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Peres Zsuzsanna 
doktori védéséről

A doktori fokozatszerzési eljárások esetében igen 
ritka eseménynek leheltek tanúi azok, akik 2009. 
október 9-én Peres Zsuzsanna (Pécsi Tudo

mányegyetem, Jogtörténeti Tanszék) A magyar „hitbi
zományi" jog kezdetei c. értekezésének (témavezető: 
Prof. Dr. Kajtár István) nyilvános vitáján részt vettek, 
ugyanis a téma összes hazai szakértője jelen volt. A 
jelölt, a mentora (Dr. Béli Gábor) és a két bíráló (Prof. 
Dr. Homoki-Nagy Mária, SZTE Magyar Jogtörténeti 
Tanszék; Prof. Dr. Szabó Béla, DE Jogtörténeti 
Tanszék) képezi azt a kicsiny társaságot, amely „főhi- 
vatásszerűen” a magyar rendi magánjog történetével 
foglalkozik. Nyilvánvalóvá vált, hogy mennyire más a 
tradicionális 17-18. századi (fő)nemesi jogot kutató, a 
18-19. század (kis)nemesi és jobbágy-paraszti irat
anyagot kiválóan ismerő, valamint a római jogi tovább
élés nyomait kereső szakember megközelítése. A védés 
abban is eltért az újabban követett gyakorlattól, hogy a 
jelöli a műhelyvitán elhangzottak alapján átdolgozta 
(javította) a szöveget, erről mindkét bíráló elismerően 
nyilatkozott. A disszertáció vitája túlment a kölcsönös 
udvariasságokon, ugyanis a jelölt és Homoki-Nagy 
Mária között érdemi véleménykülönbség van. A szabad 
rendelkezésről -  már a műhelymegbeszélésen -  kiala
kult vitájuk túlmutat a tulajdon és a birtok fogalmának 
a rendi magánjogban való alkalmazhatóságán. Ráirá
nyítja a figyelmet a magyar jogtörténet-tudományban -  
modern módszertani diskurzus hiányában -  szinte fel 
sem merülő problémára: meddig van a kutató a forrá
sokhoz kötve, mikor és mennyire alkalmazható a mo
dern fogalomrendszer, és mikor kell új fogalmat beve
zetni egy jogintézmény megjelölésére.

Peres Zsuzsanna röviden összefoglalta a dolgozat 
célját, a kutatás módszertanát, a dolgozat tartalmát és az 
új kutatási eredményeket.

A célkitűzés a szerzett vagyonban elrendelt kötött 
öröklési rend vizsgálata nemesi végrendeletek alapján, 
Thurzó Elek országbíró végrendeletétől (1542) a 18. 
század első harmadáig (1723:50. te.). A jelölt nemcsak 
az 1723 előtti néhány alapítólevet vizsgálta, hanem fel
dolgozta hat főnemesi család (Thurzó, Esterházy, 
Pálffy, Zichy, Szirmay, Erdődy) kapcsolódó iratait 
(MÓL, HHStA) és az országgyűlések (az 1687/88. és 
az 1723. évi diéta) anyagát is. Az okleveleket a szerző 
részben a jegyzetekben, részben a függelékben tette 
hozzáférhetővé. A hitbizomány hazai keletkezéstörté
netét európai kontextusba helyezte, bemutatva egyes 
országok (Spanyolország, Itália, Ausztria) hasonló 
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intézményeit is. A szakirodalom nemcsak jogtörténeti 
és történeti vonatkozású, hanem a téma sajátosságai 
miatt (Pálffy-kchely) kiterjed a művészettörténeti iro
dalomra is. A néha igen bonyolult családi és öröklési 
kapcsolatokban történő eligazodást családfák teszik 
lehetővé.

Az 1687 előtt keletkezett forrásokból kimutatható 
kötött öröklési rendek esetében ajelölt a forrásban fel
lelhető elnevezést használta (majorátus), és csak a ké
sőbbiekben alapított kötött öröklési rendekre alkalmaz
ta a hitbizomány (fideicommissum) kifejezést.

A dolgozat egyes fejezeteit a leíró jellegű időrendi 
bemutatás helyett a hitbizomány fogalmi elemeinek 
megfelelően építette fel a szerző. A keretek tisztázása 
után a második fejezetben bemutatta az egyes európai 
országok hitbizományokra vonatkozó jogi szabályo
zását. A harmadik fejezetben a magyar hitbizomány- 
fogalom meghatározására került sor. A következő rész 
az 1687:9. te. előtt alapított majorátusokat (Thurzó 
Elek, Thurzó György, Pálffy, Illésházy, Esterházy 
Miklós) elemzi. Az ötödik fejezet a törvény megalko
tását, a következő pedig a szabályozást követően alapí
tott hitbizományokat dolgozza fel. A dolgozat az 1723. 
évi országgyűlés anyagának tárgyalásával zárul.

Peres Zsuzsanna a következőkben foglalta össze az 
új eredményeket:

a) a hitbizományi szabályozásnak voltak az eddigi
nél korábbra keltezhető szokásjogi előzményei egyes 
nemesi családok gyakorlatában:

b) a hitbizomány lehetősége tulajdonképpen egy 
feltörekvő, második generációs arisztokrata. Esterházy 
Pál nádor személyes törekvése volt családi vagyonának 
megőrzése végett;

c) az osztály alóli kivonásával célja a vagyonnak az 
elaprózódástól való megóvása volt, valamint az ado
mány első szerzőjének az adományos vagyonban 
meglevő szabad rendelkezési jogának biztosítása;

d) a hitbizományi kötöttség alá rendelt javak nagy 
többsége vegyes adomány volt. szemben az eddigi 
állásponttal, amely szerint hitbizományt csak adomá
nyozáson kívül szerzett vagyonon leheteti alapítani.

Homoki-Nagy Mária opponensi véleményében rá
mutatott arra, hogy a rendi magyar magánjog kutatá
sában „minden mindennel összefügg", különösen a 
nemesi birtokviszonyok esetén. A Tripartitum alapján a 
nemesi ingatlan jogi természete egyértelműnek tűnik: 
ősi -  adományos -  saját pénzen vásárolt ingatlan. Ez a 
tulajdonos szabad rendelkezési jogát is befolyásolja, 
hiszen a kötött tulajdoni rendszerből következik, hogy 
ősi birtokról az osztályosok beleegyezése nélkül nem 
lehet rendelkezni. Az adománybirtokban a király tulaj
donosi joga testesül meg. így az ő konszenzusával élhet 
a megadományozott rendelkezési jogával.

Konkrét birtok megítélése már nem ilyen egyszerű, 
ezért körültekintően kell eljárni. A jószágot kezén tartó 
birtokos nem rendelkezhet szabadon sem az ősi. sem az 
adományos ingatlanról. Mivel a magyar rendi magán
jog főszabályként a birtokzálogot ismerte, ezért a zá
logként lekötött ingatlant a hitelező birtokába kellett
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bocsátani. A szerző jó érzékkel ismerte fel. hogy már a 
17. században előfordult, hogy a zálogtárgyat nem ad
ták a hitelező birtokába.

A főnemesi nemzetségek kihasználták a szokásjog 
lehetőségeit a birtokszerzésnél: a Thurzók, Esterházy
ak, Pálffyak pénzbeli segítséget nyújtottak a királynak, 
amiért zálogbirtokot kaptak. Miután a király az adós, 
ugyanakkor övé a királyi főtulajdonjog, a gyakorlatban 
más megoldást is érvényesíthettek, tehát a szokásjog 
szabályait a király akár saját érdekének megfelelően 
módosíthatta.

A Fraknó várára vonatkozó iratokból a bíráló 
egészen más következtetést vont le, mint a jelölt. 
Szerinte ugyanis a kölcsönszerződés adománnyá vál
toztatása nem szabad rendelkezési jogot, hanem csak a 
vegyes adomány szabályainak megerősítését jelenti, és 
egy vonatkozásban tágítja az adományos jogosítvá
nyait. Kifejtette, hogy önmagában az. hogy az oklevél
ben szabad rendelkezési jog, szabad végrendelkezési 
jog szerepel, nem jelenti a modern értelemben vett 
szabad tulajdonszerzést. Peres Zsuzsanna többször 
hivatkozott arra, hogy az uralkodó lemondott „minden 
dologi jogáról”, a bíráló szerint viszont nem derült ki, 
hogy valójában mit ért alatta.

Értékes része a dolgozatnak a hitbizománnyá vált 
birtokok öröklési rendjének meghatározása, különösen 
a családfák, melyek a könnyebb tájékozódást segítik, és 
ezzel lehetővé teszik a továbbgondolkodást.

Homoki-Nagy Mária szerint a szerző a birtokok jogi 
természetének elemzésével tökéletesen bizonyította, 
hogy a szerzett vagyonon nem csak a saját pénzen vá
sárolt birtokot értették, hanem a királytól szerzett 
adománybirtokol is, így megáll az a szakirodalmi állás
pont, hogy ősi birtokon nem lehetett hitbizományt 
alapítani. Pálffy Pálnál inkább a családi birtokhoz, tar
tozó várak biztosításáról van szó, még akkor is, ha az 
öröklési rend meghatározása a később törvényben sza
bályozottal azonos.

Ezek azt bizonyítják, hogy a szokásjogi rendszer a 
gyakorlat problémáira igyekezett választ találni. Osz
tatlan birtok esetében az apa, illetve a legidősebb (ma
jor natus) fiú bizonyos többletjogokkal rendelkezett. Az 
osztrák kapcsolatokkal rendelkező magyar főnemesek 
megismerték a hitbizományt, és a birtok megőrzése 
szempontjából jó gyakorlatot megőrizték, továbbfej
lesztették, az ezt erősítő új jogintézmény néhány elemét 
átvették. Mire a törvény megszületett, már nem volt 
idegen jogintézmény, ezért fogadhatta be a magyar ma
gánjogi rendszer.

Érdemes lenne megvizsgálni, hogy az ország átel
lenes területén mikor és kik alapították meg az első hit
bizományi birtokokat.

Homoki-Nagy Mária megállapította, hogy a szerző 
imponáló levéltári kutatást végzett, és a hitbizományi bir
tokok kialakulásával összefüggésben a magyar magánjog 
sok fontos elemére is rámutatott (női különjogok, kiskorú 
gyermekek képviselete), de jó érzékkel zárta le ezeket a 
kérdéseket. Peres Zsuzsanna igen értékes munkával 
bővítette a magyar magánjogtörténet szakirodalmát.

Szabó Béla rámutatott a dolgozat azon jellegzetes
ségére. hogy a szerző közli az érdemi kutatás meg
kezdése előtti célkitűzését is: a hitbizomány átvételé
nek kimutatását. Az ötlet jó, mert a valóban tipikusan 
európai, „ius commune-ihletésű" intézmény hazai meg
jelenésének okai és módja rávilágíthatott volna a hazai 
nemesi jog befogadókészségére és annak mechaniz
musára. A hazai oldalon hiányoznak a biztos alapok az 
összehasonlításhoz, ezért végül a fellelhető források 
alapján azt tisztázta, hogy ezen intézmény befogadásá
nak voltak-e előzményei. Ezzel megalapozhatók az 
esetleges későbbi összehasonlító vizsgálatok, és megkí
sérelhető a jogi transzfer csatornáinak tényleges fel
tárása, ha ez egyáltalán lehetséges és eredményes lehet.

A bíráló két csoportra bontotta a megjegyzéseit, 
általánosságban a dolgozat felépítését, a külcsínt, a mód
szereket és az eredményeket taglalta. A dolgozat koráb
bi változatánál áttekinthetőbb, de az okleveles anyagra 
épített két legfontosabb fejezet még így is komoly tel
jesítményt kíván az olvasótól. A hitbizományok spanyol, 
itáliai és osztrák megjelenéséről és szabályozásáról szóló 
rész jelentősen hozzájárul a hazai viszonyok 
megértéséhez, annak ellenére, hogy nincs tételes 
összevetés. Dicsérte a szöveggondozást, az impozáns 
forrásgyűjteményt, az igényes családfákat. Mindez azt 
mutatja, hogy a jelölt rendelkezik a jogtörténeti kutató
munkához szükséges alapvető készségekkel, alázattal, 
türelemmel és nyelvtudással. Az alkalmazott módszerek 
adekvátak a módosított célok eléréséhez, a levéltári 
anyag felkutatása hazai és külföldi levéltárakban szinte 
kimerítően sikerült. A szekundér irodalom feltárása és 
felhasználása is meggyőző. A dolgozat vitathatatlan 
módszertani érdemének tekinthető a konzekvens 
törekvés arra, hogy a jogi valóságot merészen ütköztesse 
a jogszabályokkal és elméletekkel. Összefoglalóan 
megállapítható, hogy Jelölt hozzájárult ahhoz, hogy 
képet alkothassunk egy érdekes, jól körvonalazható 
kérdéskörről, a hazai kötött öröklési rendre törekvés és a 
családi hitbizományok törvényi szabályozása közötti 
történeti, társadalmi és dogmatikai összefüggésekről.

Peres Zsuzsanna elsőként Homoki-Nagy Mária fel
vetéseire reagált, továbbgondolva a véleményt. A dolo
gi jog fogalmáról kifejtette, hogy először azt kell 
megvizsgálni, hogy az adományost birtokosnak vagy 
tulajdonosnak kell-e tekinteni. Valójában egyik foga
lomnak sem feleltethető meg. Sokszor biztosítottak 
olyan jogokat az adományosok számára, amelyek 
alapján inkább a király joga által korlátozott tulajdonos
nak tekinthető. A király az adománylevélbcn kötelezte 
magát, hogy ha az adományos meg kíván válni a jó
szágtól, akkor ahhoz majd a beleegyezését adja. A vizs
gált esetekben nem tagadta meg ezt a beleegyezést, de 
kevés példa van adománybirtokról más család részére 
történő rendelkezésre. Ez nem jelenti azt, hogy ezzel de 
jure az adományos nem élhetett, mindössze annyit, 
hogy de facto nem élt vele. A szerzett jószágok felosz
tásánál (vásárolt, adományos) kitért arra, hogy a vá
sárolt ingatlant minden esetben királyi adománylevéllel 
erősítették meg, ennek oka, hogy az adománylevél a
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korlátozott rendelkezési joggal együtt is lényegesen 
nagyobb biztonságot nyújtott, mint a szabad rendel
kezést nyújtó örökbevallás. Viszont látható az a tö
rekvés is, hogy az adománybirtok örököse újra ado
mányba kéri az adott birtokot, vagyis az első szerzőt 
megillető jogosítványokkal is élni szeretnének. Ennek 
alapján a jelölt kijelentette, hogy amikor a király ado
mányt adott valakinek, akkor azt „tulajdonba adta", 
amely által az adományos tehát „tulajdonossá" vált. 
Nem a szó modern jogi értelmében vett szabad tulajdo
nossá, hanem olyan tulajdonossá, aki a király joga által 
„korlátozott tulajdonjoggal” bírt az adomány tárgya 
felett. Ebbe belefért a dolog feletti tényleges uralom, 
azaz az ún. domínium directum és a domínium utile is, 
amelynek következtében az adományos úgy ren
delkezett az adománybirtokkal, mint ami ténylegesen 
az övé, a király jogainak megsértése nélkül. Peres 
Zsuzsanna szerint a gyakorlatban „minden és annak az 
ellenkezője” is előfordulhatott. Tehát hiába vannak 
kidolgozott szokásjogi szabályok és törvények, időn

ként a királyi privilégiumok rést ütöttek a szakirodalom 
által felépített logikai rendszeren.

Ezt követően Szabó Béla észrevételeire felelt a Je
lölt. Kijelentette, hogy a dolgozatba már „nem fért 
bele" az. évek óta folytatott osztrák kutatás, de nem 
mondott le ezekről a tervekről. A formai észrevételeket 
a dolgozat továbbfejlesztésénél figyelembe fogja venni, 
két nagy fejezet felépítését pedig az ismétlések elkerü
lésével magyarázta. Megemlítette, hogy a vizsgált csa
ládok oklevelei között számos más főnemesi család tag
jainak végrendelete is fennmaradt, így meg lehet állapí
tani, úgy tűnik, nem volt több alapítás. Nem hirtelen 
jött jogalkotásról van szó 1687-ben, hanem korábban is 
vannak bizonyos jelei a vagyonmegőrzés célját szolgá
ló gyakorlatnak.

A bírálók nem mindenben értettek egyet a jelölt 
véleményével, de elfogadták a választ. A bizottság a 
dolgozatot és a jelölt védésen nyújtott teljesítményét 
maximális pontszámmal jutalmazta.

Bató Szilvia

Nánási László 
Ph D-értekezésének 

nyilvános vitája

Ahány jogi kar létezik, annyi doktori iskola nőtt fel 
egymás mellett, gyarapítva a kereteik között tu
dományos fokozatot szerző jogászok körét is. 

Honnan ered ennek a jogludósi kedvnek a fellendülése? 
Valóban jogtudósok lesznek-e azok. akik megszerzik a 
PhD fokozatot? Ugyanis nem mindegyik értekezés 
érdemes arra. hogy később könyv formájában is megje
lenjen, és a hozzáértő olvasók polcára kerüljön. Nánási 
László mindenképpen azok közé tartozik, akik a nyilvá
nosan megvédett PhD-dolgozatukkal beírták a nevüket 
a jogtudósok közé.

Nánási László Bács-Kiskun megyei főügyész 2010. 
május 29-én védte meg A magyar királyi ügyészség 
története (1871-1945) című disszertációját a Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
Doktori Iskolájában. A dolgozat felkért bírálói Vókó 
György (CSc. PhD, habit, a Legfőbb Ügyészség osz
tályvezető ügyésze, a PPKE JÁK Büntetőjogi Tanszé
kének és a PTE ÁJK Kriminológiai és Büntetés-végre
hajtási Jogi Tanszékének egyetemi tanára), továbbá 
Mezey Barna (CSc, habit., az ELTE ÁJK Magyar Ál
lam- és Jogtörténeti Tanszéke tanszékvezető egyetemi 
tanára) voltak.

Nánási László elsőként dolgozta fel monografikusán 
a hazai állami ügyészség történetének első háromne
gyed századában működött szervezet történetét. Érte
kezése 12 fejezetből áll: 1. A királyi ügyészség európai 
mintái és hazai előzményei; 11. A királyi ügyészségi 
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törvény előkészítése és megalkotása (1867-1871); 111. 
A királyi ügyészség megszervezése és működésének 
kezdetei (1871-1872); IV. Az 1870-1880-as évek; V. 
Az 1890-es évek változásai; VI. A királyi ügyészség 
klasszikus korszaka (1900-1914); Vil. Az I. világ
háború (1914-1918); Vili. Az államügyészség a forra
dalmak idején (1918-1919); IX. Az ellenforradalom és 
a konszolidáció időszaka (1919-1922); X. Az 
1920-1930-as évek; XI. A terület-visszacsatolások és a 
11. világháború korszaka (1938-1944); XII. A királyi 
ügyészség megszűnése (1944-1945).

A disszertáció ezen keretek között azoknak a té
nyeknek a feltárására törekedett, amelyek közt az 
ügyészség 1945-ig működött. Nánási László dolgozata 
nemcsak a jogszabályok alapos ismertetéséből és 
elemzéséből áll. hanem -  ahogyan azt Mezey Barna 
opponens kihangsúlyozta -  a „joganyag kimerítő fel
dolgozása, a levéltári források hiányos, de egymást kie
gészítő tanúságának felhasználása, a szakirodalom tel
jes körűnek mondott ismerete olyan munkát alapozott 
meg. mely minden eddiginél hitelesebb képet ad a ma
gyar királyi ügyészség történetéről".

A szerző higgadtan és bölcsen nyúlt a dolgozatában 
feldolgozott témához. Tartózkodott mindattól, ami 
mostanában olyan divatos: érzelmek és heves kitörések 
nélkül mutatja be az ügyészi szervezet múltját. A dol
gozat az ügyészséget érintő kérdések (szolgálati viszo
nyok, működés, jogalkotás, jogalkalmazás, a kormány
zati befolyás) áttekintésén túl kitér a bírósági szer
vezettel kapcsolatos témakörre is. Teszi ezt a szerző 
azért, mert a két hivatás összeforrt, nehezen választ
hatók el egymástól, hiszen sokszor jogszabályi szinten 
is együtt jelentek meg a bírósági és ügyészségi szer
vezeti és működési kérdések, s a két pálya teljesen át
járható volt. így, bár az értekezésnek az ügyészség „a 
kifejezett tárgya, erőltetett és célszerűtlen megoldás"


