
A földesúri jog szerepe a magyarországi ellen-
reformáció szolgálatában. 

(Vázlat.) 

I. Az ellenreformáció. 
Az ellenreformáció történeti ténye t ipikus jelentkezése 

annak, hogy mint képesek összeszövődni a vallási és egyházi 
érdekek a politikaiakkal és társadalmiakkal és hogy mekkora 
erőkifejtés telhetik ki, a kul turának mekkora föllendülése, 
irányváltoztatása, esetleg aláhanyatlása, visszafejlődése szár-
mazhatok ebből a szövetkezésből. 

Az az évszázad, amelyet az ellenreformáció korának nevez-
hetünk, — a XV7!. század közepétől a XVII. századközepéig te r je -
dő időszak,— két nagy politikai irányzatot je lent a keresztyén 
Európa történetében. A spanyol-osztrák Habsburgok világ-
hatalmi törekvése az egyik, a másik pedig a francia királyi 
és állami abszolutizmus megteremtésének szándéka. Emez, 
mint ifjabb erő, nemcsak a benső megalapozásban ér el na-
gyobb sikereket, hanem hovatovább a külpolitikában, az 
európai hegemónia birtokáért is fölveszi a harcot amazzal. 
Az ellenreformáció egész változatos, véres színjátékához — 
ideértve a harminc éves háborút is — ennek a két világ-
politikai eszmének és erőnek a birkózása adja meg a hát-
teret, szolgáltatja a cselekvések legerősebb rugóit. 

Az egész korszaknak valamennyi bonyodalma pedig 
onnan ered, hogy a vesztett területeit és lelkeit visszaszerezni 
igyekvő katholicizmus, a világuralmi igényeibe kétségbeeset-
ten fogódzó pápaság e két életre-halálra küzdő politikai 
ellenfél mindegyikében természetes és kívánatos szövetségest 
talál a maga céljaira. Nyíltan azonban csak egyik mellé állhat 
a kettő közül. Igy esik, hogy a diplomácia változásai vagy 
eretnek=-szövetségbe kergetik őt magát is, vagy pedig leg-
alább is abban a látványban részesitik, mint szövetkezik össze 
a „legkeresztyénibb" király állama eretnek hatalmakkal δ 
ellene s fegyvertársa, a Habsburg-császárság ellen. 

De bármilyen fonák helyzetekbe sodorta is sokszor az 
újjászülető katholicizmust szövetségese: az európai politika, 
annyi bizonyos, hogy ellenreformációs törekvéseiben a ké t 
egymással küzdő abszolút politikai irány külön-külön egy-
formán hathatós támogatója lett. Akár személyes vallási 

Theol. Szaklap X évf. H 



1 6 2 R é v é s z Imre. 

fanatizmusról van szó, — mint a Habsburgoknál — akár az 
„une foi, une loi, un roi"-féle, ál lamraisonszerű belátásokról 
— mint a francia abszolutizmusban,;— ér the tő ós természetes, 
miért vetet te magát a katholicizmus itt is, ott is az abszolút 
fejedelmi törekvések kar ja iba s ezek viszont miért lá t ták 
benne legerősebb ethikai és szociális támasztékukat . 

Ezzel a világraszóló szövetkezéssel találkozik szembe a 
reformáció mozgalmaiból még csak alig-alig kialakult európai 
protestantizmus. Az a kényszerhelyzet, amelyet ez a szövet-
kezés teremt meg a számára, de nem kevésbbé a saját lényege, 
erkölcsi tartalma, szociális és politikai eszméi és tendenciái 
egyaránt arra kósztik, hogy az abszolút fejedelmi törekvések 
ellen feltámadó politikai irányzatokban keresse természetes 
szövetségeseit s helyenként éppoly t ipikusan forradjon velük 
össze, mint összeforrtak az ellenreformációban a vallási és 
politikai erők és érdekek. Országonként változnak persze 
ezek a szövetségesek s ennek megfelelően változó lesz a 
politikai küzdelmekbe beleerőszakolt protestantizmus ellent-
állásának jellege is. Itt a hanyatlófélben levő rendi állam-
eszmének és szabadságoknak nyúj t keze t ; másutt a császári 
főhűbérür túlkapásaival szemben a kisebb fejedelmi hűbér-
urak relativ, tartományi autonómiáját védelmezi; ismét másut t 
önálló nemzet és államalakulás géniusza lesz. Ezekben a 
szövetkezésekben küzködik meg-megujuló eréllyel és szaka-
datlanul a római katholicizmus foj togató visszahatásaival. 
Legnagyobb gyöngesége hatalmas ellenfelével szemben: az 
egységes összefogás hiánya ; de legnagyobb ereje is ebben a 
gyöngeségben keresendő: abban t. i., hogy e küzdelem folyamán 
lehetővé válik számára a nemzetenként való egyéni kialakulás 
s ezzel uniformist nem tűrő lényegének szabad, erőteljes és 
a végén diadalmas kifejtése. 

Nagyjából ezek az erőviszonyok érvényesülnek a magyar-
országi ellenreformáció korának küzdelmeiben is. Nálunk ez 
a korszak később kezdődik és tovább tar t , mint ahogyan az 
egyetemes európai tör ténetre nézve ineg szoktuk határozni. 
Magyar ellenreformációról a XVI. század végénél — jóformán 
a XVII. elejénél — előbb nem szólhatunk, de viszont a végét 
sem tehet jük előbbre a XVIII. század nyolcvanas éveinél. 
Ennek az egész hosszú korszaknak minden fázisán át keresz-
tülhuzódik a magyar ellenreformáció főjellemvonása : a házi 
abszolutizmusra törekvő Habsburg-királyság állandó szövet-
kezése, kezdettől fogva felismert érdekközössége a mindinkább 
elnemzetietlenedő magyar katholicizmussal. Ezt a két szövet-
ségest olyan erős és állhatatos szolidáritásban látjuk itt, mint 
talán sehol másut t az egész ellenreformációban. Mindenesetre 
megvoltak ennek a körülménynek a maga különös okai. S 
ezek között a legerősebb — legalább is kezdetben — kétség-
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telenül az, hogy a török hatalom épp itt, Magyarország terü-
letén, a magyar királyság egy óriási nagy részének behódol-
tatásával emelte föl pusztító fegyverét pápaság és császárság, 
a katholikus (s tehát az ő szemükben egyedül keresztyén) 
világnézet ós világrend legfőbb képviselői és védelmezői ellen. 
Európának épp ezen a pont ján érezhette magát a pápa és a 
császár legközvetlenebbül és sokszor a legfájdalmasabban a 
keresztyén kultura ós világuralom két leghivatottabb és ki-
kerülhetetlenül egymásra utal t védőjének. És sehol másut t 
nem szerezhettek annyi érvet a protestantizmus antikrisztusi 
mivoltának igazolására, mint éppen Magyarországon. A po-
litikában számottevő rendi nemzet, a populus, nálunk már 
elenyészően csekély kivétellel protestáns a XVI. század végén. 
És a protestantizmus, mint vallás, teljesen szolidárissá válik 
a császár-királyi abszolutizmus ellen folyó, egyelőre ugyan 
csak passzív, a vármegyék sáncai mögül folytatottküzdelemmel. 
A nómetrómai császár, mint magyar király, nem vetheti meg 
a lábát abszolút hatalommal épp ezen a pogányjárta földön, 
ahol neki s a vele szövetséges római egyháznak oly é^ető 
szüksége volna a korlátlan erőkifejtésre, vagy legalább is 
egy zavartalan pozícióra, — nem vetheti meg a lábát épp a pro-
testánsok miatt. Mi több, az egykori osztatlan magyar királyság 
egy része, a vallásszabadságot alkotmányos dogmává emelő 
protestáns, sőt egyidőben ul t raprotes táns Erdély egyenesen 
szövetségben áll az ozmánnal, a vazallus szövetségében, s a 
keresztyén császárság hatalmi igényeivel szemben a pogány 
világhatalom vódőerejét j á t ssza ki. 

Ebben a helyzetben a magyarországi ellenreform áció so-
káig nem ju tha t szóhoz és tetthez. Nemhogy a „Lutherani com-
burantur" (1525. Rákos, IV.) törvényes fegyveréhez nyúlhatna, 
de még úgyszólván önmagának s törekvéseinek tudatára sem 
egyhamar juthat , tisztán, határozottan ki sem alakulhat egyha-
mar a mohácsi vészt követő zilált politikai,.társadalmi, vallási és 
egyházi viszonyok között. A protestantizmus és katholicizmus 
éles elkülönödóse hosszú évtizedek bizonytalan, homályos 
menetű munkája ; a határvonalakat jó ideig nem hogy a 
világiak, de maguk az egyháziak sem lát ják t isztán; a királyi 
hatalomnak politikai érdek t i l t ja az eretnekség gyanújába 
eset t főurak üldözését; a rendi országgyűlés mindinkább el-
protestánsodik anélkül, hogy tagjai magukat az igazi katholi-
cizmustól, a keresztyén anyaszentegyháztól e lszakadot taknak 
tudnák. És az 1548-iki országgyűlés törvényei, amikor kímé-
letlen ítéletet hoznak az anabaptisták és sacramentariusok 
ellen, mélyen hallgatnak az ágostai hitvallás követőiről; ami, 
ha talán nem is bizonyítja azt, hogy az ágostai hitvallás 
ekkor már „hallgatólagosan bevett" vallásnak tekintetet t 
Magyarországon, de mindenesetre élénken feltünteti azt a nagy 
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határozatlanságot és tehetetlenséget, amelyben a katholikus 
királyi hatalom és a magyar katholikus egyház, úgyis mint 
közjogi hatalmasság, vergődött ekkor tá j t a nemzet protes-
tánssá lételének gát jaszakadt árjával szemben. 

De másfelől ugyanez az országgyűlés a kathol ikus egyház 
restaurálására vonatkozó törvényi rendelkezéseivel mégis 
csak az ellenreformáció javára dolgozik. A magyar katholi-
cizmus e törvényes intézkedések alapján s egyes, az idők 
jeleit megértő kiváló egyházi személyiségek munkássága 
révén hovatovább újraéled. Megindul a belső erőgyűjtés fo-
lyamata s különösen a jezsuiták betelepítése után — e 
gyorsan ós hatalmas arányokban kibontakozó világtörténelmi 
erő megnyerésével — fokozott mértékben halad tovább. A XVI. 
század vége felé már csak a kellő alkalom szükséges arra, 
hogy ez a benső energia külső, támadó fellépésben keresse 
érvényesülését. 

Az alkalmat pedig meghozta a fanatikus, spanyol udvari le-
vegőben nevelődött Rudolf trónralépte,meggondolatlanságokban 
tobzódó polit ikájának mind jobban erősödő abszolút és kizáró-
lagosan katholikus irányzata. A katholikus császári abszo-
lutizmus álmát ugyan az 1555. augsburgi birodalmi béke óta 
hosszú időkre félre lehetett tenni, mert ez a békekötés vallás-
ügyi tekintetben épp a tartományi fejedelem jogait emeli 
szinte abszolút magaslatra s ezzel szemben egyszersminden-
korra lehetetlenné teszi a császári abszolutizmusnak, mint 
ellenreformációi jognak az érvényesülését. Csakhogy épp az 
augsburgi vallásbéke eredménye más oldalról az is, hogy a 
német birodalomban a reformáció hódításai elé törvényes 
gát mered. A ius reformandinak a fejedelmek kezébe kerü-
lése természetesen zár ja ki a protestantizmus továbbterjesz-
kedésének minden lehetőségét, hacsak nem magától az 
államfőtől indul ki ilyen irányú mozgalom. A birodalmi 
törvénynek ez az intézkedése elsősorban a császári dinasz-
tiának ád ujabb módot és alkalmat a sa já t „házi hatalma" 
növelésére, illetve megbizonyítására. Ezt a módot és alkalmat 
a dinasztia — a vallási háborúságok zaklatásaitól a biroda-
lomban jó félszázadra megszabadulva - fel is aka r j a használni. 
És pedig oly módon, hogy ez abszolút házi hatalmat — a 
katholicizmus restaurációjával föltétlen és természetes kap-
csolatban — a magyar királyságra is ki aka r j a terjeszteni, 
a régi erők biztosítása s u jak nverese céljából. Ennek a 
törekvésnek az embere Rudolf. Ő az, akinél ez a politikai 
belátás sokszor leplezetlen világossággal nyilatkozik és ő az, 
akinél evvel a belátással engesztelhetetlen vallási fanatizmus, 
beteges szeszély és tapintatlan erőszakosság jár karöltve. így 
nem csoda, ha az ő uralkodása alatt a kenyértörés nem soká 
várat magára. 
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Rudolfnak és törekvéseinek jelleme, párosulva a magyar 
kathol ikus főpapság érthetően intranzigens magatartásával, 
azután királyi hatalom és katholicizmus érdekazonossága és 
föltétlen szövetkezése, épp ez idé t t : mindez eléggé megmagya-
rázza, miért szánhat ta rá magát a koronás király arra a 
páratlanul vakmerő lépésre, amelyet az 1604. XXII. törvénycikk 
jelent . Alig csapnak végig Magyarországon a kormány részéről 
támogato t t erőszakos ellenreformáció első hullámai; alig 
zúdulhat fel mia t tuk s adhat felháborodásának törvényes 
kifejezést a fölébredő nemzet: a m i k o r a királyi hatalom, fő-
papi sugalmazásra, egyszerre egy irtózatos rohamot intéz a 
magyar alkotmány s a magyar protestantizmus ellen. Nem 
kisebb a célja, mint a kettőt, egy csapásra, döntően leteríteni. 
Azt a katholikus Habsburg-hatalom is belátta, hogy itt már 
sokkal erősebb összeforradásról, sokkal mélyebb érdekközös-
ségről van szó, mintsem hogy a ket tőt másképp is el lehetne 
pusztítani, mint egyszerre, egy csapással. 

De még inkább beláthatta ez után. A királyi abszolu-
tizmus, úgyis mint ellenreformátori hatalom, hátrálni kény-
telen a nemzeti eszme és a protestantizmus szövetséges 
védekezése elől. Cseppet sem meggyőződésből ugyan, de a 
viszonyok kényszerítő nyomása a la t t kénytelen hozzájárulni 
ahhoz, hogy törekvéseinek mindkét irányban merőben az 
ellenkezője valósuljon meg, előbb államjogi szerződés, azután 
országos törvény erejével. Az alkotmányosság elvi megsem-
misítése helyett kénytelen elismerni egy alkotmányos, önálló 
Magyarországot ; a magyar protestantizmus közjogi, radikális 
megfoj tása helyett — ami a legegyenesebb szándeka volt — 
kénytelen elismerni a magyarországi vallásszabadság törvé-
nyes biztosítását, a két protestáns felekezet közjogi bevételét. 

A bécsi béke és az 1608. k. e. I. törvénycikk tehát köz-
jogi téren az ellenreformáció legelső és legteljesebb kudarcát 
jelenti. De nem jelenthet te egyszersmind a megszűntét is. Az 
érdekszövetség a császárkirályi abszolutizmus és a katholikus 
visszahatás között nemhogy megszűnnék, de egyre; erős-
bödik. A katholikus egyház nálunk is megmutatta, hogy 
utolsó vérveszteségig semmiféle közjogi megállapodás iránti 
tiszteletből nem mond le lényegének megfelelő abszolút igé-
nyeiről. A Habsburg-dinasztia pedig éppoly kevéssé engedhet 
abszolutisztikus törekvéseiből most, a harmincéves háború 
előestéjón, amelyben nemcsak világhegemóniája, de úgyszólván 
a léte fog nemsoká kockára kerülni. Igy a magyar alkotmányt 
és a magyar vallásszabadságot illető közjogi kötelékek tisz-
teletben tartása egyikük szemében sem komoly kötelesség, 
hanem legfeljebb csak ideig-óráig tar tó kénytelenség, amely-
től, — amennyire csak az okos belátás engedi, — mindegyik 
igyekszik mihamar megszabadulni. A dolog azonban most már 
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sem az alkotmányt, sem különösen a vallásszabadságot 
illetőleg nem megy többé egy csapásra. Ha a Lutherani 
comburantur a legelső kísérletnél szolgáltatott is némi köz-
jogi alapot a magyar protestantizmus létjogának elragadására : 
az 1608. I. épp ezt a különben is gyönge alapot te t te semmivé. 
Egyelőre a magyarországi ellenreformációnak gondolnia sem 
lehet arra, hogy a magyar vallásszabadság u j közjogi alapját 
egy az elsőhöz hasonló, vakmerő és viharos támadással egy-
szerre elsikkassza. Pozitiv ellenmunkásságot csak egy uton-
módon lehet most kifej tenie: ennek a közjogi alapnak meg-
kerülésével, oldalba támadva s eredeti értelméből kiforgatva 
az alapvető törvényt. 

És ebből a szempontból tekintve páratlanul ügyes t ak-
tikai fogás volt a mindinkább jezsuita-aegis alá kerülő magyar 
katholicizmus részéről az, hogy a magyar közjog bástyája 
ellen a magyar magánjogot használták föl faltörőül. Éles 
pillantással és a kellő időben meglátta azt a magyarországi 
ellenreformáció vezérkara, hogy a közjogi biztosítása a lelki-
ismereti szabadságnak mindaddig nagyon illuzórius értékű, 
amig a magánjogi viszonyok terén, ezeknek a viszonyoknak 
a vallás kérdésével való sokszerű és bonyodalmas összefüg-
géseiben nincs meg a kellő biztositéka a törvény képviselte, 
mondhatni eszményi követelmény megvalósulásának. Hogy pe-
dig a protestánsok ezt a biztosítékot se szerezhessék meg 
végérvényesen: arról az az államfő által többé-kevésbbó burkol-
tan mindig támogatot t főpapi kar és jezsuita hadsereg 
bőven gondoskodhatott . Gondoskodhatott még a rendi és 
jobbágy nemzet nagy többségének protestáns volta mellett 
is; gondoskodhatott , mert a legmagasabb arisztokrácia lassú 
rekatholizálásával, az állandóan zilált és fejletlen közigaz-
gatási, társadalmi, gazdasági viszonyok közt szabad és mind 
szabadabb kézre t e t t szert a magánjogi viszonyok terén. 

A magyar ellenreformáció e jellemző takt ikavál tozta-
tását jelzi a földesúri jog jelszavának bedobása a vallásügyi 
küzdelmek elemei közé ; úgy az országgyűlés sérelmi tárgya-
lásaiba, mint a perifériákon folyó szívós, makacs viszályko-
dásba. A harc ezzel a jelszóval terelődik át a magánjog 
terére, de anélkül, hogy a most megkezdődő százados tusában 
a közjogi vonatkozások csak egy percre is szem elől tóvesz-
tődnének. A katholikusok a földesúri jog forgatásából a ne-
mesi szabadságok hangsúlyozásával elsőrangú alkotmányos 
kérdést csinálnak s a rendi alkotmány ez alapjára való 
hivatkozással a k a r j á k tönkretenni annak legfrissebb és leg-
egészségesebb haj tásá t , a törvénybe ik ta to t t lelkiismereti 
szabadságot. A protestánsok pedig minden magánjogi támadás 
ellen közjogi lé tük ujabb meg ujabb körülbástyázásával 
védekeznek, minden elmagyarázás ellenében, minden oldalról 
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kifejtve az alapvető vallásügyi törvény (1608. k. e. I. t.-c.) 
lényegét és értelmét. Ez uton a vallásügy lassanként oda-
fejlődik, hogy egyfelől a törvénymagyarázat, másfelől az erő-
hatalom kérdése lesz; s a számbeli és anyagi erőviszonyoknak 
a protestánsok hát rányára való megváltoztával érthető, hogy 
utóljára az erőszak ragadja magához a törvénymagyarázat 
előnyeit is és a földesúri jog magánjogi fikciójával teszi 
tönkre a magyar közjog épületének csak nemrég feltett 
koronájá t . 

* 

II. A földesúri jog az ellenreformáció fegyvere. 

Timon Ákosnak „A párbér Magyarországon" cimö 
munkájában (II. kiadás, 100. o.) olvassuk a következőket : 

„A protestantizmusnak nálunk egyedüli támaszát a 
földesúri hatalom képezi, iparkodik is ezt kiaknázni. A 
„cuius est regio eius est religio" elvénél fogva a földes-
urak ius reformandiját hirdeti . . . . u 

Nyilván ugy igyekszik a kérdést beállítani a kiváló 
tudós, (akinek ez a nyilatkozata azért nevezetes, mert történet-
íróink és jogászaink egy nagy és tekintélyes részének a 
véleményét foglalja össze igen jellegzetesen) hogy a földesúri 
jog jelszavának és koholt igényeinek előrántása nem az 
ellenreformáció, hanem sokkal inkább már a magyar refor-
máció eredendő, végzetes bűne. Igy hári t ja a dolog ódiumát 
a magyar protestánsokra, bár azt készséggel elismeri — kény-
telen elismerni, — (101. o.) hogy ez az „eszköz" a legnagyobb 
mértékben alkotmányellenes ugyan s mégis „a kath. egy-
ház és az azt támogató királyi hatalom készségesen fogad-
ja." Szóval a magyarországi protestantizmus a maga meg-
gyökerezését egy „a magyar közjogon elkövetett erőszak-" 
nak (101. o.) köszönheti csupán és magára vessen, ha az uj 
erőre kapot t ellenfél később a saját fegyverét csikarta ki a 
kezéből és merő önvédelemből azzal sú j to t ta a porba. 

A históriának és a jogtudománynak annál súlyosabb vádja 
ez a magyar protestantizmus múltja ellen, mennél illusztrisabb 
és avatot tabb tollból való és mennél többen ismétlik akár 
jó,- akár rosszhiszeműen. Vele szemben az elfogulatlan történet-
írás kötelessége a földesúri jog magyar ellenreformációi sze-
repének tisztázása a fönnebb megrajzolt keretben. 

Timon állításának az éle mindenekelőtt odairányul, 
hogy a földesúri jognak ius reformandi gyanánt való alkal-
mazása a cuius regio eius religio elv alapján történt (l. fentebb) 
vagyis, amint ott következő soraiból is kitetszik (u. o. 100. o.) 
az ő felfogása szerint a magyar protestantizmus alkotmány-
ellenes ter jeszkedése a földesúri jog alapján nem volt más, 
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mint egyszerű lemásolása és átvétele a németbirodalmi luthe-
ránus reformáció elveinek és módszerének. 

Evvel szemben legyen szabad a következőket meg-
jegyeznem : 

Ez a lemásolás és átvétel mindenekelőtt már csak 
azért sem mehetet t olyan könnyedén, mer t a német luthe-
ránizmus territoriális elve és a magyar földesúri jog képzelt 
vagy valódi vallásügyi vonatkozásai közöt t szerény véle-
ményem szerint tisztán és teljesen az άλλογενος különbsége 
áll fenn. A német államfő ius reformandi ja — elsősorban 
magának Luthernek az elvei szerint — egészen tisztán 
közjogi jogosítvány. Luther a középkori s az ősprotestantiz-
mussal is közös egyetemes keresztyén egyházi kultur-
eszmény alapján áll. Az egyházi ós világi rendet azegye 
temes keresztyénség (quasi láthatatlan egyház: Christenheit) 
ké t egyenrangú tagjának (két kard-hasonlat!) tekinti. A 
kettőnek a hatásköre merőben különböző ugyan (ige és jog ; 
meggyőzés és erőszak; belső, szellemi ha tás és külső, fizikai 
kikényszerítés) és Luther fölöttébb r a j t a van, hogy e két 
hatáskört a lehető legélesebben elhatárolja egymástól. De ez 
az elhatárolás nem történik — a Luther középkori eredetű 
kultureszménye alapján nem is tör ténhetik — a ζ egyház és 
az állam szótválasztásának modern eszméje értelmében. Egy-
házat és államot, hatásköreik teljes eltérése mellett is elszakít-
hatatlan kapcsokkal fűzik egybe a keresztyén egyházi világ-
kultúra, a Christenheit mindenekfölött való érdekei. Ez 
az érdekösszeköttetés pedig a világi felsőségre, az államfőre, 
mint ilyenre, — tehát mint közjogi tényezőre — két köte-
lességet ró, amelyek egyszersmind jogosí tványok is. A keresz-
tyén hit- és erkölcsiség (mindakettő a kor fogalmainak meg-
felelő dogmatikus értelemben) a világrendnek, tehát a külső, 
jogi rendnek is talpköve. Az ál lamnak a rend érdekében 
elsőrangú joga ós kötelessége üldözni s a maga kényszer-
eszközeivel elfojtani minden nyilvános erkölcstelenséget, — 
de éppúgy minden nyilvános eretnekséget is. A belső meg-
győződés szentélyébe ugyan a profán állam rendőri hatalmának 
behatolása nincs, ez eszményi szférában az Ige munkál s itt azért 
— mint Luther kifejezetten hangsúlyozza és követeli — tökéle-
tes & lelkiismeret szabadsága; de mihelyt ez az ideális sza-
badság külső érvényesülést és valósulást keres: azonnal elébe 
álhat a „custodia utriusque tabulae"-v&\ megbízott állam s 
az egyoldalúan értelmezett keresztyén világrend nevében, 
eretnekség cimén bármikor korlátlanul ú t j á t szegheti. Ez az 
államhatalom egyik nagy vallásügyi kötelessége, illetőleg 
joga a Luther felfogása szerint. Hogy már ez egymagában 
is mekkora befolyást je lent és biztosit az államfő számára 
vallási ügyekben, s mindenekfölött reformatórius mozgal-
makban: bővebb fej tegetésre nem szorul. 
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A tulajdonképpeni ius reformandi azonban a Luther 
felfogása szerint ebben a tisztára negativ-prohibitiv jellegű 
jogosítványban még nem merül ki. Az államfőnek egyenesen 
pozitív reformáló joga van az egyházban akkor, hogyha az 
egyházi rend megfeledkezik hivatásáról és kötelességét nem 
teljesiti hiven. Az ilyen esetben az államhatalomnak — mint a 
keresztyén laicitas főképviselőjének, praecipuum membrum-
ának, fürnehmes Glied-jének, mondhat juk, mintegy közjogi 
képviseletének — éppoly szent joga a világi kényszer eszközeit 
alkalmazni a megromlott egyházi rend ellen, mint amilyen 
a gyermekeké, mikor erőszakot használnak megőrült, dühöngő 
apjuk ellen. A világi felsőség tehát, mint „custos utriusque 
tabulae", mint a keresztyén világrend őre, tisztára elhárító, 
büntető hatalommal és jogkörrel rendelkezik csupán, de mint 
a keresztyén laicitas fürnehmes Glied-je, ennél sokkal többre 
is j ogosu l t : kiragadhatja az egyház kormányát az arra mél-
ta t lanokká vált papi kezekből és az egyházi rend és kor-
mányzat (sohasem a tan!) megreformálásával erős kézzel a 
helyes irányba terelheti az eltévedt hajót. Luther ezt az utóbbi, 
pozitív kötelességet, illetőleg jogot az egyetemes papság 
hatalmas, mert evangéliumi erejű gondolatával támaszt ja alá 
s ezzel geniálisan igazol, szentesit ós részben előidéz egy, a 
szükség követelte állapotot, — de egyúttal, a viszonyok 
nyomása következtében is, kaput tár ezekkel az elvekkel a 
szükségpüspökségből lassanként kifejlődő fejedelmi egyház-
kormányzat (landesherrliches Kirchenregiment) megvalósulá-
sának is, kivált miután a kor humanisztikus és még a po-
gány klasszikus világból átöröklődő államjogi elméletei is 
(Grotius stb.) hova-tovább a territoriális valláspolitikának 
egyengetik az útját.1) 

Ε nagyon vázlatos ismertetésből is kitűnik tán előbbi 
állitásom igazsága: az t. i., hogy a német vallásügyi Terri-
torialhoheit, amely államjogi érvényre és megpecsételtetésre 
ju t az 1555-i augsburgi birodalmi békében, az államfő föltétlen 
ius reformandija, szóval a cuius regio eius religio elv a maga 
igazi, történeti értelmében egyáltalán nem vonható egy kate-
góriába a magyar földesúri joggal, illetve az ennek alapján 
bármely időben igényelt ius reformandival. Nem vonható pedig 
egyszerűen azért, mert a német ius reformandi az államfőt 
ós kizárólag csak azt megillető, merőben közjogi természetű 
jogosítvány, a magyar földesúri jog pedig tisztára egy magán-
jogi viszonylatnak a kifejezője. Még gondolatnak is kép-
telenség, hogy egy magyar birtokos nemes, akármilyen zava-

*) L. Sohm R. Lehrbuch des Kirchenrechts I. (kn. 37. §. Der Landesherr) 
és Mejer-Sehling: Territorialismus, Territorialsystem c. cikkét a PRE. ill. 
kötetében (III. kiad.) 
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ros időkben és akármilyen vakmerő fanatizmussal is, hogyan 
igényelhetne magának német szuverén fejedelmi jogokat 
jobbágyainak — magánjogi szerződéses feleinek és nem köz-
jogi alattvalóinak — akár a teste, akár a lelke fölött (ami 
különben a korviszonyokat tekintve, meglehetősen egyre is 
megy.) Semmiféle alapját nem lát juk annak a történelem 
világosságánál, hogyan lehet a magyar protestánsokat a 
német Territorialprinzip jogtalan, alkotmányellenes átkölcsön-
zésének ós keresztülerőszakolásának -πρώτον ^«idog-ával 
vádolni. 

Nem lehet annál kevésbbó, mert, mint tudjuk, maga 
Timon siet a legerősebben hangsúlyozni azt, hogy ennek az 
analógiának a magyar köz- és magánjogban semmi néven 
nevezendő alapja, vagy bár csak némi fogódzó pontja sem 
lehetett. A magyar földesúr, mint földesúr, tehát mint magán-
jogi személy és (mint nemes) közjogi tényező, semmiféle ius 
circa sacra-val nem bir a magyar a lkotmány szerint, annál 
kevésbbó bírhat természetesen ius in sacris-sal; pedig a ius 
reformandinak akármely részben való igénylése már nemcsak 
az előbbinek, de az utóbbinak a bírását is föltételezi, invol-
válja. 

Mindezeknek a meggondolása azonban jóformán alig 
vesz el valamit Timon állításainak súlyából. Mert ezeknek 
az értelmében, akárhonnan is került bele a magyar refor-
máció mozgalmaiba diabolus rotae gyanánt a földesúr ius 
reformandi ja : a lényeges az, hogy bennük volt és merőben 
alkotmányellenes mivolta ellenére is döntő szerepet játszot t . 
A törvénytelenséget tehát a protestánsok kezdték, a katho-
likusok csak folytatták, köteles, jámbor önvédelemből I ? 

Lássuk, hogyan fér össze ez a felfogás a történelmi 
tényekkel s azoknak tanúbizonyságaival. 

1. Itt, egy a történelmi tényeknek megfelelő beismerést kell 
előrebocsátanunk. Mint mondottuk, elvontan, az írot t jog 
szempontjából tekintve a kérdést , a magyar jogrend a földes-
úrnak semmiféle ius reformandit nem biztosit s így a jobbá-
gyai vallásügyeibe való beavatkozásra sem jogosítja föl. De 
a gyakorlati életviszonyok világában mégis másként alakult 
a dolog. A magyar földesúr, ha semmifele közjogi, alkot-
mányos alapon nem is lehetet t népének térítő apostola, 
tényleg mégis magával vonta jobbágyait a reformációba. 
Gondoljuk csak el a középkorvégi magyar jobbágyság hely-
zetét földesurával szemben. Vagyoni lekötöttsége tel jes s a 
Dózsalázadás utáni bosszuló törvények (1514.) meghozzák a 
«perpetua rusticitas" abszolút személyi lekötöttségét is. Az 
1547-iki országgyűlés törvényhozása, a hangjában némi vallá-
sos színezetű bűnbánattal ismét feloldja ugyan ezt a vas-
kötelet, de írot t malasztjával nem soka t változtat a tény-
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leges állapotokon, amelyek ezerféle módon te t ték lehetővé 
a földesúrak nézve a jobbágy röghözkötését az alkotmányos 
rendelkezések ellenére is. Jobbágyával szemben a földesúr az 
alkotmány, az államhatalom, a közigazság első, közvetlen 
8 a legtöbb esetben egyetlen, appellálhatatlan képviselője : 
mint ilyen sokszor a jobbágy életének-halálának az ura. 
Parasztjaival szemben továbbá a földesúr az egyedüli kultur-
hatalom is: gyermekeik szellemi kimüveltetése az ő jóindu-
latától függ, egyházaiknak, iskoláiknak a legtöbbször ő a 
kegyura s igen sokszor egyedüli fenntartója. Mindezek a 
tényleges viszonyok érthető módon testestől-lelkestől kiszol-
gá l ta t ják a jobbágyot földesurának. S hogy ily körülmények 
közöt t a jobbágy föltétlenül rá volt utalva arra, hogy szolgai-
lag kövesse u rának a vallási reformáció kérdésében pro vagy 
contra elfoglalt ál láspontját is s a felülről jövő nyomásnak 
— elsősorban anyagi existentiája érdekében — tórdet-fejet 
ha j tva engedjen: annak a természetes lehetőségét a leg-
nagyobb készséggel ismerjük el. És hasonlóképpen elismerjük 
azt is, hogy itt nemcsak lehetőségekről, de egyszersmind 
bebizonyított történelmi tényekről is van szó. 

Amit azonban nem vagyunk hajlandók elismerni, épp 
az imént ismertetet t viszonyok és tények alapján sem, az 
a Timon által kiélezett állítás : az, hogy a magyar földes-
u rak a reformáció terjesztésében egy idegen, becsempészett 
jogelvnek alkotmányellenes, erőszakos alkalmazásával érték 
volna el sikereiket. Ahol egyszer megvan a földesúr s a 
jobbágy között az a majdnem föltétlen alárendeltségi viszony, 
amely megvolt akko r nálunk ; ott a földesurak igen könnyen 
és igen simán bele tudják terelni paraszt ja ikat a maguk 
reformátórius eszméinek sodrába, bele anélkül, hogy magukat 
okvetetlenül a német Notbischof-fejedelmek közjogi állásába 
kellene beleképzelniük s hogy e képzelt jog érvényesítésében 
erőszakra szorulnának. 

És azután, ha e felfogás ellen élénken ti l takozik már a 
magyar földesúri jogviszonyok azon korbeli tényleges termé-
szete i s : mennyivel inkább ellene mond a magyar refor-
máció lefolyásának ismerete. A reformáció nálunk éppúgy, 
mint Európa országainak többségében, korántsem ment egy 
csapásra, nem volt rohamos, viharos, radikális jellemű, 
legelsősorban persze azért, mert nem volt felülről kiinduló, 
hivatalos, állami. Az u j eszme- ós hangulatáramlatok évtize-
deken á t mossák, őrlik a régi világ masszív épületét, anél-
kül, hogy az így előálló forrongásból valamely határozott , 
ka rak te res képződmény alakulna ki, sőt anélkül, hogy régi 
és u j egyáltalában élesen elválasztható lenne egymástól. 
Egészen addig, amíg a tridenti zsinaton világraszólón újjá-
születet t katholicizmus nálunk is öntudatra nem ébred és ú j 
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erőre nem kap: egészen addig országszerte általános és nagy 
a bizonytalanság a vallás kérdésében. A prédikátorok buzgó mű-
ködése mindenfelé protes táns gondolatvilággal teliti a levegőt; 
de tud juk azt, hogy a legősibb, a csirázó protestantizmus tenden-
ciája sokkal inkább az anyaszentegyház Z>e/só'megreformálása, 
mintsem a belőle való kiválás és ez a mi protestantizmusunk 
kezdetein sincs másképpen. A hóditó áramlat a nemzet min-
den ré tegét foglyul ejti, még mielőt t a római egyháztól való 
elszakadás szükségének gondolata a maga egész világossá-
gában és egész követelő erejében fölmerülne. És ilyen körül-
mények között miként tudjon különbséget tenni, régi és uj 
közt, elvek ós elvek közt a magyar jobbágyság ; az a jobbágy-
ság, amelynek átlaga siralmas kulturális elhanyagoltságban 
él, vallási és egyházi tekintetben pedig majdnem teljesen 
elvadult a kellő ápolás híján a mohácsi vészt közvetlenül 
követő évtizedekben, amelyekre a reformáció intenzív terje-
dése e s i k ? Miként tud jon különbséget tenni, kérdem, amikor 
földesura is ellenállás nélkül, szinte öntudatlanul viteti magát 
az uj árral, anélkül, hogy egyházszakadárság bűnében leied-
zőnek tudná s ismerné el magát1) ; amikor maga a rendi or-
szág teljes bizonytalanságban van afelől, hogy vájjon az 
ágostai hitvallás követését üldözendő eretnekségnek bélye-
gezze-é s a végén is döntés helyett csak hallgatni tud a kér-
désben (1548. o. gy ) ; amikor az „uj hita követői a régi egy-
ház joghatóságát igen sok helyt szívesen, önként, magától 
értetődően ismerik el maguk fö lö t t ; mi több, amikor maguk 
az egyházfejedelmek, sőt a koronás fők (a reformkatholiciz-
inust sürgető I. Ferdinánd ós különösen a kriptoevangélikus 
Miksa) sem állanak többé a régi talajon szilárdul megvetett 
lábbal. A reformáció terjedésének ilyen, történetileg egyedül 
igazolt felfogása alapján talán joggal mondhat juk azt, 
hogy magyar nemesség és magyar nép protestánssá lett 
lassan, észrevétlenül, fokról-fokra, protestánssá lett, még 
mielőtt maga, tudott volna róla, hogy az. A katholicizmus 
és pedig különösen a kath. hierarchia alól a legtöbb vidéken 
magától, erőltetés nélkül csuszamlott ki a föld. És amikor 
egy-egy energikus földesúr vagy városi tanács a talaj-
vesztet t kath. papság ellen kíméletlen, határozott rendszabá-
lyoka t a lkalmazott : ezzel a legtöbb esetben nem felfor-
gat ta , hanem már csak szentesitette a létező állapotokat 
és józanon — ha a kor szellemének megfelelő katonás, 
durva módon is — levonta a következményeket a lelkek 
világában végbement s a köztudatban meggyökerezett lassú, 
de nagy változásból. Az i lyképpen „reformáló" földesúr és 

') Gondoljunk csak pl. Nádasdy Tamás nádor vallási magatartására ! 
(L. Családi Levelezését a Károlyi-Szaluy féle akadémiai kiadásban.) 
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magisztrátus előtt olyan természetesnek és olyan egyszerűnek 
tünt föl ez az egész eljárás, hogy idegen jogelvekkel való 
megtámogatásának szüksége egyáltalában bajosan fordul-
hatott meg az eszében. A papság hánytorgathat ta a maga 
régi, de erejük vesztette jogait : a „reformáló" rendiség ezzel 
szemben nem költött u j jogokat, hanem egyszerűen a tényekre 
mutatot t rá. 

Abban summázhatom egyszóval az eddigi fejtegetéseket, 
hogy a magyar reformáció terjesztésében, — amint azt a tény-
leges állapotok meggondolása bizonyítja — egyáltalában nem 
volt, nem is lehetett szükségük a magyar földesuraknak 
valami újszerű ius reformandi magukhoz ragadására ; hanem 
sokkal inkább az akkori tényleges magyar földesúri jogviszo-
nyok természete tette lehetővé, hogy a magyar protestantiz-
mus épp ezek közt a viszonyok között s jórészt ezeknek az 
erejénél fogva is lassan, de annál szilárdabban el tudott helyez-
kedni ós annál mélyebbre tudta bocsátani gyökereit úgy a 
birtokos köznemesség, mint a föld népe kebelében. 

2. De nemcsak a protestáns nemesség magatar tása nem 
árulja el a legkevósbbé sem azt, hogy valami jogbitorláshoz 
volna kénytelen folyamodni az evangélium diadala érdekében 
és hogy ennek tudatában is van, de mitsem tud erről maga 
a katholikus párt sem ós egyáltalában nem igyekszik vád 
gyanánt felhasználni a bécsi béke előtt már meginduló ellen-
reformáció. Országgyűléseink állandóan foglalkoznak a vallás-
üggyel, törvényeket hoznak az eretnekség ellen, az egyház 
felvirágoztatására. — bámulatos, hogy a földesurak állítólagos 
„alkotmányellenes" jogbitorlásáról sehol és soha egy szó 
panasz nem ejtetik sem az országgyűléseken, sem ra j tuk 
kívül! Ha más nem, maga ez az egy tény nyilván mutatja, 
hogy a magyar ellenreformáció második periódusának meg-
nyíltáig, a földesúri jognak, mint ilyennek, ius reformandivá 
emelése teljesen idegen fogalom a magyar közgondolkozásban 
katholikusokéban, protestánsokéban egyképpen. 

És ennek a ténynek hallgatag elismeréseképpen tekinthető 
az is, hogy számbavehető történetíróink közül még a hellyel-
közzel (különösen a reformáció történetében) kevósbbé tárgyi-
lagosak is távol állanak attól, hogy a magyar reformáció 
terjedésének legfőbb eszközeként az alkotmányellenes erő-
szakot tüntessek fel, holott akárhány van közöttük, aki pl. 
a reformáció terjedésének motívumai közöt t igen nagy elő-
szeretettel emlegeti föl a főúri haszonlesést. A tárgyilagos 
történetírás megállapításai szerint, ha vallási erőszakról van 
szó a magyar történelemben : ezt csakis az ellenreformáció 
inaugurálja, nem a reformáció plántálja be és szentesíti. 
Nálunk a vallási erőszak korát magánjogi téren a kassai 
templomfoglalás vezeti be, közjogi téren pedig a királyi 
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abszolutizmussal szolidáris ellenreformáció vakmerő és viha-
ros támadása a magyar alkotmány és a magyar protestan-
tizmus ellen az 1604. XXII. törvénycikkben. 

3. De minden más érv és bizonyítók erejét fölülmúlja 
az a nyilvános alkotmányos bizonyságtétel, amelyet a magyar 
protestantizmus maga tett le valláspolitikai elveiről azországos 
törvényhozás terén. És pedig ugy az erdélyi fejedelemségben, 
mint a királyi Magyarországon. Az erdélyi vallásügyi tör-
vények eleitől fogva ki ter jesztet ték a szabad vallásgyakor-
latot a jobbágyságra is ; a törvényhozás itt soha el nein 
törte, hogy a vallásszabadságon bárminemű magán- vagy köz-
jogi igények miatt is csorba essék. Minden reakciós törek-
vésnek előzetes meggátlására külön és kifejezetten törvénybe 
volt iktatva a „szegény subditusok" vallásszabadsága, amelyet 
az Approbata Constitutio is külön szakaszban erősít1) meg. 
Úgy hogy Erdélyben épp a törvényhozásnak ilyen kezdettől 
fogva következetes magatar tása miatt sem tulajdonképpeni 
ellenreformációról, sem különösebben a földesúri reformáló jog 
hánytorgatásáról nem lehetett szó még az „eretnekek lassú 
kiirtásáról szóló terv" 2) sötét és szorongatot t korában sem. 

A királyi Magyarország ^vallásügyi törvénye, az 1608. 
k. e. I. törvénycikk hasonlóképpen — ha nem is külön és 
kifejezetten — az általános vallásszabadságot (tehát a job-
bágyokét is) kodifikálja, amikor elrendeli, „hogy a vallásnak 
gyakorlata szintúgy a báróknak, mágnásoknak és nemesek-
nek, mint a szabad városoknak s az ország minden karainak 
ós rendeinek, a maguk ós a físcus javaiban, mintszinte a 
határszéleken is Magyarország magyar katonáinak, kinek-kinek 
a maga vallása és konfessziója, nem különben az azt önként 
és szabadon elfogadni akaró mezővárosoknak és falvak-
nak mindenütt szabadon hagyassék és senki mindezek 
között annak szabad gyakorlatában ós használatában bárki 
által is ne akadályoztassák . . ." Történetíróink egy részének 
(Acsádi sat.) ellenkező felfogásával szemben mi azt hisszük, 
hogy a jobbágyok lelkiismereti szabadságának biztosítása 
már a törvény szövegéből eléggé kitűnik. A törvény általános-
ságban nyilatkozik; a földesúri jog körüli viták és gravame-
nek még a terhes jövő méhében szunnyadtak s igy a job-
bágyok vallásszabadságának külön, explicite elrészletezósére 
nem volt szükség. De hogy a törvény szerkesztésében az 
általános vallásszabadság szempontja vezetet t : az bizonyos 
az előzményekből s az utólagos közfelfogásból egyaránt. A 
bécsi békeokmányban a Bocskayék 1606. decemberi kassai 
gyűlése éppen az általános vallásszabadság kimondásának 

') Pokoly: Az erd. ref. egyház története. IV. 24—25. 
2) Pokoly: Az erd ref. egyház stb. III. 51. skk. 



A földesúri jog szerepe a magy. ellenreformáció szolgálatában. 1 7 5 

hiányát kifogásolta, amidőn követelte a „falvakban" szónak 
a vallásügyi cikkbe való betoldatását (megfelelően már az 
1605. korponai 15 pontba foglalt kívánalmak elsejének is). 
Mint láttuk, az 1608-iki alapvető törvény megalkotásában 
tényleg érvényesült ez a kívánalom s vele együt t győzött 
az általános vallásszabadság szempontja. Hogy pedig a nem-
zeti közfelfogás tényleg mindig ennek az elvnek törvény-
beiktatását látta az 1608. k. e. I. törvénycikkben; ar ra élénk 
bizonyság nemcsak a róm. kath. nádornak a bécsi béketár-
gyalások alatt te t t jellemző nyilatkozata, (mely szerint a 
jobbágyok vallásszabadságának expressis verbis való biztosí-
tására szükség nincs, mert hiszen az úgyis benne van az 
1608. törvényben1) de bizonyság általában az egész katholikus 
visszahatás magatar tása e törvénnyel szemben. Az 1608. 
utáni országgyűlések vallásügyi küzdelmeiben a katholikusok 
sohasem érvelnek azzal, hogy a nevezett törvénycikk az 
általános vallásszabadságot (tehát a jobbágyokét is) nem 
mondja ki, (sőt ezt többször nyíltan is elismerik, mint pl. 
az 1618. országgyűlés tárgyalásaiban,*) hanem különböző 
csavarásokkal (templomok sat. kérdése) és oldaltámadások-
kal (földesúri jog jelszavának bedobása) igyekeznek meggyön-
gíteni épp ennek az egészen liberális rendelkezésnek az erejét, 
miután a létezését kénytelen-kelletlen ugyan, de mégis 
elismerték. 

Már most az ismertetet t magyar- és erdélyországi vallás-
ügyi törvények méltán tekinthetők úgy, mint a magyar 
protestáns valláspolitika klasszikus alkotásai. És ezek a tör-
vények félre nem magyarázható határozottsággal rendelkez-
nek a jobbágyok teljes vallásszabadsága felől, — vagyis a 
magyar protestáns valláspolitika egy olyan, elejétől fogva 
meglévő, határozott és szilárd irányzatáról tesznek közér-
venyű bizonyságot, amely irányzat a legmerevebbül ellen-
tétes a cuius regio eius religio-nak a magyarországi protestan-
tizmusra rátukmált , merőben idegen eredetű territoriális elvé-
vel. Ha csakugyan ez az elv a magyarországi protestantizmus 
létalapja: képzelhető-e józanon, hogy protestantizmusunk 
akkor, amikor közjogi elismertetését, államjogi létezését 
diadalmasan kivívja, a s a j á t létalapját ítéli el és teszi tönkre? 
Mert ebben az esetben semmi mást nem jelentenek az em-
lített törvényeknek a jobbágyok vallásszabadságát illető 
rendelkezései. 

A mi felfogásunk szerint azonban erről nem lehet szó. A 
jobbágyok vallásszabadságának előbb implicite, majd explicite 

') Pokoly : A protestantizmus hatása a magyar állami életre 225. o. 
2) Zsilinszky: A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai etc. 

II. 122. 
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is törvénybeiktatása nem érthetetlen következetlenség, hát-
ráló terület- és jogfeladás a magyar protestantizmus részéről, 
hanem igenis egy, a reformáció kezdeteitől követett vallás-
és egyházpolitikai elvnek következetes alkalmazása a nemzeti 
törvényhozásban. Magyar- ós Erdélyország protestáns nem-
zeti politikája a 3, illetőleg 4 recepta religio egyetemes sza-
badságának levegőjében lélekzik és a közjogi téren meg-
futamítot t ellenreformáció az, amely orvul támadva e politika 
ellen, először fertőzteti meg ezt a tiszta levegőt a cuius 
regio eius religio erőszakosan előrántott alkotmányellenes 
elvével. Hogy erre a sakkhuzásra az időt, az alkalmat és a 
módot egyaránt kitűnően megválasztotta, az, mint az ellen-
reformáció törtenetéből tudjuk, bizonyos. 

I I I . A földesúri jog a kegyúrival összeköttetésben. 
Az 1608. pozsonyi országgyűlés óta a magyarországi 

ellenreformáció a földesúr vallásügyi joghatóságának elvével, 
egy bizonyos földesúri, (mondhatnók) „ius contrareformandiil-
val áll vagy esik. Ezt az elvet igyekszik keresztülvinni a 
magán birtokviszonyok terén mindenütt, ahova csak elér 
erőszakos keze; ezt az elvet igyekszik makacs állhatatos-
sággal meghonosítani a nemzet közjogi gondolkozásában 
s annak letükrözőjében, a törvényhozásban is. 

Miután II. Mátyásnak ez elv alapján való határozottan 
ellenséges magatar tása („miképpen lehetne a kathol ikusokat 
kényszeríteni, hogy saját földjeiken más vallású lelkészeket 
tű r j enek?" kérdi a protestánsok sérelmi iratára válaszolva, 
már 1613-ban') megadta a nyitányt, a II. Ferdinánd hitlevele 
körül kerekedett „una cum templis" vitában már leplezetlenül 
jelentkezik az egész tendencia. Már i t t a magyar ellenrefor-
máció t ipikus vezéralakja, Pázmány Péter mozgatja a hát tér 
kerekeit. Az ő sugalmazására készül az 1618. országgyűlésen 
a katholikus rendek ama cáfoló irata, amelyet a protestánsok 
„iüationes evangelicorum^-ydra szerkesztettek válaszképen 
és amely a közjogi érvényesülésre törekvő ellenreformáció 
álláspontját már egészen világosan feltünteti. Ez iratban2) 
a kath. rendek elismerik ugyan, hogy az 1608. I. törvény-
cikk a vallás szabad gyakorlatának jogát kiterjeszti a job-
bágyokra is, de a templomok használatáról nem tesz em-
lítést s igy azoknak a templomokra jogot nem ad. A földesúr 
felette áll a jobbágynak, méltányosabb tehát a templomo-
ka t inkább az uraknak, mint a jobbágyoknak engedni; a 
jobbágyok azon a földön, melyet művelnek, semmiféle joggal 

') Zsilinszky: II. 77. 
2) Zsilinszky: II. 121. skk. 
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nem bírnak; semmi másra nem tar thatnak igényt, mint mun-
kájuk bérére. A föld a földesúr tulajdona. Ha tehát a földdarab 
sem a jobbágyé, melyen háza áll, miképp követelhetni 
részükre a templomokat? A régibb törvények a jobbágyoknak 
sohasem engedtek jogot a templomokra. Ezt a protestánsok 
eljárása is bizonyítja. Ha ugyanis a régibb törvények a 
jobbágyoknak ily jogot biztosítanak, miért nincsenek meg-
elégedve azokkal, miért kívánnak u j aka t ? Végül kijelentik, 
hogy az a legnagyobb igazságtalanság, midőn a protestánsok 
a katholikusokat, akara t juk ellenére, a kegyúri jogoktól 
megfosztani igyekeznek. 

Hogy ez az egész álláspont egy rabulisztikus törvény-
csavarásra támaszkodik mindenekelőtt (a jobbágyok vallás-
szabadsága nem foglalja magába a templomok használatát) : 
első tekintetre látnivaló. De magának az álláspont lényegé-
nek tüzetesebb megértéséhez, mintegy kiegészítésül szükséges 
megismernünk a magyar ellenreformáció jogelméletének és 
tak t iká jának egy másik nevezetes, szinte klasszikusnak te-
kinthető okmányát is, amely nemcsak a Pázmány sugalma-
zása, de a legnagyobb valószínűség szerint az ő tollából is 
eredt .1 1628. elején II. Ferdinánd leiratot küld Pázmány 
esztergomi érseknek, amelyben véleményt kér tőle afelől, 
vájjon Harrach Károly^gróf, aki a ius patronatus alapján 
a kath. hitet terjeszti s Óvárott meg akar ja tiltani a haeretica 
exercitiot, nem kerül-e összeütközésbe azokkal a törvényekkel, 
amelyek a protestánsok szabad vallásgyakorlatát biztosí t ják? 
Pázmány felelete, az esztergomi primási levéltárban őrzött 
„Considerationes" a következőkben foglalható össze: „A pro-
tes tánsok részére törvényileg biztosított szabad vallásgya-
korlat a patronus-földesúr jogait érintetlenül hagyja. Az 
idevágó törvényekből és engedményekből korántsem lehet 
következtetésképp levezetni, annál kevésbbé határozottan 
megállapítottnak tekinteni, hogy a patronus-földesuraknak 
nem lenne szabad községeik templomait a haereticusok elől 
elzárni, a prédikátorokat azokből kizárni és helyettük a 
kath. parochusokat behelyezni. Sőt ellenkezőleg a patronus-
földesurak jogosi tvák a prot. prédikátorok kizárásával a 
kath . papokat behelyezni és az egyház összes jövedelmeit, 
még azt is, amit a jobbágyok a parochusnak fizetni szoktak 
(párbér), a kath. pap javára biztosítani és pedig azon okból, 
mer t a jobbágyok hazai törvényeink szerint urok földjén 
munká juk jutalmán kivül semmi más joggal nem birnak 
(Verbőczy H. k. III. 30. §. 7.), annál kevésbbé bírhatnak 
patronátusi joggal az egyházak fe le t t ; mivel pedig a patroná-
tusi jog a földesurakat illeti és nem a jobbágyokat, a predi-

1 Timon : A p á r b é r s lb . 101. skk . 
Thool. Szaklap X. évf. 12 
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kátorok kiűzésére és a kath. papok behelyezésére való jo-
gosítvány is a földesurat illeti." 

Ε két ismertetett iratban a magyarországi ellenreformáció 
egész jogászi dogmatikája, egész köz-, magán-, és egyházjogi 
opportunizmusa előttünk áll. A földesúr, részint magán 
birtokjoga, részint és főképp kegyúri joga alapján a birtoka 
területén álló egyházi épületekkel és javakkal, mint tulaj-
donaival, szabadon rendelkezik: ez ennek az álláspontnak 
a lényege. 

Amin pedig ez az egész, elismerésre méltó szilárdsággal 
kialakult és keresztül-erőszakolt álláspont sarkallik ; az nem 
egyéb, mint a földesúri jognak a kegyúri joggal való ön-
kényes, sajátságos, az ellenreformáció tak t iká jára nézve rend-
kívül jellemző módon való összekötése. 

Amennyire nem ismeri a magyar közjog a földesúrnak, 
mint ilyennek, bármi néven nevezendő vallás- és egyházügyi 
jogosí tványát : éppoly kevéssé hajlandó elismerni a kánonjog 
azt, hogy a kegyúri jog a dominium világi jogalapján álló 
földesúri tu la jdonjognak tekintessék. A magyar földesúri 
jogban hiányzó vallás-egyházügyi jogosítványt tehát a birtokos 
nemességnek csakis a kegyúri jog — ez a t isztán egyházi 
jellegű jogosítvány — adja meg ; de a kegyúri jog sem abban 
az értelemben, amelyet a föntebb emiitett végzetes kombináció 
tulajdonit nek i : tudniillik az egyházi javak és jövedelmek 
tulajdonjoga, birtoklása értelmében. „Lényegében nem egyéb 
ez — mond Timon (i. h.) — mint visszatérés a kegyuraság 
azon felfogásához, amely a katholikus egyház heves küzdelme 
következtében már a 13-ik századdal végkép elenyészett s 
amely felfogás szerint a kegyuraság tisztán világi jogalapon, 
a dominium jogán nyugszik;" tehát a katholikus egyház 
által a szent célok érdekében önként elvállalt közjogi erő-
szaktétel a saját kánonjogának azon elvein, amelyek a 
magyar közjogban is tel jes elismerésre ju to t tak és amelyeket 
a magyar közjog még azzal a megállapításával is támogat, 
hogy, mint minden egyházi hatalomnak, akképpen a magánosok 
patronátusi jogának is egyedüli forrása a királyi főkegyúri jog, 
(Timon i.m. 104.) tehát korántsem a magán földesúri jogviszony. 

Egyszóval : a földesúri jog egyáltalában nem egyházha-
talmi jogosítvány, hanem közjogi alappal bíró magánjogi 
viszony, amelynek az egyház életével semmi köze, — tehát 
össze kellett kötni ós meg kellett támogatni a kegyúri jog 
tisztára egyházjogi s az alkotmányos vitákba közjog- és 
kánonjogellenes módon behurcolt fogalmával, hogy legyen 
egyházi érvénye is, „ius reform an di"-szerű hordereje. Viszont: 
a kegyúri jogot, mint ilyet önmagában nem lehet egy, bármely 
erőszakos és törvénytipró vallás- ós egyházpolitika elvéül 
fölhasználni, — ha alapjául, közjog ós kánonjogellenesen 
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föl nem muta t j ák a földesúri jogot, ha szolidárisnak nem 
tüntet ik fel a magyar nemesi szabadságok egyik sarkala tos 
pontjával (a nemesség birtokjogával) s tehát egyúttal a rendi 
alkotmány alapjaival is. 

Nem nehéz megértenünk, hogy a földesúri jognak ilyetén 
értelmezése — bár egyszerre közjogi ós kánonjogi falsum — 
hogyan hódithatott mégis lépésről-lépésre több tért törvény-
hozásunkban s egyszersmind, kánonjogellenes mivoltában is, 
hogyan számithatott a magyar katholikus klérus ós rendek 
legmelegebb pártolására, tűzön-vizen keresztül való kierősza-
kolására. Országgyűléseinkre a bécsi béke óta, végzetes és el-
hárithatlanul növekvő súllyal nehezedik rá a királyi hatalom. 
A bécsi udvar egy pillanatra sem adja fel s a westpháliai 
béke óta, a nyugati talajvesztés következtében kelet felé csak 
annál fokozottabb eréllyel munkál ja a Habsburg-dinasztia házi 
abszolutizmusának ideálját ós elveit. Az uralkodókkal együt t 
a politika egyáltalában nem változik, — legföljebb, a világ-
politikai helyzet különböző nyomása alatt , a taktika ölt 
más-más alakot. És ez a politika, mint lát tuk, kezdettől fogva 
azonosít ja magát az ellenreformáció törekvéseivel s a legha-
talmasabb munkálója — több-kevesebb nyíltsággal — annak, 
hogy ezek a törekvések, ismételt kudarcaik után is, végre 
te l jes közjogi érvónyre jussanak Magyarországon. Innen, hogy 
a földesúri jog kérdésében; — minden közjog ellenére — 
Bécsnek is egészen ugyanaz a hivatalos álláspontja, mint az 
ellenreformációt elméleti és gyakorlati téren vezető magyar 
kathol ikus főpapságnak. 

Ennek az érdekszövetségnek pedig mind hivebb szekér-
tolójává szegődik maga a magyar országgyűlés, amelyen az 
országszerte megindult katholizálás folyamatával párhuzamban 
lassanként kisebbségre jut a protestantizmus. És bár a ka-
thol ikus rendeket a nemzeti egyházpolitika elveinek egy-egy 
ujabb körülsáncolásával mindig ujabb kudarcok érik, ők 
ál lhatatos következetességgel ki tar tanak a földesúri jog „vé-
delme" mellett, várva és előrelátva azt az időt, amikor már 
nem az elvek fognak dönteni közjogi téren sem, hanem a 
szám- és erőbeli többség. 

Maga a katholikus egyház és papság pedig szintén nagyon 
jól tudta, mit csinál, amikor körömszakadtig védelmezte s min 
den rendelkezésére álló eszközzel gyakorlatilag is keresztülerő-
szakolta a földesúri jognak ezt a merőben kánonjogellenes 
értelmezését. Mert nem másról volt itt szó, mint talajának 
végleges elvesztéséről vagy megtartásáról, illetve vissza-
hóditásáról, anyagi és szellemi tekintetben egyaránt. 

Ha a magyar katholicizmus mereven ragaszkodik ahhoz 
a — különben sarkalatos —kánonjogi elvhez, hogy az egyházi 
épületek, javak, jövedelmek tulajdonjoga az egyetemes egy-

12* 
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házé, akkor az elprotestánsodott vidékeken birtok- és vagyon-
joga a százados szünetelés alatt egyszerűen elévül. Törvény-
hozásunkban, amint tudjuk , a vallás szabad gyakorlatának 
elvével együt t valóban ennek a belátása és az „uti possidetis" 
elv válik uralkodóvá, aminthogy a ket tő tényleg szorosan és 
természetesen össze is tartozik. A közvetlen hatalmi, sőt 
életérdek tehát egyenesen a feladását kívánta ennek az 
általánosságban oly keményen védelmezett kánonjogi elvnek. 
De ki legyen a tulajdonos, ha az egyetemes egyház nem az ? 
A közrendű hivek t a l á n ? Az egyházi tulajdonjognak ezekre 
való áthárí tása alig let t volna célszerű. Legföljebb tömeges 
térítés ese tén : de ilyen meg bajosan volt elképzelhető a 
földesúr megnyerése, hozzájárulása, sőt a térítésben való 
aktiv részvétele né lkül ; és a földesúr semmi esetre sem tűr te 
volna, hogy a jobbágyok tulajdonjoga, bár csak ilyen kerülő 
úton, egyházilag is, rés t üssön a nemesi kiváltságok falán. 
Különben is a hivek (helyenkénti) közösségének (és nem az 
egyházegyetemnek)tulajdonjoga az egyházi vagyonnal szemben 
éppen a kialakulni kezdő protestáns egyházjogi felfogásnak 
felelt volna meg, amely ellen — mikor mint a „maior pars" joga 
úgy Erdélyben, (1552. Torda s méginkább 1581. Kolozsvár) 
mint Magyarországon (1619. 5. t.-c.) közjogi érvényre ju to t t 
— a katholicizmusnak a saját léte érdekében végfogytig 
kellett küzdenie. Ebből a szorongató dilemmából nem-
menekülhetet t a magyar katholikus egyház másképp, mint 
ugy, hogy a kegyú rí joggal összeszőtt földesúri jogra kö-
tötte rá teljesen kánonjogellenes módon az egyházi javak 
quasi-tulajdonjogát s e fiktiv jog kétségbevonását egyenesen a 
nemesi szabadságok alkotmánysérelmenek tünte t te föl. Ahol 
pedig a rekatholizált és a legtöbb esetben fanatizált hatalmas 
földesúr, a kormány hol leplezett, hol nyilt, de mindig bizonyos 
támogatása mellett s egy lassú és sokszor tehetetlen közigaz-
gatás hiu erőlködéseivel könnyen dacolva, tulajdon jogszer illeg 
rendelkezik a birtokán lévő templommal, iskolával, temetővei, 
paplakkal, az egyházak javaival s jövedelmeivel; ott akkor 
tapodhat ja lábbal a törvényt, akkor kergetheti el a protes-
táns prédikátort , akkor ba j tha t ja csapatostul misére a job-
bágyait az elszedett és katholikus módon ú j r a felszentelt 
templomba, amikor éppen neki tetszik. Azért az egyház 
jezsuiták-vezette csöndes térítő munkája a társadalmi folyto-
nosságátfél tő nagybirtokos arisztokrácia tagjai közt, a földesúri 
ius reformandi elkeseredett védelme az országgyűléseken és 
a protestáns jobbágy-egyházakon elkövetett vallási erősza-
koskodás : tu la jdonképpen ugyanegy programmnak három 
szervesen összefüggő oldala, az ellenreformáció hódítási ter-
vének három különböző, de egymást feltételező s egymással 
a legszorosabban összekötött irányban való munkálása. Az 
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ellenreformáció egyelőre a magánjogi viszonyok sáncai mögé 
vet te be magát s onnan gyúj togat a fanatizmus csóváival; 
de bármely percben kész arra, hogy a kellő alkalom nyiltával 
minden tar tózkodás nélkül kirohanjon onnét s egyenes ós 
elhatározó támadást intézzen a protestantizmus közjogi 
bástyái ellen. Amint tudjuk, ez az alkalom nem soká váratot t 
magára. 

Ne tévesszük azonban szem elől azt sem, hogy az ellen-
reformáció tak t iká ja azért volt olyan ügyes, olyan jól meg-
választott , mert, (ha más értelemben is, mint ahogy Timon 
vélekedik) tényleg azt a látszatot ölthette magára, hogy a 
protestantizmus ellen annak sa já t fegyvereit ragadja föl. 
Maguk az alakulófélben lévő protestáns egyházi vagyon-
jogi viszonyok voltak azok,amelyek részéről azellenreformáció 
bizonyos értelemben erősségeket nyert a maga elveinek 
igazolására. 

1. Tudvalevő ugyanis, hogy a protestantizmus sem külföl-
dön, sem minálunk nem szüntette meg egyszerre és kezdettől 
fogva a patronátus egyházjogi elvét és gyakorlatát. Egy-
házunk jogtörténete úgy a magán-, mint a városi kegyuraság 
intézményét ismeri ós változatos példákban muta t j a fel (sőt 
még egy sajátosan magyar alakulásról, a vármegyék „quasi-
patronátusáról" is tud, bár ennek az alakulásnak vagyonjogi 
tekintetben nem volt az előbbiekhez hasonló nagy és köz-
vetlen befolyása.) És ebből a történetből tudjuk azt is, hogy 
a kegyuraság intézménye protes táns egyházainkban nem 
egyszer — különösen (ós természetes módon) a városi pat-
ronátus eseteiben — majdnem teljesen egyet je lentet t az 
egyházi javak föltétlen birtoklásának jogával. Szóval a 
protestantizmusban a egyházjogi alapelveivel ellentétesen,1) 
de fejlődő viszonyok szükségszerű követelményeként tényleg 
megvoltak itt-ott azok a jogelvek, amelyeket a katholicizmus 
a maga terjeszkedésének javára törvényesítve szeretett 
volna látni. És a hivatkozás erre a tényleges állapotra 
ha ta lmas fegyvert adott az ellenreformáció kezébe. Ami a 
fejledező protestáns egyházaknak gazdasági és társadalmi 
tekintetben a legerősebb ós a legtermészetesebb, történetileg 
adott támaszuk volt ; a városi és magán kegyuraság intéz-
ménye lett egyúttal a megrontójuk is, amikor az ellenreformáció 
kezdte magyarázni s közjogellenesen kihasználni. Talán sehol 
sem érezhette hazai protestantizmusunk olyan közvetlenül, 
mint ezen a téren, hogy vész el a talaj alóla az ellenrefor-
máció mesterkedései következtében. 

2. Ha pedig voltak — és nagy számmal voltak — esetek, 

') A m. prot. egyházak vagyonjogi viszonyai Prot. Szemle VII. évf. 
180. o. 
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amelyekben a patronasi jog nem eset t össze föltétlenül és 
természetesen a quasi-tulajdonjoggal, akkor ez a tulajdonjog, 
megfelelően a régi, a katholicizmusból átháramlott vagyon-
jogi felfogásnak1) illette a plébániát, a templomot, a kápolnát, 
iskolát, parochiát stb., amelyeknek természetes képviselői a 
patrónus, a javadalmas, az egyházfl (aedituus, gondnok) s a 
kánoni látogatás u t j án a felsőbb hatóság. Nem az egyház-
község egésze tehát itt még a tulajdonképpeni vagyonjogi 
személy (ez az igazi protestáns egyházjogi elv itt még nem 
szerepelvén) hanem, mondhatjuk, az egyház életének egy-
egy funkciója,·, a kul tusz templomi közösségekben, egy-egy 
templom köré tömörülve, az egyházkormányzat és a cura 
pastoraiis, amelyet a plébánia végez, a nevelés, oktatás, 
amely az iskola feladata. 

Tartós egyházjogi elvvé az ilyen felfogás a dolog termé-
szeténél fogva a protestantizmus kebelében sem fejlődhetett , 
aminthogy nem fejlődött azzá á katholicizmusban. Tudjuk, 
hogy a kánonjog az egyházi vagyon tulajdonjogának birto-
kosává, igazi substratumává az egyetemes egyházat tette, , 
mint abszolút jogi személyt. És a vagyonjogi felfogás ilyen 
egységesítésére, egyszerűsítésére, a protestant izmusnak is 
annál nagyobb szüksége volt, minél inkább megszilárdult az 
egyház élete s minél erősebb ellentállást kellett kifejtenie a 
reintegrálódó katholicizmus vagyonjogi támadásával szemben. 
De mi lehetett ennek az ú t j a -mód ja? Az „egyetemes egy-
ház" római fogalma és valósága a protestantizmusból hiány-
zott s ennélfogva mint vagyonjogi személy sem jöhete t t 
számba. A patronusi tulajdonjogba való fogódzás kezdett, 
mint láttuk, mindinkább nagyon kétélű fegyverré válni, külö-
nösen ott, ahol (igen számos esetben) elég laza volt a köte-
lék a földesúr-kegyúr és az egyház között (nem ugy, mint pl. a 
városi tulajdonjog eseteiben rendszerint.) Azért hovatovább 
önként , sőt kényszerűen jelentkező gondolat lett az, hogy 
az egyházi javak tulajdonosai maguk a hivek, gyülekezeti 
összeségükben. Ez a gondolat, amely alapja a protestáns 
egyházi vagyonjognak, esetenként annál közelebb állott pedig, 
mennél kevósbbé volt a gyülekezet vagyonjogilag patronu-
sának kiszolgáltatva s mennél erősebben élhetett benne az 
a tudat , hogy valójában a templomot, iskolát, parochiát stb. 
tehát a tulajdonképpeni „jogi személyeket" ő tartja fenn a 
saját verejtékes munkájával, esetleg ő védelmezi meg a 
sa já t vére árán, — nem pedig a földesúr-kegyúr, aki 
legföljebb csak alapitója, épitője, adományozója az illető 
egyházi javaknak, de nem fenntartója is az egyház éle-
tének. Hozzá kell még vennünk, hogy az egyházközség 

') Pokoly: A magyar prot. egyházak vagyonjogi viszonyai stb 57. o. 
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vagyonjogi fejlődésének ú t j á t megegyengette a jobbágyköz-
ségeknek már a XVI. században gyakorolt leikészválasztási 
úzusa és a maior pars-nak nemcsak gyakorlati lag keresztül-
vitt, de törvényhozásilag is megerősített (föntebb már emii-
tett) templomjoga.1) Az egyházközségi tu la jdonjog gondolata 
ilyképpen már nagyon korán felmerül a protestáns egyház-
fejlődés látóhatárán. 

Az ellenreformáció pedig idejében meglátta ezt és 
fegyvert kovácsolt belőle. A jobbágy községek egyházi birtok-
j o g a : de hiszen ez a parasztnak ura földjén való tulajdon-
jogával egyértelmű, egy a rendi alkotmány alapjaiba ütköző 
jogsérelemmel; — igy adják ki a jelszót a helyzet élesszemü 
átértői — ós 1618. óta ezt a jelszót kiál t ja oda egyik ország-
gyűlés a másiknak. És a visszás, valósággal tragikus hely-
zetnek esry f a j t á j a az. amely a magyar protestantizmusra 
ennek következményeképpen vár. Azt kell megérnie, hogy 
ellene, a magyar rendi a lkotmány ós nemzeti szabadság hű 
szövetségese és támasza ellen legfőbb ütőkártya gyanánt 
éppen a rendi jogok megsértését, az alkotmányellenességet 
já tsszák ki, még pedig ugyanazok, akiknek egész léte és mű-
ködése maga volt az alkotmányellenesség: t. i. az ellenrefor-
máció harcosai. Ez volt a magyar protestantizmus legnagyobb 
mártiriuma azért, hogy a gyülekezeti elvnek hazánkban is 
letet adott és ezzel a jobbágyosztály emberi méltóságát min-
den más tényezőnél hatalmasabban emelte. Nyilvánvaló, hogy 
abban az ellenreformációban, amely a támadás t idáig tud ta 
vinni, minden különös nehézség nélkül meg tudott fogam-
zani az a gondolat is, hogy a magyar protestantizmus, ez az 
alkotmányellenes liga, a törökkel cimborál ós nem érdemel 
egyebet, mint hogy vérbe foj tassék a hazaárulásáért . . . 

IV. A földesúri ius reformandi bevonul a törvényhozásba. 
A megelőzőkben ismertetet t ,.jogi'1 alapozáson késedelem 

nélkül megindul az ellenreformáció nyilt harca ós akna-
munkája , amelyeknek fázisai ós eredményei a történelemből 
ismeretesek előt tünk. 

1608. után az ellenreformáció jelszava magánjogi téren 
a „földesúri jog" alapján való erőszakos tér í tés és templom-
szedés, közjogi téren pedig e J o g " bevitele a törvényhozásba, 
a legönkényesebb törvénycsavarások utján. Mig az első törek-
vésével sikerről-sikerre halad, a másodikban egyelőre kudarc 
kudarc után éri a dicsőséges erdélyi fejedelmektől támogatott 
alkotmányos, nemzeti egyházpolitika részéről, amely minden 
rabulisztikával szemben igaz értelmének megfelelően magya-

') PoTcoly: A m. prot. egyházak vagyonjogi viszonyai stb. 57. o. 
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rázza az 1608. évi alaptörvényt. Ε kudarcok legteljesebbike 
az 1647. évi 5. törvénycikk, amely a linzi békét törvény-
beiktatva „a maguk hitvallásában nem akadályozandó és 
nem háborgatandó parasztok" számára is kifejezetten és félre-
érthetetlenül biztosítja a szabad vallásgyakorlatot s egyúttal 
a következő cikkekkel együt t a templomok kérdését is vég-
érvényesnek szánt módon rendezi. A nemzeti egyházpolitiká-
nak ez az utolsó klasszikus alkotása egy akkor még nem is 
álmodott beláthatatlan végű uj társadalmi fejlődés távlatait 
nyitja meg a magyar közjogban. Ennél tovább a rendi alkot-
mánnyal szövetkezett protestantizmus már nem mehetett, 
sőt tekintettel erre a szövetségesére, ebben is valósággal ön-
magát múlta fölül. Érthető, hogy a kathol ikus reakció ennek 
a protestáns, de a törvény szellemét egyedül hiven tükröző 
törvénymagyarázatnak fokozott hévvel esik neki, ellene a 
leghatározottabban ti l takozik s a sérelmi politika ingatag 
vizein csökönyösen folytat ja ellene a kalózháborut, csak az 
alkalomra várva, amikor a törvényhozásból kivetheti s egy 
telivér katholikus „ törvénymagyarázat ta l" cserélheti fel. Az 
alkalmat pedig nemsoká meghozza a protestantizmus szám-
és erőcsökkenése (Erdély romlása s a gyász évtized) s ezzel 
szemben a Lipóttal újraéledő rudolíi abszolutizmus erőgyara-
podása (a török gyengülésével, majd kiűzetésével.) Az 1681. 
vallásügyi törvény „Salvo tarnen iure dominorum terres-
trium" (XXV. törvénycikk) záradékában már teljes diadalát 
ülheti az ellenreformáció törvénycsavarása közjogi téren is 
s a földesúri jog, mint ius reformandi, a katholicizmus 8 év-
tizedes erőfeszítései után bekerül a törvényhozásba, bár most 
sem anélkül, hogy szemmellátbatóan magán ne hordozná 
törvénytelen, erőszakos eredetének bélyegét; hiszen egészen 
nyilvánvaló, hogy amikor ugyanez a törvényhozás a kath. 
földesurakat prot. vallású jobbágyaik egyházi céljaira telek 
átengedésére kötelezi, tulajdonképpen a „Salvo tamen1 

elven üt igen nagy csorbát s tehát önmagának mond ellent, 
ami mindennél erősebb bizonysága a „ földesúri jog" or-
gyilkos fegyverét forgató magyarországi ellenreformáció 
egész alantjáró opportunizmusának. Most már a kisebbségben 
maradt protestantizmus hiába igyekszik a lavinának gátat 
vetni. A diadalmaskodó ellenreformáció az abszolutizmussal 
karöltve, mind erősebb lökésekkel ingatja meg alkotmányos 
lét jogát . Jön az 1687. évi vallásügyi törvény, mely a királyi 
rgratia et dementia" ingatag alapjára helyezi e létjogát. 
Jön az Explanatio Leopoldina, melynek formája maga az 
alkotmányellenesség, tar talma pedig merő törvénycsavarás, 
az artikuláris és nem artikuláris helyek, a nyilvános és ma-
gán vallásgyakorlat közti önkényes különbségtétellel való 
meghatványozása, betetőzése a földesúri „ius reformandi" 
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közjogi falsumának. Jön az 1701. évi második Lipót-féle ren-
delet (8. p.), jönnek az 1714—15. országgyűlés vallásügyi 
rendelkezései és a Carolina Resolutiók, amelyek szigorúan 
az Explanatio alapján állva úgyszólván elemi fejlődósfelté-
teleit vonják el a hazai protestantizmustól és a lehető leg-
illuzóriusabbá teszik közjogi létezését, amikor megfelelően 
a közjogi ellenreformáció egy már a XVII. század közepétől 
nyilatkozó tendenciájának, a vallásügyet szinte teljesen 
„magánügy"-gyé alacsonyítják le. Most üli közjogi téren 
végleges diadalát a magyarországi ellenreformáció, amely az 
államnak hivatalos egyházpolitikájává lesz III. Károly és 
Mária Terézia alat t egészen addig, mig elveit s ezek között az 
egyik sarkalatosat , a földesurak „ins reformandiját* előbb 
a felvilágosodott abszolutizmus (II. József türelmi rendelete), 
majd az ennek nyomása alatt újraéledő nemzeti alkotmányos 
szellem át nem töri. Utóbbi, a felekezeti megoszlás korlátain 
ké t zivataros század óta most emelkedve először felül, az 
1790—91-iki törvényhozásban ú j ra az 1608. alap- és az 1647. 
magyarázó ós zárótörvény vallás- és egyházpolitikáját emeli 
a maga majdnem teljes integritásában hivatalos, nemzeti, 
alkotmányos egyházpolitikává. Ezzel (a kor változott 
szelleme is megtévén a maga hatását) ellenreformációnak, 
rabulisztikus vallásügyi törvénymagyarázatoknak s velük 
együt t a földesúri ius reformandinak is egyszersmindenkorra 
vége a magyar történelemben. Protestantizmusunk a királyi, 
főpapi és földesúri önkény elől végre menedéket ós meg-
ingathatatlan közjogi biztosítékot talál a liberális törvény-
hozásban s így nyugton elhagyhatja a sérelmi politika küzdő-
teret , hogy oda azután csak nagy ritkán s akkor is másod-
rendű kérdésekben térjen vissza, egyébiránt pedig egész 
lélekkel szentelhesse magát elsőrangú kulturhivatásának, 
amelynek munkálásában a „földesúri jog" aegise alatt két 
század óta annyit háborgatta és annyiszor megbénította a 
letűnt korszak legfólelmesebb, kísérteties hata lmassága: az 
ellenreformáció. 

Kassa, 1912. március hó. 

Révész Imre. 


