
Hévízi Józsa

Területi és egyházi autonómia 
a nemzettéválás folyamatában

Bár a nemzetállamok a XIX. században 
alakultak ki, a történelem kezdetétől küz
döttek a népek és népcsoportok az identitá
suk megőrzéséhez szükséges közigazgatási, 
gazdasági, kulturális (vallási és nyelvi) 
különállásukért. Egy ókori példa: Róma 
történetének kutatói feltételezik, hogy a 
római népet alkotó plebejusok, patríciusok 
és cliensek közül a plebejusok azért kény
szerülnek külön "törvénykezni" (comitia 
tributa), mert a genshez a betelepedéskor 
valószínűleg csak a patríciusok és a 
cliensek tartoztak.

A középkori példák közül elegendő csak 
az angol, francia, orosz fejlődés sajátossága
ira utalni. Anglia attól az időponttól kezd
ve, hogy Walest, Skóciát, Írországot magá
hoz csatolta, a közigazgatási önállóságuk 
felszámolására és nyelvi asszimilálásukra 
törekedett. Ennek része volt az egyház- 
ügyek is, csupán a skót presbitériánusok 
rendelkeztek némi önállósággal. A centrali
záló középkori államvezetésnek esik áldoza
tul Franciaországban a XVI. századi val
lásháborúktól kezdődően a helyi parlamen
tek mögé rejtőző területi különállás. Itt már

1538-ban államnyelvvé teszi I. Ferenc a 
franciát s a folyamatot mintegy betetőzi az 
egységet teremtő francia forradalom a 
breton, baszk, német, olasz és flamand 
nyelv betiltásával. Oroszországban Nagy 
Péter uralkodásától kezdve a helyi önkor
mányzat maradványait felszámolják. Kis 
népek tűnnek cl a nyelvi olvasztótégelyben.

A magyar nemzetállam fogalma a Szent 
István-i államalapítás eszmerendszeréhez 
nyúlik vissza. A keresztény uni verzál izmus 
szellemében fogalmazza meg azt az évszá
zadokon keresztül érvényesülő államszerve
zési elvet, hogy az idegen népeket, vendé
geket nyelvükkel, szokásaikkal egyetemben 
kell befogadni, "mert az egynyelvű és egy
szokású ország gyenge és esendő". A király 
szerint a vendégek és jövevények akkora 
hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a 
királyi méltóság hatodik helyén.

Magyarországon a betelepülő népek, 
népcsoportok a területi és egyházi autonó
mia itt megvalósuló különböző formáiban 
megőrizhették identitásukat, nyelvüket, 
vallásukat a természetszerűleg működő
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asszimiláció ellenére is a modern nemzetál
lam létrejöttéig.

A széttagolt, sokszor anarchikusnak tű
nő feudalizmusban a király központosító 
tevékenységét segítették a társadalom kü
lönbözőjogú és érdekű csoportjai. A területi 
autonómia különféle változatainak megva
lósulása Magyarországon (horvát bánság, 
jász-kun kerületek, székely székek, szász 
egyetem, felvidéki bányavárosok szövetsége 
stb.) lehetőséget nyújtott a különböző jogál
lású társadalmi csoportoknak, saját önigaz
gatásuk megszervezésére, az etnikai csopor
tok regionális szintű szerveződésére, érde
kek érvényesítésére.

A fent említett népcsoportok - a szászo
kat kivéve - főleg katonáskodásért kapták 
kiváltságaikat, a közösség tagjaként élvezték 
területi különállásukat, adómentességüket.

Horvátországot erős rokoni kapcsolatok 
fűzték a XI. században Magyarországhoz, s 
midőn a horvát királyi család kihalt, I. 
(Szent) Lászlónak ajánlották fel a trónt. A 
kiegyezésig megőrizte területi közjogi kü
lönállását, külön politikai nemzet volt terü
leti önkormányzattal, saját országgyűléssel. 
A horvát-magyar kiegyezés példamutatóan 
széles körű autonómiát biztosított számára 
1868-ban: A kormányzástól a nyelv-, zász
ló-, címerhasználaton át a horvát ezredekig, 
horvát honvédségig az önálló állami lét 
számos jegyéig.

A honfoglaláskor itt talált szlávok nagy 
többsége a 12. századra beolvadt a magyar
ságba. kivéve a Vág és Nyitra völgyi mor- 
va-szlávokat. Mivel a magyarság az itt 
talált szlávságot a gepidák népnevéből 
származó /thuat/ tót népnévvel jelölte, az új 
szláv telepeseket ettől megkülönböztetve 
cseheknek, lengyeleknek, horvátoknak stb. 
nevezték (helynevekben: Csehi, Tóti, Lcn-

gycli. Oroszi. Horváti). A tatárjárás utáni 
pusztaságokra IV. Béla, majd az Anjouk 
kezdték a tervszerű betelepítést. A királyok 
megyényi területeket adományoztak erdőir
tásra, új falvak alapítására. (A telepítők 
között van a Szcnt-Iványi és a Görgey csa
lád őse, de Csák Máté is.) A morva, cseh, 
lengyel, rutén földről beáramlók számára a 
vonzást a csökkentett földesúri terhek jelen
tették. (Az irtásfalu cseh eredetű neve 
lehota, könnyebbség volt.)

Az ország három részre szakadása után 
a középkori 300-500 ezres északi szláv 
népesség a 17. század végére 1 milliónál is 
nagyobb etnikummá fejlődött. Ugyanakkor 
a délvidéki szerbek, románok, rutének már 
feudális keretek közt élve kiváltságos réte
geik (vajdák, kenézek) vezetésével teleped
tek be. A felső rétegükhöz tartozók a ma
gyar nemességgel egyazon jogokat kaptak, 
azaz egyénenként kapták a nemesi kiváltsá
gokat. Nemességük beolvadt az évszázadok 
során a magyar nemességbe. A reformáció
val meginduló anyanyelvű igehirdetés után 
a törökkori és az azt követő idők hatalmas 
betelepülései a határok mentén nagy nem
zetiségi tömbök kialakulásához vezettek. (A 
magyarság aránya a nemzetiségekhez hoz
závetőleg: 45-55 %).

Amikor az 1789-cs forradalom eredmé
nyeképp mindenki polgárrá lett, s eltűntek 
a bíráskodásban, adózásban és minden 
másban meglévő egyenlőtlenségek, egyben 
a kiváltságokkal együtt eltörölték a csoport- 
érdekek regionális szintű érdekérvényesíté
sét is. A különböző kiváltságos csoportok
kal tagolt társadalom helyébe azonos jogú 
és kötelezettségű egyéneket állítottak. Az 
egyenlő polgároknak lakhelyül szolgáló 
településformákra (város, falu) egységesen
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modern közigazgatási rendszert terveztek, 
így számolta föl a modern polgári állam az 
emberek közti egyenlőtlenséggel együtt a 
regionálisan elhelyezkedő kisebbségi nép
csoportok kollektív érdekvédői mének lehe
tőségét is.

Magyarországon ennek helyébe az egy
házi autonómiát engedte kiteljesedni a 
Habsburg-kormányzat, ami egyfajta kultu
rális és gazdasági önszerveződésnek is bizo
nyos mértékig kereteket tudott biztosítani.

Az egyenjogúsággal együtt az egyházi 
birtokok gazdasági alapjául szolgáltak tö
rekvéseiknek. Ugyanakkor sem az. egyházi 
birtokok, sem a gyűjtés és az adományok 
nem voltak elégségeket - például a románok 
esetében - az egyházi kiadások fedezésére. 
A magyar állam a Vallásalapból (a római 
katolikus közvagyonból) és államsegélyből 
fedezte a központi hivatalok működését, a 
papképzést, a templomépítést,- javítást, egy
házi méltóságok, papok sürgős kiadásait.

Az oktatás területén érdemes a 
görögkeleti és protestáns iskolák nagyobb 
szabadságára utalni a XIX. században:

Az 1791. évi 27. te. kimondta, hogy a 
görögkeleticknek az "alapítványok, a ta
nulmányi rendszer, az ifjúság nevelése... 
irányában megillető jogai ... érvényben 
maradván" vagyis autonóm módon, önma
guk intézték egyházi és nevelési ügyeiket. 
Az 1791. évi 2. te. általában mondta ki a 
protestáns egyházaknak az állammal szem
beni önállóságát. (Ez jogi keretül szolgált a 
német és szlovák evangélikusok nemzeti, 
nyelvi törekvéseihez.)

A magyarosiénak nevezett 9. paragra
fus (miszerint minden iskolában kötelező a 
magyar tannyelv) kizárólag a katolikus és 
az un. királyi tanintézetekre (egyetemek, 
akadémiák, líceumok, gimnáziumok) vo
natkozott, az elemikre és a tanügyi auto

nómiát élvező protestáns és görögkeleti 
egyházak közép- és főiskoláira nem terjedt 
ki érvényessége.

A 19. század elején a nemzeti öntudatra 
ébredéskor a szellemi vezetést szükségsze
rűen az egyházak soraiból kiemelkedő orto
dox, görög katolikus és evangélikus papok 
veszek át, akik az egyházi kereteket intéz
ményesítve törvényi fedezettel munkálkod
nak a mind teljesebb egyházi autonómia 
kiépítésén, hogy azon belül felekezeti isko
láikban, kulturális egyleteikben ápolhassák 
a nemzeti összetartozás tudatát. Az egyházi 
autonómia lényegileg összefüggő nemzeüségi 
tömbökben élő területek fölött valósul meg!

A magyar állam törvényhozása évszáza
dokon át oklevelekben biztosította a külön
böző etnikai és vallási közösségeknek adott 
jogokat és privilégiumokat. Ezek közül az 
alábbiakat emeljük ki:

- II. András király 1224-ben a széke
lyeknek, és besenyőknek adott kiváltságo
kat, rögzítve gazdasági, közigazgatási, jogi 
és katonai helyzetüket.

- A kunok és jászok betelepítésükkor IV. 
Bélától (1246) területi autonómiát kapnak. 
Jogaikat Károly Róbert 1323. évi oklevele 
megerősíti. A jászok és kunok közjogi vi
szonyait Mária Terézia kiváltságlevele 
rendezi 1745-ben.

- A Nagyszeben vidéki szászokat II. Gé
za telepíti be, jogaikat védelmi és gazdasági 
szerepükért cserébe kapják, II. András ki
rály 1224-es szabadságlevele pedig területi 
autonómiát és kollektív jogokat biztosít 
számukra. Törvényeiket 1583-ban Hutter 
Albert nagyszebeni királybíró összcszedette, 
s e törvénykönyvüket Báthori István erdélyi 
fejedelem, majd I. Lipót császár is meg
erősítette.
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- A szepcsscgi szászok külön közjogi 
helyzetét V. István 1271. évi szabadság
levele erősíti meg. Károly Róbert 1312. 
és 1328. évi kiváltságlevele további gaz
dasági megerősödésüket segíti. (1370-ben 
összegyűjtik és írásba foglalják törvé
nyeiket.)

- 1. Lipót 1691. évi oklevele szabályozza 
Erdély helyzetét. 1701-cs oklevele rendezi a 
román görög katolikus egyház gazdasági 
oktatási és szervezeti kérdéseit (egyházi 
autonómiáját). II. Lipót idején 1791-ben 
törvény biztosítja az ortodox vallás szabad
ságát. 1868-ban pedig a magyar törvényho
zás elismeri a román görögkeleti egyház 
különállását és önkormányzatát román 
nemzeti egyházként.

- I. Ulászló 1440-ben privilégiumokkal 
telepíti Ráckcvére az aldunai szerbeket. I. 
Lipót 1690. és 1691. évi oklevele biztosítja 
számukra a hajdúkéhoz hasonló katonai- 
nemesi társadalmi státust és az egyházi 
autonómiát.

- Mátyás király 1458-ban hiteles okle
véllel erősíti meg a ruszinok munkácsi 
görögkeleti püspökségét. Az 1495. évi tör
vény szokásjogaik szerint rendezi társa
dalmi állásukat és szervezetüket (a romá
nokkal és a szerbekkel együtt). I. Lipót 
1692. évi oklevele biztosítja a keleti szertar
tások sérthetetlenségét, az egyesült papság 
pedig megkapta mindazokat a kiváltságo
kat, amelyeket a latin szertartású papság 
élvezett.

A kiegyezést követően a korabeli Euró
pában egyedülállóan az alkotmány mellett 
külön töménnyel rendezték Magyarorszá
gon a nemzetiségek helyzetét, ha külön 
nemzetiségi kerületek, megyék kikerekíté
sére ugyan nem is került sor. Ez a nemzeti

ségeknek csalódottságot okozott, esetenként 
a törvény elutasítását váltotta ki.

Az 1868. XLIV. te. kimondotta, hogy 
Magyarországon az egységes magyar poli
tikai nemzet létezik, amelynek a bármely 
nyelven beszélő polgárok egyenjogú tagjai. 
A nyelvtörvény biztosította a magyar ál
lamnyelv mellett a lehetőséget arra, hogy 
ahol a törvényhatóság (ma: önkormányzat) 
képviselőtestületének 1/5-c kívánta, ott a 
kisebbségi nyelvet használhatta hasábosán a 
jegyzőkönyvezésben, a hivatali ügyintézés
ben, egymás és a kormánnyal való kapcso
lataiban:

"Az ország minden polgára saját közsé
géhez, egyházi hatóságához és törvényható
ságához, annak közegeihez s az államkor
mányhoz intézett beadványait anyanyelvén 
nyújthatja be." - Törvény biztosította tehát a 
nemzetiségi nyelvek használatát a községi 
és megyei politikai életben, az egyházak
ban, a bíróságokon. Bárki alapíthatott köz- 
művelődési, tudományos, gazdasági szerve
zeteket és intézményeket, s ezek nyelvét 
kizárólag az alapító határozhatta meg. 
Minden község, egyház, magánszemély 
alapíthatott és tarthatott fenn általa megha
tározott nyelven tanító iskolákat. Ezt erősí
tette a népiskolai törvény (XXXVIIÍ. te.), 
amely kimondta, hogy "minden növendék 
anyanyelvén nyerje az oktatást", intézkedett 
a községi népiskolák megszervezéséről.

Figyelembe véve azokat a gazdasági 
és kulturális eredményeket, amelyeket a 
századfordulón a nemzetiségek maguk
nak mondhatnak, s amelyek révén sokuk 
vezető szerepet tölt be a Trianon után 
létrejövő nemzetállamokban, illetve vé
gigkövetve a nemzetállammá válás fo
lyamatát az alábbi következtetéseket 
állapíthatjuk meg.
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Az állami garanciákkal (adománylevél, 
rendelet, törvény, alkotmány) létrehozott 
területi és egyházi autonóm szerveződési 
formák biztosíthatják a népcsoport, nemze
tiség önmegőrzését, belső fejlődését:

1 / A törvényi szabályozás ugyan csak az 
egyéni jogokat ismerte cl, azonban a köz- 
igazgatást szabályzó valamennyi törvény
ben következetesen érvényesíti a nyelvtör
vény előírásait.

2/ Az általános közigazgatási rendszer
től eltérő regionális egységek (székely, 
szász székek, kun kerületek) saját választott 
közigazgatási tisztviselői karral biztosítják 
az önigazgatást.

3/ Ahol a területi autonómia az egyházi 
autonómiával összekapcsolódik (pl. erdélyi 
szászok), ott biztosított az évszázadokon 
keresztüli fönnmaradás, az identitás megőr
zése.

4/ Az egyházi autonómia biztosíthatja a 
nemzetiség (népcsoport) önmegőrzésén túl 
a gazdasági és kulturális fejlődést:

- ha önálló egyházi kerület szervezhető 
(melyben az ott élő lakosság elkülönülhet a 
többségi nemzet egyházszervezetétől);

- ha az önálló egyházmegye egyházi 
méltóságait maga választhatja (azok nem 
függnek a többségi nemzet egyházi főméltó
ságaitól);

- ha ugyan nem rendelkeznek területi 
autonómiával, de az egyházmegye területén 
kompakt tömbökben élnek;

- ha az egyházi szervezet fennmaradá
sához, működéséhez szükséges anyagi ala
pokat (pl. birtokok), költségeket alkotmá
nyosan biztosítja az állam (szerb, román, 
szlovák, ruszin példa);

- ha az etnikum a világi értelmiségi ve
zetőit (politikusait) is bevonhatja az egyház 
vezetésébe, a gazdasági, kulturális életének, 
intézményrendszerének kialakításába.
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