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1. Bevezetô

AMagyar Tudomány Ünnepén, 2020. november 
23-án az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport 
„Dialógusok a szuverenitásról” című konferenci-

áján Hermann Róbert mellett másodikként én kaptam azt 
a megtisztelő felkérést, hogy a kutatócsoport eredményeit 
tartalmazó kiadványok1 közül a nemzetiségi-nyelvi szu-
verenitással foglalkozó kötetet2 bemutassam. A mű a Gon-
dolat Kiadó gondozásában 2020-ban jelent meg Buda-
pesten a Jogtörténeti Értekezések sorozat 46. köteteként, 
Mezey Barna sorozatszerkesztő, Nagy Noémi szerkesztő, 
az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) négy 
jogtörténész munkatársa és a társtudományok köréből to-
vábbi öt szerző közreműködésével. Az alábbi írás nem 
klasszikus értelemben vett könyvismertetés, hanem a kö-
tet kapcsán felvetődő gondolatok rögzítése, melyeket a 
fenti konferencián lehetőségem volt – az online térben meg-
jelent – szakmai közönség előtt elmondani. Sajnálatos volt 
az online forma oka, a súlyos járvány, amely miatt megszo-
kott életvitelünk mellett a szakmai konferenciákat követő 
beszélgetésekről is le kellett mondani, de fi gyelemre méltó 
volt az előny is, ami abból adódott, hogy időigényes utazás 
nélkül vehettem részt számos további vidéki és fővárosi 
jogtörténész körében az értékes rendezvényen.

2. A tanulmánykötet belsô kronológiai 
láncolatáról

A tanulmánykötet címe úgy beszédes, hogy mindeközben 
elzárkózik két kérdésnek az azonnali megválaszolásától. 
Beszédes annyiban, hogy kifejezi: a tanulmányok szer-
zői mindannyian a polgári modernizáció korszakával (a 
modern állam kiépülésének korával) foglalkoznak, azaz 
nagyjából a francia forradalomtól (1789) az első világhá-
borúig terjedő mintegy százhúsz évre terjed ki a vizsgálat, 
és megtudjuk belőle azt is, hogy annak konkrét tárgya a 

nemzetiségi és a nyelvi kérdés. Az azonban, hogy föld-
rajzi értelemben a kelet-közép-európai térség államairól, 
elsősorban Magyarországról lesz szó, majd csak a tarta-
lomjegyzéket felütve derül ki. 

A kronológiai láncolat gyakorlatilag teljes a kötetben: 
ennek első láncszeme Heil Kristóf Mihály tanulmánya: a 
szerző arra világított rá, hogy – válaszként II. József Ge-
samtmonarchie-koncepciójának nyelvi aspektusára – az 
uralkodó halálát követő évtizedekben a magyar mint álla-
mi és oktatási nyelv kérdésében jelentős elmozdulás történt. 
A fi atal szerző azonban bölcsen nem a korszak nyelvpoliti-
kájának, illetve a nyelvhasználatnak az átfogó bemutatásá-
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ra törekedett, hiszen ebből számos kérdést, többek között a 
magyar jogi szaknyelv megteremtésének folyamatát3 már 
feldolgozták, hanem az 1791:67. tc.-kel és az 1827:8. tc.-kel 
felállított országos bizottságok munkálatai közül a tanügyi 
operátumhoz fűzött nógrádi észrevételek ismertetésére vál-
lalkozott, ami viszont hiánypótló. Nem világos ugyan, mit 
ért a magyar államnyelv „kodifi kációs” folyamatán, forrá-
salapú munkája értékes eleme a kötetnek.4 

Az 1868. évi XLIV. tc.-et megelőző hét év nyelvi-nem-
zetiségi tárgyú szabályozását a Magyar Királyság és Er-
dély területén Csernus-Lukács Szilveszter mutatta be, aki 
bevezetőként a téma fonalát a reformkort lezáró 1848–49-
es éveknél vette fel, ahol Heil Kristóf Mihály letette azt. 
Ez a tanulmány szintén ren-
delkezik tudományos nó-
vummal, mivel az októberi 
diplomát – és ezzel a neo-
abszolutizmus évei után a 
magyar nyelv államnyelvi 
státuszának visszaállítását – 
követő uralkodói nyelvren-
deleteknek és a vonatkozó 
erdélyi törvényi jognak az 
elemzése mindeddig hiány-
zott a magyar jogtörténet-tu-
dományból.5 

A harmadik láncszem a 
pécsi jogfi lozófus profesz-
szornak, Andrássy György-
nek az írása, aki évtizedek 
óta elkötelezett kutatója a 
nyelvi jogok kérdéskörének. 
Andrássy György a nemze-
tiségi egyenjogúságról szóló 
1868. évi XLIV. tc.-et most 
is elméleti szemszögből 
vizsgálta tanulmányában. 
Eddigi munkásságán6 alapul 
az a következtetés, melyet 
ezúttal is levont az elemzés 
végeztével: a magyar törvé-
nyi szabályozás a 19. század 
második felében kortársai-
hoz képest kimondottan előremutató volt, sőt voltak olyan 
elemei, melyek ma is mintául szolgálhatnának a kisebbsé-
gi nyelvi jogalkotás területén.7 

A kronológiai láncolatot a nemzet- és nacionalizmus-
elméleteket kutató történész, Lajtai L. László tanulmánya 
zárja, a hosszú 19. század végnapját elérve. Megállapítá-
sa, hogy az oktatás a hatalomhoz való hozzáférés egyik 
legfontosabb területét képezte (és képezi ma is), indokol-
ja, hogy miért került be az alsó- és középszintű oktatás 
nyelvére vonatkozó szabályozás történetének precíz átte-
kintése a kötetbe.8 A téma széleskörű (pedagógia)történeti 
szakirodalommal rendelkezik, sőt az oktatási nyelvre vo-
natkozó szabályozás gyakorlati megvalósulásáról már for-
rásalapú, jogtörténeti tanulmányok is születtek.9 Ez utóbbi 
típusú írások jelentősége abban áll, hogy pontosíthatnak 
azon a következtetésen, amelyre a vonatkozó jogi normák 

elemzése által jut a kutató: Lajtai L. László az elemi nép-
iskolák tekintetében (a kor oktatásügyi infrastruktúrájá-
nak és egyes régiók etnikai homogenitásának fényében) 
kivitelezhetetlennek látta „a tömeges tannyelvi, illetve is-
kolai nyelvoktatás általi magyarosítást”, amihez az 1868. 
évi népoktatási törvény gyakorlati megvalósulást vizsgá-
ló kutató azt tudja hozzáfűzni, hogy konkrétan mikor és 
milyen keretek között volt mégis lehetőség a magyarosító 
szándék megvalósulására. 

Az említett időszakok mindegyikén átível Megy-
eri-Pálffi   Zoltán tanulmánya a névhasználatra vonatkozó 
jogi szabályozásról, illetve a névmagyarosítás jelenségé-
ről, okairól és módjáról.10 A hazafi  Petrovics Sándor, a női 

lélek mély ismerője, Ziegler 
Géza, a „nemzeti jog” ko-
difi kációjára törekvő, dísz-
magyaros Grosschmid Béni 
és a hazaszeretet himnuszát 
éneklő Glatter Miklós képe 
fut át a szemem előtt a tanul-
mányt olvasva: közös ben-
nük, hogy remekül bántak 
a szóval annak a népnek a 
nyelvén, amelyhez tartozó-
nak vallották magukat. Bár 
a tanulmány számomra nem 
feltétlenül nemzeti-nyelvi, 
hanem inkább az identitási 
kérdésről szól, szép fejezete 
a kötetnek.

A vizsgálat időintervallu-
mát, a hosszú 19. századot 
tekintve egy apró hiányér-
zete marad az olvasónak: az 
1849 és 1860 közötti idősza-
kot ugyan több írás érinti az 
adott tanulmány témájához 
igazodva, a felújított abszo-
lutizmus évtizede némileg 
mégis elhanyagolt a kötet-
ben. Igaz, a birodalmi egység 
jegyében szó sem lehetett a 
nemzetiségi-nyelvi kérdés 

hangsúlyozásáról. Mivel azonban a felekezeti hovatarto-
zásnak jellemzően nyelvi és etnikai összetevője is volt, 
talán érdemes lett volna foglalkozni a korszak egyházpo-
litikai küzdelmeivel. Ebből a szempontból a reformkor óta 
terjedő magyar nyelvhasználat említhető a neológ zsidó-
ság körében, akik Mózes-hitű magyarokként azonosultak 
a nemzettel, és vettek részt annak küzdelmeiben, valamint 
a protestáns pátens (1859), amely a bécsi és linzi béke 
után lépcsőzetesen kiépített protestáns (evangelica augus-
ta és evangelica reformata) egyházi autonómiát helyezte 
volna új szervezeti alapokra, ha Ferenc József nem kény-
szerült volna arra, hogy a pátenst a kibontakozó ellenállás 
következtében gyorsan visszavonja. Ez az ellenállás pedig 
nem önmagában felekezeti, hanem sokkal inkább nemzeti 
jellegű volt. Az említett öt írás nevezhető a kötet magyar 
jogtörténeti, kronologikus blokkjának.



59

3. Az ún. nyelvi szuverenitás 
értelmezésérôl

A második kérdés, amelyet a kötet címe felvet, a szu-
verenitás fogalmának és a nyelvhasználatnak az össze-
függésére vonatkozik. Bár a kötet szerzői tudományte-
rületükhöz igazodó, ezért eltérő értelmezésben (illetve a 
névhasználatról és a névmagyarosításról írt tanulmányban 
egészen tágan, hétköznapi értelemben) használják a nyel-
vi szuverenitás kifejezést, úgy gondolom, érdemes erre a 
kérdésre külön kitérni. Izgalmas olvasmány a nyelvész-
professzor Csernicskó István tollából született tanulmány. 
Mivel a szerző – a szláv nyelvek példájával – a nyelvi és 
a politikai szuverenitás szoros kapcsolatát mutatja be, ez 
az írás kívánkozott volna az első helyre, ha a szerkesz-
tő nem a szerzők névsora alapján, hanem a tanulmányok 
között logikai láncot fűzve állította volna össze a kötetet. 
Csernicskó szerint a nyelvek nem feltététlenül és minden-
kor tekinthetők olyan zárt rendszernek, melynek a határai 
egyértelműen meghúzhatók. A történelem során azonban 
számos állam önálló, saját nyelvére hivatkozott létjogo-
sultsága igazolásaként, ezért a nyelv a szuverenitás meg-
határozó elemének tekinthető.11 Állítása, melyet más szer-
zők is megfogalmaztak már,12 kétségtelenül helytálló, bár 
fordítva sajnos már nem feltétlenül van így: a posztkoloni-
ális világban nemzetek és nyelvek szép számban léteznek 
ugyanazon államnak a térképen vonalzóval húzott hatá-
rain belül, máshol pedig több állam területére, más nem-
zetek közé szétszórva vagy nemzeti-nyelvi kisebbségként.

Európai példa az utóbbi jelenségre Képessy Imre ta-
nulmányának témája, a szlovák nemzeti mozgalom törté-
netének egy szelete, a mozgalmi követeléseinek áttekin-
tése az 1848 és 1868 közötti időszakban:13 megtörtént a 
nemzeti ébredés a 19. század második felében, de önálló 
államiságra a Habsburg Birodalom széthullásakor sem 
számíthattak, Csehszlovák Köztársaságból pedig csak a 
Cseh–Morva Protektorátus felállításával párhuzamosan 
jöhetett létre az első önálló szlovák állam a második vi-
lágháború sötét éveire. Kétségtelen, hogy ez a folyamat 
az anyanyelvhasználati jognak a követelésével indult el, 
bár abban, hogy a kettészakadt szlovák politikai elit mit 
értett a 19. század közepén a nemzet fogalmán, és hogyan 
képzelte el a nemzeti otthont, már éles eltérések voltak. 
Itt kell említést tenni Schwarczwölder Ádám történész ta-
nulmányáról is, mely a horvát–magyar kiegyezés hátterét 
mutatja be a „bizalmas politikai célokra” elkülönített tit-
kos pénzalapnak sorsán keresztül.14 Az írás, ha csak köz-
vetetten kapcsolódik is a kötet fő témájához, értékes.

Bár Csernicskó István ad muníciót a szuverenitás és 
a nyelvhasználat közötti kapcsolatra nézve, ez az ösz-
szefüggés csak akkor világos, ha pontosítjuk, mit értünk 
magán a szuverenitáson jogtörténeti értelemben, mivel 
annak klasszikus tartalma és magyarázata jelentős mér-
tékben különbözik attól, amit a modernkori szuverenitás-
fogalom takar.15 Egyetértek a szerkesztő megállapításá-
val, mely szerint a nyelvhasználat tudományos vizsgálatát 
napjainkban két nyomós ok is alátámasztja: „Egyrészt az 
állam bizonyos nyelvi csoportok hegemón pozíciójának 

fenntartását (és ezen keresztül a hatalomhoz hozzáférést) 
a nyelvhasználat különböző színtereinek szabályozásával, 
azaz nyelvpolitikával tudja megvalósítani. Másrészt a sa-
ját nyelv használata a szuverenitás, azaz a közjogi önálló-
ság egyik legfontosabb jele.”

Azonban világos az is, hogy akkor, amikor a szuvere-
nitás fogalma az európai jogi kultúrában az abszolút ural-
kodók hatalomkoncentrációjához elméleti indokolást ke-
resve megjelent, akkor az sem Thomas Hobbes, sem Jean 
Bodin értelmezésében nem kötődött a nyelvi kérdéshez. 
Ha pedig az abszolutizmus keleti változatára gondolunk, 
sem Volickij teokratikus abszolutista felfogásában, sem 
Filofej ún. „harmadik Róma” elméletében nem kapott 
szerepet az a tényező, hogy a monarcha, aki nagyfejede-
lemből hamarosan cárrá vált, milyen etnikumú és nyelvű 
népek felett uralkodott egyre nagyobb kiterjedésű birodal-
ma nem oroszok által lakott szegleteiben. Az abszolút ál-
lamok korában – amely kétséget kizáróan a nyugati jogi 
kultúrában a modern állam ideáltípusának egyik összete-
vője volt – a lényegi újdonság a világi hatalom teljességé-
re vonatkozott. Egyrészt a szuverén abszolút állam az egy-
házi gyámkodás alól felszabadulva világi államként lépett 
a középkori monarchiák helyére, másrészt a hatalom tel-
jességét olyan értelemben is megjelenítette, hogy az ural-
kodó hatalma és felsőbbsége saját jogán alapult, szemben 
a nép által az uralkodóra átruházott hatalom elméletével, 
amely – római gyökerekből táplálkozva – a középkorban 
is jelen volt. Az állam ezzel kilépett a korábbi közössé-
gi viszonyokból és önmaga meghatározójává vált. Ennek 
előfeltétele belülről az államhatalom kizárólagossága, kí-
vülről pedig függetlensége volt.16 A monarchikus szuvere-
nitás kizárólagossága mellett nem volt jelentősége annak, 
hogy az alattvalók (nem pedig polgárok) milyen nyelven 
beszélnek, bár a felekezeti hovatartozáshoz kapcsolódó 
etnikai kérdés jogállásbeli különbségekhez vezethetett.17

Hasonlóan csekély jelentősége volt az etnikai és a nyel-
vi hovatartozásnak az abszolutizmus kora előtti patrimo-
niális uralomnál, mint államhelyettesítő modellnél és a 
rendi államnál is. A patrimoniális uralom, egy sajátos ger-
mán-római szimbiózis, az adott uralmi térsége élő népekre 
terjedt ki. Igaz, egy vérségi köteléken alapuló szervező-
désből, a germán törzsi királyságokból nőtt ki, de Klod-
vig és Nagy Károly birodalmára is igaz, hogy uralmuk az 
elfoglalt és ezáltal a tulajdonukat képező föld (patrimoni-
um) feletti jogosultságból következett. S hogy ezen a föl-
dön száli frankok, más germánok vagy közéjük vegyülő 
diaszpóra-zsidók, esetleg egyéb kisebb népcsoportok él-
tek, annak – amíg az uralkodó hatalmát elismerték – csak 
annyiban volt jelentősége, hogy a birodalom jogéletét hi-
hetetlen mértékű személyi és területi partikularizmus ha-
totta át. Az – ekkor még nem létező – szuverenitásfogalom 
szempontjából sokkal inkább annak volt szerepe, hogy a 
társadalmi erők, a patrimoniális korszakban az egyház, 
majd a korai rendiség és a rendi-duális állam időszaká-
ban a renddé szerveződő további társadalmi csoportok ké-
peztek-e hatalmi ellensúlyt és kértek-e részesedést a szu-
verenitásból. Nem tudok történeti példát arra, hogy egy 
európai államban az egyes rendeken belül nyelvi-etnikai 
szempontból létezett volna elkülönülés, arra azonban a 
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bojárköztársaságok varég előkelőitől a nem lengyel szár-
mazású lengyel királyok kíséretén át a normann Simon 
de Monfort angol nemzeti hevületéig számos példa van, 
hogy idegen elem nemzetivé vált, ahhoz hasonult. 

A középkori nyugati kereszténységben (nagyrészt 
Szent Ágoston munkásságának következtében) a Biblia 
Jézus Krisztus 1000 éves királyságáról szóló tanítását 
úgy magyarázták, hogy az tulajdonképpen az egyház földi 
uralmát jelenti. Ez a tétel jelentős befolyást gyakorolt a 
partikuláris nemzeti egyházakban az uralkodói hatalom-
gyakorlás mechanizmusára és annak bizonyos értelem-
ben a korlátozására is. A keresztény király a koronázás és 
felkenés szakrális jellege következtében arra törekedett, 
hogy a Megváltó földi uralmát segítse elő uralkodásával 
országa minden népe, így a többség közé vegyült vallá-
si és etnikai kisebbségek felett is, melynek rendkívül fi -
gyelemreméltó példája Szent István (és az Intelmeket 
megszövegező udvari egyházi személyek) tiszta tanítása 
a trónörökös, Imre herceg részére. Az ágostoni felfogás-
ból vezette le később Aquinói Szent Tamás azt, hogy a 
hatalmi hierarchiában magasabb helyen lévők az alattuk 
állók felett erkölcsi ítéletet mondhatnak, ezért az egyház 
jogosult megmondani, hogy ki a zsarnok. Mivel minden 
hatalmat úgy tekintettek, mint ami Istentől származik, és 
a földi törvényeknek az isteni törvényeken kellett alapul-
niuk, a világi uralkodó hatalmi helyzete funkcióvá vált. 
Ilyen értelemben a monarchikus szuverenitás korlátját ké-
pezte az, hogy az egyház képviselői hogyan ítélték meg a 
hatalomgyakorlását. 

Az egyházi elméleteken túl a renddé szerveződő tár-
sadalmi csoportok egységes érdekérvényesítése is kor-
látot képezhetett az uralkodói hatalommal szemben. Az 
angol Magna Charta Libertatum (1215) vagy a magyar 
Aranybulla (1222) a társadalmi erők szuverenitásból való 
részesedésének korai formáját, az ellenállási jogot (ius re-
sistendi) fektette le a jogosulatlan hatalomgyakorlás, az 
uralkodó és a dokumentumot kikényszerítők közötti szer-
ződéses helyzet megsértése esetére. Bár mintegy négyszáz 
évvel később, az angol abszolutizmus bölcselője, Hobbes 
azt állította, hogy az Isten kegyelméből hatalmon lévő ki-
rály csakis Istennek felelős és csak az ő parancsait köteles 
végrehajtania, egy generációval később a természetjogász 
Locke a középkori előzményeket is felhasználva úgy fo-
galmazott, hogy az ellenállási jog az, amit a társadalmi 
szerződés során a nép nem adott át az uralkodónak. En-
nek körében értelmezték a polgári engedetlenséget és 
a sztrájkjogot is. Míg tehát Hobbes azt vallotta, hogy a 
„hatalom hiánya rosszabb, mint a korlátlan hatalom”, és a 
humanista Bodin is a koncentrált hatalomgyakorlás szük-
ségessége mellett foglalt állást, többek között Johannes 
Althusius, Hugo Grotius és Locke is azt állította, hogy a 
szuverenitás a népet illeti, bár az szabad akaratból jogait 
szerződéses úton átruházhatja az uralkodóra. Hobbes és 
Bodin egy mély társadalmi és gazdasági válság tapasztala-
tából jutott a fenti következtetésre, míg Althusius, Grotius 
és Locke egyaránt elkötelezett protestáns természetjogász 
volt, és fi gyelembe vette többek között azt a szempontot 
is, hogy Ádám bukása óta az ember nem tökéletes, ezért 
hibázhat maga az uralkodó is, és a koncentrált hatalom-

gyakorlás súlyos jogsérelmekhez vezethet. Hogy pedig az 
ember az isteni természetjog alapján elidegeníthetetlen jo-
gokkal rendelkezik, az egyikük számára sem volt kérdés. 
Nem tudok arról, hogy a nemzetiségi-nyelvi jogi kérdést 
bármelyikük említette volna; ez a jog egészen egyszerűen 
nem tartozott a korszak kívánalmai közé, ezért a szaba-
delvű jognyilatkozatokban sem szerepel, az angol Bill of 
Rightstól (1689) az amerikai gyarmati kori jognyilatkoza-
tokon át az amerikai Bill of Rightsig (1791), majd a francia 
Emberi és Polgári Jogi Nyilatkozattól (1789) a Frankfurti 
Alkotmánnyal párhuzamosan előkészített alapjogi kataló-
gusig (1848). Ilyen értelemben egyértelműen helyeselhe-
tő, hogy a kötet súlypontja a 19. század második felére 
esik a vizsgált hosszú 19. századból.

Gondolatmenetemben a modern állam absztrakci-
óihoz visszaérkezve, a nemzetállam kategóriájára szüksé-
ges még utalni, hiszen a négy absztrakció közül témánk 
szempontjából a liberális jogállamnak és a kereskedőál-
lamnak nincs, ennek azonban van jelentősége. A nemzet-
állam kollektív-szövetségi szerkezete – az individuális 
szemléletű – liberális jogállammal szemben abból adó-
dott, hogy a nép egy egységet képezett, és ez az egyesü-
lés nem uralmi, hanem szövetségi formában történt meg. 
A nemzetállamok alapja az az összetartozás-érzés volt, 
amely a közös származásból, a közös nyelvből, a közös 
kultúrából és a történelmi emlékezetből táplálkozott, bár 
a kulturális nemzetállam helyett – amely csak nemzeti és 
etnikai kisebbségekkel nem rendelkező államban való-
sulhatott volna meg – az európai államokban rendszerint 
voltak és vannak is kisebbségek. Ennek következtében a 
polgári állam kiépítésének folyamatában politikai nem-
zetfogalomnak lehetett realitása, amely szerint a hang-
súly a nemzettel való azonosuláson, nem pedig a szárma-
záson volt. A nemzet születésnapját Franciaországban a 
Bastille ostromának napján (1789. július 14.) ünneplik, 
és az Emberi és polgári jogok nyilatkozata eredeti szöve-
ge is a nemzetszuverenitás fogalmát tartalmazta, miköz-
ben a nyelvi, etnikai és vallási kisebbségekre egyáltalán 
nem fordított fi gyelmet. Az amerikai nemzet megszüle-
tését, aminek még kevesebb köze van a kulturális nem-
zetfogalom összetevőihez, az angol koronától történő 
függetlenség deklarálásához (1776. július 4.) kötik, míg 
a német nemzet az egy államba való egyesüléssel (1871) 
született meg. 

Alapvetően a politikai nemzetfogalom érvényesülése 
volt látható a reformkori Magyarországon és a dualiz-
mus időszakában is. Ez utóbbi korszakban a monarchia 
nyugati felére és hazánkra is igaz, hogy a modern állam 
ideáltípusából a liberális jogállam, a kereskedőállam és 
a nemzetállam absztrakciója időben egybeesett. Itthon a 
jogalkotás vezérfonalát az egy magyar politikai nemzet 
tétele képezte úgy, hogy a horvát politikai nemzet is el-
ismerést nyert, és ez az állapot a monarchia széthullásáig 
változatlan maradt. A nehézség abból adódott, hogy a ma-
gyarok, németek, zsidók, szlávok, cigányok, románok 
és mások által lakott Hazában úgy ismerjük el a magyar 
nemzethez való tartozását mindazoknak, akik magyar-
nak vallják magukat, hogy mindeközben az identitásuk 
egy másik, legalább ennyire fontos elemét, az etnikai és a 
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nyelvi hovatartozásukat is kellő módon és mértékben res-
pektálja a hatalom és a jog. 

Összegezve mindezt az állapítható meg, hogy a nemze-
ti-nyelvi kérdés a modern állam négy absztrakciója közül 
egyedül a nemzetállam fogalmánál került előtérbe, de ott 
is csak és kizárólagosan akkor, ha a nemzeti-nyelvi kisebb-
ségek valamilyen okból rá tudták kényszeríteni a politikai 
elitet erre a nemzetszuverenitás (a jakobinus korszaktól a 
népszuverenitás) összetevőinek konkrét jogszabályokban 
történő meghatározásakor. Egyébként a modern polgá-
ri államok kiépülésének és virágkorának idején a nyelvi 
és etnikai homogenizálás, a kisebbségeknek a többségbe 
való beolvasztásának a célzata érvényesült, és ebben vál-
tozás csak az első világháború utáni korszakban indult el 
a kisebbségvédelem fogalom- és intézményrendszerének 
kialakulásával. 

Egészen más kérdés az, hogy a nyelvi szuverenitás a 
saját nyelv használatát jelenti, és így a közjogi önállóság 
egyik legfontosabb jele. Ebben a vonatkozásban nem ki-
sebbségi kérdésről van szó, hanem sokkal inkább az ál-
lamok feletti szerveződésekről. Erre a kettősségre a szer-
kesztő a bevezetőben egy rövidke mondat erejéig utal 
csak, bár a kutatócsoport tevékenységét bemutató tanul-
mányában a Jogtörténeti Szemle hasábjain kifejtette már 
a szuverenitás kifejezés értelmezési lehetőségeit.18 El kell 
ismerni, hogy a szuverenitás fogalmának és összetevői-
nek jogtörténeti kutatása rendkívül időszerű feladat akkor, 
amikor az Imperium Romanum modern változata, közös 
Európánk már valóság. A közelmúlt eseményei közé tar-
toznak az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról 
szóló, 1957. március 25-én aláírt Római Szerződés hat-
vanadik évfordulójára szervezett jubileumi rendezvények. 
Ezekhez kapcsolódott az Európai Unió 27 tagállama, az 
Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bi-
zottság vezetőinek nyilatkozata, amelyet 2017. március 
25-én írtak alá: a Római Nyilatkozat 4. bekezdésében az 
aláírók kijelentették, hogy „Együtt van a legjobb esélyünk 
arra, hogy […] megvédjük közös érdekeinket és értékein-
ket” a globális folyamatokkal szemben, melyek „egyenként 
háttérbe szorítanák országainkat”.19 Nos, ezekhez a közös 
érdekekhez és értékekhez a nyelvi szuverenitás is hozzátar-
tozik, melyet posztmodern világunkban nem annyira jogi, 
mint inkább valóban globális folyamatokok veszélyeztet-
nek. A koiné dialektosz, a görög nyelv korabeli változata Jé-
zus korában rendkívül pozitív szerepet töltött be abban (is), 
hogy az Imperium Romanum minden szegletébe eljuthatott 
a Mester üzenete, ahogy kulturális, valamint gazdasági és 

politikai jelentősége is van a közvetítő nyelv(ek) létének 
napjainkban. Ezzel az eszközzel azonban úgy célszerű 
élni, hogy közben megmaradjon az anyanyelv dallamában 
való gyönyörködés képessége a lélekben. 

4. Az összehasonlító módszer 
alkalmazásáról 

Az előszóban a szerkesztő azt ígéri olvasóinak, hogy a 
tanulmánykötet interdiszciplináris módszerrel mutatja 
be, miként „vélekednek a jogtörténet, a nyelvészet, a fi -
lozófi a és a történettudomány jeles képviselői a nemzeti-
ségi-nyelvi szuverenitáshoz kapcsolódó kérdésekről”. Ez 
az interdiszciplináris megközelítés, amely szépen teljesült 
is a kötetben, a kutatás kiterjedtségét, a vizsgált államokat 
tekintve csak szűk körben és időben alkalmazható követ-
kezetesen ahhoz, hogy a kutatás kellően mély legyen. Ez 
a metszet ezúttal térben Magyarországot, illetve egy ki-
tekintés erejéig hazánk szláv szomszédjait fedte le, míg 
időben a hosszú 19. századról volt szó. 

Ha azonban a későbbiekben a kutatócsoport tagjai az 
eddigi eredményeket felhasználva más európai államok-
ra is kiterjesztik a vizsgálatot ugyanennél a korszaknál 
maradva, még inkább érdeklődésre számot tartó eredmé-
nyekhez juthatnak. Az összehasonlítás rendkívül izgal-
mas, mivel hozzásegít ahhoz, hogy a nemzetiségi-nyelvi 
kérdés alakulását hazánkban reálisan értékeljük, meglátva 
annak hiányosságait, de egyúttal sikereit is, mégis igaz, 
hogy módszertani szempontból csak második stádium-
ként képzelhető el, mivel a nagy ívű, de részletszegény 
megállapítások elkerüléséhez az is szükséges, hogy leg-
alább hasonló mélységben és azonos munkamódszerrel 
tárják fel a kutatók az összehasonlítandó területeket. Kí-
vánom, hogy a kutatócsoport a jövőben legalább ilyen 
értékes eredményeket tudjon felmutatni, mint amelyeket 
ebben a kötetben a szakmai közönség elé tárt. A szerkesz-
tő, Nagy Noémi doktori értekezése a nyelvi jogok terü-
letéről20 nyelvtudományi eredményeket is felhasználó, de 
alapvetően összehasonlító jogtörténeti mű volt, ezért nem 
véletlen, hogy ő volt a szerzők közül az, aki az Osztrák–
Magyar Monarchia Lajtán túli és inneni két államában a 
nemzetiségi-nyelvi egyenjogúság elvének érvényesülése 
kérdésében jogösszehasonlításra vállalkozott.21 Kíván-
csian várom, hogy a közös kutatás milyen irányban fog 
folytatódni. 
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H a végigtekintünk a közelmúltban a doktori eljárást 
megindító doktorjelöltek vagy ahhoz közel álló 
doktoranduszok tanulmányain, témáin, akkor a 

tág értelemben vett család tematika – beleértve természe-
tesen a családfő hatalmát, a családtagok jogait, a házas-
ság felbontását, a gyermekekről való gondoskodást – úgy 
látszik, hogy egyre inkább teret nyer.1 Ebbe a tematikába 
illeszkedett Nagy Péter doktorjelölt teljes címén A házas-
ság felbontásának dogmatikája, jogi normái és gyakorlata 
a 19. századi Erdélyben. Adalékok az erdélyi református 

Házassági Főtörvényszék történetéhez nyilvános vitára 
bocsátott disszertációja. A jelölt témavezetője Stipta Ist-
ván egyetemi tanár (KRE ÁJK) volt.

A vitára 2020. június 25-én délután került sor a Káro-
li Gáspár Református Egyetemen. A vitán a járványhely-
zet miatt jelenléti formában csak a jelölt, a doktori iskola 
vezetője és a jegyzőkönyvvezető, valamint a technikai 
lebonyolítást segítő informatikus vett részt, míg a többi 
résztvevő online formában kapcsolódott be. Először a je-
lölt röviden ismertette téziseit. Ebben hangsúlyozta, hogy 
kizárólag a református felekezet házassági bíráskodásával 
foglalkozott, illetve a kutatás az erdélyi református egy-
ház, később az erdélyi református egyházkerület területé-
re korlátozódik. Végül a disszerens kiemelte, hogy a 19. 
század utolsó harmadára kialakult házassági jogi rendszer, 
amelyet a „tízféle házassági jog hazájának” is neveztek, 
rendkívül bonyolult, számos ellentmondással terhelt. Így 
a terjedelmi korlátok miatt az erdélyi református házassá-
gi bíráskodás utolsó, a házassági törvényszékek és a Há-
zassági Főtörvényszék fennállása idejét vizsgálta 1868-tól 
1895-ig.

A szakirodalom rövid áttekintése2 után a jelölt ki-
emelte, hogy a disszertáció kiterjedt levéltári kutatásokon 
nyugszik.3 A disszerens által felhasznált levéltári források 
döntő többsége a kolozsvári Erdélyi Református Egyház 
Levéltárából származik. Az archívumban őrzött hatalmas 
iratanyagból felhasználta továbbá az Erdélyi Református 
Egyházkerület (Állandó) Igazgatótanácsának levéltárában 
található házassági bíráskodás szempontjából releváns 
ügyiratait, ezen kívül a zsinati és közgyűlési jegyzőköny-
veket, amelyeknek 1872 és 1899 közötti anyaga nyom-
tatásban is megjelent. A disszerens emellett feldolgozta a 
Házassági Főtörvényszék jegyzőkönyveit, amelyek teljes 
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