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Bevezetés
A magyar házassági jogunk fejlődével számos kutató foglalkozik. Tanulmányok,
disszertációk, monográfiák sora jelzi az adott terület iránti tudományos érdeklődést.
Régebbi magánjogunk partikuláris jellege, a történelmünk jelen kérdéseire is kiható
viharai, a házassági joghoz kapcsolódó hatáskörök sokrétűsége, az állam és egyház
közötti megosztására vonatkozó – térben és időben eltérő – megoldások miatt azonban
napjainkig számos megválaszolatlan kérdés maradt.

Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy retrospektív bibliográfia összeállítására vonatkozó
módszertani-historiográfiai eszközökkel összegezze az eddig a református házassági jog
történeti módszerű eredményeit – különös tekintettel az erdélyi viszonyokra vonatkozóan
–, rámutatva az esetleges fehér foltokra és párhuzamos, azonos eredményekre.
Terjedelmi korlátok miatt ehelyütt csupán az 1850-es évek és a jelenkor közötti vonatkozó
tudományos diskurzust vizsgáljuk.

Jogtörténészek és történészek mellett számos teológus és lelkész is jelentett meg
tanulmányt, vagy tett közzé a témába vágó fontos forrást. A házassági jog felekezeti
történetét illetően egyértelműen a katolikus kánonjogi szabályokat, azok történetét
tárgyaló művek túlsúlya igazolható, ugyanakkor a 19. századi jogfejlődést górcső alá vevő
világi bíráskodást elemző tanulmányok száma is jelentős. E műveket akkor említem,
amikor azok a református házassági jog története szempontjából indokoltak.
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A református egyház részéről több tudománytörténeti, értékelő munka és bibliográfia is
napvilágot látott. Makkai Sándor az erdélyi református egyházi irodalmat az 1850-től
1925-ig terjedő időszakra vonatkozóan dolgozta fel,[1] míg Révész Imre emberfeletti
szorgalommal összeállította a magyar református egyháztörténet általános könyvészetét
1960-ig.[2] Utóbbi ugyan befejezetlen maradt, a neves egyháztörténész azonban az utókor
számára kijelölte a tovább vizsgálandó szakirodalmi, különösen periodikai kört. Az a tény,
hogy a munka csupán a témához tartozó fontosabb jogi monográfiákat,
különlenyomatokat, tanulmánykötet-részleteket tartalmazza, illetve hogy a gyűjtés
folytatására vonatkozó esetleges utak meghatározása során egyetlen jogi szakfolyóiratot
sem jelölt meg, tovább erősíti a jelen munka szükségességét.

A realisztikus történeti jogi iskola dogmatikai és rendszertani
eredményei
A 19. század közepén a református egyházjog átfogó dogmatikai rendszerezése még
váratott magára. A nagyszámú, sokszor jogforrásként kezelt tudományos mű többnyire
egy-egy résztémát tárgyalt. Jó példa erre Kovács János munkája, aki az atyafiság és a
sógorság tilos fokozatait vette sorra a házasságban, miközben a tárgykörhöz tartozó
irodalmat 1567-től össze is gyűjtötte.[3]

Az 1848-1849-es jogi forradalmat és szabadságharcot követő időszak jogtudományának
más területein is megfigyelhető tendencia, miszerint a publikációs tevékenység csökkent
és a jogforrásgyűjtemények, és a jogszabályok magyarázatára szorítkozó munkák száma
vált átmenetileg uralkodóvá, e területen is kimutatható.[4] Ez az egy-egy forrás
közzétételére vonatkozó publikációs szokás megfigyelhető egészen az 1880-as évek
elejéig.[5]

Makkai Sándor munkájában elszigetelt, a megvalósult egyházi unió miatt elhalt iskolának
tekintette Dósa Elek és Kolosváry Sándor egyházjogi munkáit.[6] A realisztikus történeti
jogi iskola követői azonban – az egyházban végzett személyes munkájuk és
szerepvállalásuk mellett – számos maradandó eredményt értek el. Ők végezték el az
erdélyi egyházjog történeti alapokra és forrásokra támaszkodó dogmatikai rendszerező
munkáját,[7] mely nélkülözhetetlen kelléke és előfeltétele a jog történetének tudományos
igényű kutatásához.

Dósa Elek a Magyar Tudományos Akadémia által is díjazott Az erdélyhoni evangelico-
reformátusok egyházi jogtana című munkájának második, Egyházi magánjogtan című
részében tárgyalta a helvét hitűek házassági jogát, melyet a többi releváns erdélyi
felekezet jogával együtt az Erdélyhoni jogtudomány második kötetében az Erdélyhoni
magyar magánjogtanban is tárgyal. Az egyházi bíráskodásról az előbbi munka harmadik
kötetében, az Erdélyhoni magyar pertanban értekezik.

Kolosváry Sándor a tanulmány témájához tartozó kisebb cikkek mellett[8] 1875-ben
jelentette meg Az erdélyi ev. ref. egyházkerület egyház-joga című összefoglaló munkáját,
melyben Dósa módszertani szemléletét követve és mélyítve tárgyalja a református
egyházjogot. Munkája 1877-ben újabb kiadást élt meg.[9] A mű végén kerültek kifejtésre a
házasság általános kérdéseit követően, a mátkaság, az eljegyzés, a házasság kellékei és
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törvényi akadályai, a házassági jog hatása és megszűnése és a vonatkozó törvénykezési
rend is.[10] Bozóky Alajos készített bírálatot Kolosváry művéről, [11] melyben élesen
támadta annak tudományos irányát, ugyanakkor elismerte annak eredményeit is: „Áttérve
már most a fentebbi műre, általában véve megjegyezzük, hogy azt czéljának megfelelőnek
tartjuk. Négyszázhetvenkét nagy nyolczadrétü lapon egyes felekezetnek, pláne azon
felekezet csak egyik egyházkerületének jogát, közülünk még nem fejtegette senki.”

A korszakban több tanulmányt is jelentetett meg Karol Kuzmány (Kuzmány Károly)
szlovák evangélikus lelkész a Sárospataki Füzetek hasábjain. 1859-ben tette közzé az
Áttekintése az ausztriai házassági jog történeti kifejlődésének a protestánsoknak
egymásközt és a római katholikusokkal kötött házasságait illetőleg című munkáját,[12]ezt
követően 1860-ban publikálta Bécsben Handbuch des ellgemeinen in österreichischen-
protestantischen Eherechtes című művét.[13]

Az 1880-as évek vitái
Az 1880-as évek egyházjogi szakirodalmának egyik legérdekesebb vitáját négy jogtudós
párhozamos munkái jelentették. Kováts Gyula, Roszner Ervin, Timon Ákos[14] és Sztehlo
Kornél számos vonatkozó témájú tanulmányaik mellett több monográfiát is
megjelentettek, mely igen heves, néhol a szakmai kereteket elhagyó vitát eredményezett.
Roszner, Timon és Kováts kánonjogi katedráért folytatott harcát Mikszáth Kálmán is
megírta Páris almája című munkájában:

„[…] amíg más katedrákra többnyire úgy nevezik ki a professzort, hogy Trefort
végiggondolva az összes ismerősein, fölteszi találomra az egyikről, hogy beválik és azt nevezi
ki, legtöbbször a tudatlanok közül választván a tudósokat, – addig az üresedési kilátással
mosolygó kánonjogi katedra számára egyszerre három jeles fiatalember cseperedett fel a
tudományos körök szeme láttára. Az egyik Timon Ákos, a másik Kováts Gyula, a harmadik
Roszner Ervin. Egyforma derék ember valamennyi, egyformán emlegetett örököse a
katedrának mind a három.

Ekkor fogja magát Timon Ákos, és ír egy vastag egyházjogi munkát.

Most már Timon Ákos lett a legerősebb pretendens.

Nosza nekiiramodik Kováts Gyula, és ő is ír egy nagy egyházjogi munkát.

No, most már elmaradt a szegény Roszner Ervin.

Csakhogy Roszner Ervin se rest. Íme ő is elkészítette a maga egyházjogi munkáját.

Hollá! Megint egyenlők a sanszok!

Timon Ákos a maga munkáját tartja a legjobbnak, a Rosznerét meglehetősnek, a Kovátsét
gyengének. Roszner a magáét a legjobbnak, a Kovátsét meglehetősnek, a Timonét gyengének,
Kováts ellenben a maga munkáját tartja a legjobbnak, de a többiről nem tart semmit.”[15]

Kováts Gyula 1882-ben a Jogtudományi Közlöny hasábjain több részben tette közzé
Házasságkötés egyházi és polgári jog szerint. Közönséges egyházi és hazai kutfők nyomán
című munkáját,[16] melyet tovább fejlesztve 1883-ban tette közzé A házasságkötés
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Magyarországon egyházi és polgári jog szerint tekintettel törvényhozásunk feladatára című
monográfiáját,[17] mely részben magántanári vizsgájának is alapja volt. A
vegyesházasság intézmények története mellett külön fejezetben foglalkozott a protestáns
jogfejlődéssel is, melyben egyaránt kitért az erdélyi és Királyhágón inneni viszonyokra is.
1885. március 9-én olvasták fel a Magyar Tudományos Akadémia II. osztályának ülésén
Kováts Gyula újonnan megválasztott levelező tag székfoglaló előadása, melyben –
katolikus kánonjogtörténeti bevezetőt követően – Szilágyi Márton eljegyzésről szóló
értekezését elemezte.[18]

Ugyancsak 1885-ben jelent meg Sztehlo Kornél A házassági elválás joga Magyarország és
Erdélyben gyakorlati használatra az elválásból eredő személy- és vagyonjogi kérdésekben
és az egyházi és világi bíróságok elé tartozó válóperekben különös tekintettel a Magyar Kir.
Curia gyakorlatára című monográfiája.[19] A szerző munkájában az egyensúlyra törekszik.
Egyaránt ismertetni kívánja két külön részben a válásra vonatkozó alaki és anyagi jogot is.
Jó arányérzékről tanúskodik, hogy mind a magyarországi, mind az erdélyi vonatkozó jogi
környezetet, a katolikus és protestáns megoldásokat sokhelyütt rövid elemzésre áttérve,
történeti kontextusban kívánja bemutatni.[20] Recenziót írt erről Kováts Gyula és Daempf
Sándor is.[21]

Roszner Ervin 1887-ben jelentette meg Régi magyar házassági jog című
munkáját,[22] melyben egészen az őskori előzményekig ment vissza. A régi, főként a
kánonjogi rendelkezéseket és hazai törvényeinket elemző munka számos helyen reflektál
a „protestáns író” Kováts megállapításaira. Több ismertetés és bírálat jelent meg
munkájáról Pulszky Ágost, Vécsey Tamás, Károlyi Árpád tollából.[23] A leghevesebb vita
Kováts Gyula recenziója nyomán támadt.[24]

Révész Kálmán 1888-ban tett közzé egy rövid cikket a Protestáns egyházi és iskolai
lapokban azzal a célzattal, hogy összegezze a Kováts és Roszner könyvei körül kialakult
vitát. Kiemelte Pulszky Ágost véleményét, mely szerint a neves jogfilozófus úgy
nyilatkozott, hogy mindenben Rosznernek van igaza. Révész elemzésében – különösen a
tridenti zsinat eredményeiről kialakult vita érveinek számbavétele nyomán – katolikus és
protestáns véleményt különböztet meg.[25]

Sztehlo Kornél és Konek Sándor között is kisebb polémia alakult ki az előbbi evangélikus
ügyvéd vonatkozó bírói joggyakorlatra támaszkodó műve kapcsán.[26] Sztehlo ezen kívül
számos cikket jelentetett meg az erdélyi házasságról, különösen az ágytól és asztaltól
való elválasztásának református egyházjogbeli szabályairól.[27]

Nagy Lajos a magyarországi protestánsok házassági ügyeire vonatkozó világi és egyházi
jogforrásokból készített kivonatot,[28] míg Szilágyi Sándor Timon Ákos és Kováts Gyula
párbérrel kapcsolatos vitájához hozzászólva tett közzé történeti forrást az erdélyi
viszonyokról Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő hasábjain.[29]

Pokoly József református teológus és egyháztörténész 1894-ben több részletben
jelentette meg A magyar protestáns házassági jog rövid története 1789-ig című
tanulmányát a Protestáns Szemlében.[30] Pokoly azt próbálta bebizonyítani, hogy az
anyaországi területen is volt önálló protestáns felekezeti házassági jog. „Még mai napig is
vita tárgyát képezi, hogy a Magyarország területén lakó összes protestánsoknak volt-e
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önálló, saját házassági joguk, házassági bíráskodásuk és ha volt: vájjon az állami főhatalom
által elismertetett-e az, avagy nem? A mi Magyarországnak a Királyhágón túli részét illeti:
ismeretes,, hogy a reformatió kezdete óta, illetőleg Erdélynek a protestantismushoz való
csatlakozásától fogva máig, jóformán csak 1786-1791-ig szünetelt a protestáns házassági
jog és bíráskodás érvénye.”[31]

A századforduló környékén számos forrásközlés és kisebb elemzés látott napvilágot a
vegyesházasság, a gyermek vallására vonatkozó magyarországi és erdélyi viszonyokról
Révész Kálmán, Szádeczky Béla, és Rugonfalvi Kiss István tollából.[32]A 17. századi
erdélyi református házassági jog történetéhez Illyés Géza tett közzé adalékot Az 1643. évi
marosvásárhelyi zsinat válasza az székely urak felterjesztésére címmel a Református
Szemlében 1936-ban.[33]

1930-as 1940-es évek közepén a tudományos érdeklődés homlokterébe a
vegyesházasság és a gyermek vallása került, melyről jelentős, a jogtörténeti előzményeket
is számba vevő, elemző vita alakult ki.[34]Móra Mihály 1941-ben jelentette meg a
házassági kereseti jog kánonjogi szabályairól szóló munkáját a Pázmány Péter
Tudományegyetem egyházjogi és törvénykezési jogi szemináriumának közös
kiadványaként.[35] Erre válaszul Szentpéteri Kun Béla – az elvégzett munka elismerése
mellett – arra hívta fel a figyelmet, hogy a református egyházi jog történeti vizsgálata
szinte teljesen elhalt.[36] Degré Alajos 1941-ben, a Notter emlékkönyvben publikálta a
magyarországi szentszékek protestáns köteléki perek gyakorlatával kapcsolatos
kutatásait.[37]

Legújabb jogtörténeti és társadalomtörténeti eredmények
A szocializmus időszakának ideológiai meghatározottsága miatt az egyházjogi kutatások
állami támogatottsága radikálisan csökkent. Rácz Lajos egy fiatalkori dolgozatát a polgári
házasság intézményének magyarországi megvalósulásáról 1972-ben az ELTE jogtörténeti
tanszéke kiadta, melyben a szerző röviden kitért a vonatkozó református és erdélyi
előzményekre is.[38]Degré Alajos több mint 10 évvel később jelentette meg hasonló, a 19.
századi eredményeket bemutató, szakirodalomra támaszkodó rövid tanulmányát.[39]

A jogtörténet-tudomány művelői tollából származó, a református házassági jog
történetére vonatkozó újabb eredmények nem jelenek meg egy kivétellel, Herger Csabáné
magyar házassági köteléki jogról és az európai modellekről szóló monográfiájában
foglalkozik a protestáns állásponttal röviden.[40]

E magánjogtörténeti tematika a 90-es évek közepén tért vissza tudomány diskurzusba. A
református házasság és annak felbontására vonatkozó kutatások gyarapodása a
társadalomtörténet területén kezdődött. Módszertani alapvetése a német
társadalomtörténeti gondolkodás magyarországi hatása nyomán az, hogy a
társadalomtörténetet és jogtörténetet közelíteni kell egymáshoz.[41] Ennek
magyarországi interpretációja szerint a jogtörténet jobbára csak a történeti jogforrások
keletkezéstörténetével és azok dogmatikai elemzésével foglalkozik, azonban a hétköznapi
joggyakorlatra, illetve arra, hogy „ezek a struktúrák” hogyan szabályozták a társadalmi
interakciókat, nem fordítottak figyelmet. A „társadalomtörténeti fordulatot” követően,
miután a jog és a vonatkozó jogforrások (végrendeletek, periratok) kutatása a
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jogtörténészek kizárólagos terrénumából kikerült, a társadalomtörténészek ezirányú
kutatásai előtt is megnyílt a lehetőség.[42] A jogtörténészi és történészi eredmények
kölcsönös felhasználásának csökkenése azt eredményezte, hogy – dogmatikai és
releváns jogintézménytörténeti változások ismerete nélkül – a vonatkozó új eredmények
sok esetben a felbontás és érvénytelenség okait és joghatásait sem különböztetik meg.

Az magyarországi református viszonyok újbóli tárgyalása Nagy Varga Vera [43] és Kocsis
Gyula nevéhez fűződik.[44] Mátay Mónika a debreceni válópereket vizsgálta, , melynek
eredményeit doktori disszertációjában tette közzé.[45] Vonatkozó tematikában publikált
még Martók István és Fazekas Csaba is, aki a Tiszáninneni Református Egyházkerület
vegyes házasságokkal kapcsolatos állásfoglalásait vette górcső alá.[46] Örsi Julianna
pedig a túrkevei református házasságkötések társadalom-néprajzi vizsgálatát végezte el,
ugyanakkor a Confessio hasábjain publikált „A vegyes házasságok jogtörténeti
megközelítése” címmel.[47]

Kiss Réka – az erdélyi viszonyokról –a küküllői egyházmegye jegyzőkönyveire és egyéb
irataira alapítva vizsgálta a házasság megkötésének és felbontásának gyakorlatát,
különösen a 17. század viszonyaira tekintettel.[48] Kolumbán Zsuzsanna több tanulmányt
tett közzé az erdélyi református házassági jog 19. századi történetéről. Főként a válás
intézményének társadalomtörténeti, történeti demográfiai analízisét végezte el az
Udvarhelyi Református Egyházmegye és házassági törvényszék levéltári emlékeinek
széleskörű felhasználásával.[49]

Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd és Tóth Levente fáradhatatlan munkájuk
eredményeképpen tették közzé először a Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye
Parciális Zsinatainak végzéseit 2007-ben,[50] a következő évben pedig a Küküllői
Református Egyházmegye Parciális Zsinatainak végzéseit jelentették meg Kolozsváron,
melyek megkerülhetetlen forrásai az erdélyi református házassági jog történetének.[51]

Sipos Gábor 2002-ben jelentette meg a református eljegyzések, házasságok és válásokra
vonatkozó, az erdélyi traktusok jegyzőkönyveire alapozott kutatásának eredményeit.[52]
Több tanulmány jelent meg a vegyesházasságok erdélyi történetéről,[53] illetve számos
forrásismertetés kapott nyilvánosságot.[54]

Összegzés
A református házassági jog történeti művelése két nagy korszakra bontható. A 19.
századi tudományos diskurzus idején – az erdélyi külön jogok miatt – a kutatás még élő
jogként tekintette, és a történeti előzményeket is ennek szellemében tárgyalta. A
rendszerváltás környéki újra induló kutatások főként egyház- és társadalomtörténészek
tudományos érdeklődésének köszönhetőek. Az erdélyi viszonyok módszeres jogtörténeti
feltárása még nem történt meg.

[1] Makkai Sándor: Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig,  Cluj-
Kolozsvár, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság, 1925, 59.

6/13

http://www.kre-dit.hu/tanulmanyok/nagy-peter-a-reformatus-hazassagi-jog-torteneti-szakirodalma-kulonos-tekintettel-erdelyre/#_ftn42
http://www.kre-dit.hu/tanulmanyok/nagy-peter-a-reformatus-hazassagi-jog-torteneti-szakirodalma-kulonos-tekintettel-erdelyre/#_ftn43
http://www.kre-dit.hu/tanulmanyok/nagy-peter-a-reformatus-hazassagi-jog-torteneti-szakirodalma-kulonos-tekintettel-erdelyre/#_ftn44
http://www.kre-dit.hu/tanulmanyok/nagy-peter-a-reformatus-hazassagi-jog-torteneti-szakirodalma-kulonos-tekintettel-erdelyre/#_ftn45
http://www.kre-dit.hu/tanulmanyok/nagy-peter-a-reformatus-hazassagi-jog-torteneti-szakirodalma-kulonos-tekintettel-erdelyre/#_ftn46
http://www.kre-dit.hu/tanulmanyok/nagy-peter-a-reformatus-hazassagi-jog-torteneti-szakirodalma-kulonos-tekintettel-erdelyre/#_ftn47
http://www.kre-dit.hu/tanulmanyok/nagy-peter-a-reformatus-hazassagi-jog-torteneti-szakirodalma-kulonos-tekintettel-erdelyre/#_ftn48
http://www.kre-dit.hu/tanulmanyok/nagy-peter-a-reformatus-hazassagi-jog-torteneti-szakirodalma-kulonos-tekintettel-erdelyre/#_ftn49
http://www.kre-dit.hu/tanulmanyok/nagy-peter-a-reformatus-hazassagi-jog-torteneti-szakirodalma-kulonos-tekintettel-erdelyre/#_ftn50
http://www.kre-dit.hu/tanulmanyok/nagy-peter-a-reformatus-hazassagi-jog-torteneti-szakirodalma-kulonos-tekintettel-erdelyre/#_ftn51
http://www.kre-dit.hu/tanulmanyok/nagy-peter-a-reformatus-hazassagi-jog-torteneti-szakirodalma-kulonos-tekintettel-erdelyre/#_ftn52
http://www.kre-dit.hu/tanulmanyok/nagy-peter-a-reformatus-hazassagi-jog-torteneti-szakirodalma-kulonos-tekintettel-erdelyre/#_ftn53
http://www.kre-dit.hu/tanulmanyok/nagy-peter-a-reformatus-hazassagi-jog-torteneti-szakirodalma-kulonos-tekintettel-erdelyre/#_ftn54
http://www.kre-dit.hu/tanulmanyok/nagy-peter-a-reformatus-hazassagi-jog-torteneti-szakirodalma-kulonos-tekintettel-erdelyre/#_ftnref1


[2] Révész Imre: A magyar református egyháztörténet általános könyvészete , Bibliográfiai
gyűjtemény, silver.drk.hu/sites/default/files/feltoltes/kiadvanyok/REVESZ_IMRE-
Bibliografia.pdf 902. (Letöltés: 2018. március 12.)

[3] Kovács János: Az atyafiság és sógorság tilos fokozatai a házasságban , Sárospatak,
1855. A szerző közli ezen egyházjogi tárgyban írt munkák jegyzékét 1567-től.

[4] Szűcs István: Házassági viszonyokat szabályozó törvények és legfelsőbb rendeletek.
Közelebbről a tiszántúli egyházkerületben lévő helv. hitvallású evangelicus lelkipásztorok
részére kiadva, Debrecen, 1853.; Szűcs István: Házassági viszonyokat szabályozó újabb
törvények s legfelsőbb rendeletek, a tiszántúli helv. hitv. ev. lelkipásztorok részére
összeszedve, Debrecen, 1854.; Beöthy Zsigmond: Az ev. házasságügyi új törvények
gyakorlati magyarázata, Pest, 1853.; Az Erdélyi Ev. Ref. Egyház uj szervezete , Gámán J.
örökösei Ny., Kolozsvártt, 1871.; Tóth Sámuel: Egyházi biróság és törvénykezési rendtartás,
Nyomatott a város könyvnyomdájában, Debreczen, 1881, 12.

[5] Szabó Károly: A kolozsvári egyház törvényszéke Apafi Mihály parancsával szemben
kijelenti, hogy Sárosi Zsuzsannát Bojtos Mihály törvényes özvegyének, „miglen Istenével
és a szent gyülekezettel annak útja s módja szerint meg nem békéllik” nem hajlandó
elismerni 1674, Erdélyi Protestáns Közlöny, IX. évfolyam,1879. 476.; Szeremlei Samu: Két
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