is.
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