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H a végigtekintünk a közelmúltban a doktori eljárást 
megindító doktorjelöltek vagy ahhoz közel álló 
doktoranduszok tanulmányain, témáin, akkor a 

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

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

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

A szakirodalom rövid áttekintése2 után a jelölt ki-
emelte, hogy a disszertáció kiterjedt levéltári kutatásokon 
nyugszik.3 A disszerens által felhasznált levéltári források 
döntő többsége a kolozsvári Erdélyi Református Egyház 
Levéltárából származik. Az archívumban őrzött hatalmas 
iratanyagból felhasználta továbbá az Erdélyi Református 
Egyházkerület (Állandó) Igazgatótanácsának levéltárában 
található házassági bíráskodás szempontjából releváns 
ügyiratait, ezen kívül a zsinati és közgyűlési jegyzőköny-
veket, amelyeknek 1872 és 1899 közötti anyaga nyom-
tatásban is megjelent. A disszerens emellett feldolgozta a 
Házassági Főtörvényszék jegyzőkönyveit, amelyek teljes 
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egészében fennmaradtak, így vizsgálhatóvá tették a kora-
beli törvénykezési fórum működését. Az egyházmegyei 
levéltárak anyaga, így a házassági törvényszékek jegy-
zőkönyvei és a peres iratok tekintélyes része épségben 
megmaradt, amelynek legnagyobb hányadát az Erdélyi 
Református Egyház Levéltára őrzi. Értekezésében ezek 
közül a Kalotaszegi (Kolozs–Kalotai) egyházmegye jegy-
zőkönyveire, illetve mutatóira, lajstromaira, peres iratai-
ra, valamint a Dési egyházmegye jegyzőkönyveire, illetve 
peres iratanyagaira, a Széki és Küküllői egyházmegyék, 
valamint a kolozsvári mint különleges jogállású, házas-
sági törvényszékkel rendelkező egyházközség vonatkozó 
jegyzőkönyveire támaszkodott.

A levéltári források kapcsán a disszerens a kutatás ered-
ményeit előrebocsátva kiemelte, hogy maga a Házassági 
Főtörvényszék fontos jogfejlesztő tevékenységet végzett, 
amely szem előtt tartotta a modern jogállamiság követel-
ményeinek megfelelő házassági bíráskodás kialakításának 
eszméjét. Legjelentősebb normatív produktuma az 1882-
ben a házassági törvényszékek számára kiadott Utasítás 
volt, amely rögzítette Bod Péter Házassági törvény rajz 
című munkájának elsőbbségét, ugyanakkor – az addig for-
málódó gyakorlatnak megfelelően – mind az anyagi, mind 
pedig az eljárásjogot jelentős mértékben megújította. A je-
lölt különösen fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az 
erdélyi Házassági Főtörvényszék története4 az erdélyi fe-
lekezeti bíráskodás történetének utolsó, a fénykoron már 
jócskán túl lévő szakasza, amelynek legfőbb központi ele-
me az állam és az egyház szétválasztása.

A hivatalos bírálók, Horváth Attila tanszékvezető egye-
temi tanár (NKE ÁNTK) és Antal Tamás habilitált egyete-
mi docens (SZTE ÁJTK), dicsérték a szerző témaválasz-
tását, alapos levéltári és irodalmi kutatómunkáját. Előbbi 

a társadalom- és mikrotörténeti aspektusok kidomborítá-
sára, míg utóbbi az értekezés szerkezetének átgondolására 
hívta fel a fi gyelmet. Emellett Homoki-Nagy Mária tan-
székvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJTK) részletes írás-
beli észrevételeket küldött, amelyeket a vitán felolvastak. 
Ebben professzor asszony az anyagi jogi dogmatikára, a 
fogalmak alapos és cizellált használatára, valamint a to-
vábbi, más felekezetekkel vagy külföldi modellekkel való 
összehasonlításokra hívta fel a fi gyelmet. Mindhárman 
gratuláltak a szerzőnek az alapos és új kutatásokat meg-
nyitó munkához.

A disszerens válaszában a két hivatalos bíráló és a Ho-
moki-Nagy Mária által feltett kérdésekre és meglátásokra 
együttesen válaszolt. Megerősítette, hogy az erdélyi refor-
mátus Házassági Főtörvényszék története képezi a dolgo-
zat gerincét, ennél nagyobb ambíciókra ebben a műben 
nem vállalkozhatott. A disszertációban – fi gyelembe véve 
a szakirodalmi eredményeket és a felhasznált módszere-
ket – ugyanakkor arra a kérdésre keresi a választ, hogy 
miként működött a 19. század második felében az erdé-
lyi református házassági bíráskodás. Módszertani alap-
elvként kiemelte, hogy a kutatás tárgya az erdélyi refor-
mátus ítélkezés volt, ezért csupán annyiban foglalkozott a 
Királyhágón inneni folyamatok ismertetésével, amennyi-
ben azok segítséget nyújtottak abban, hogy az attól eltérő 
erdélyi sajátosságokat be tudja mutatni. Nem foglalkozott 
a jelölt továbbá az egyes protestáns országok, valamint a 
katolikus szentszékek gyakorlatával való összehasonlítás-
sal, mivel ez csak akkor végezhető el, ha az erdélyi házas-
sági bíráskodás 19. századi rendszerét átfogóan ismerjük.

Mindezek után a bíráló bizottság javasolta az Egyetemi 
Doktori Tanácsnak, hogy summa cum laude minősítéssel 
ítélje oda a fokozatot a jelölt számára.
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