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A kérdés jelentősége. 

Vegyesházasság akkor jön létre, ha a frigyre lépő két fél 
nemzetiségi, faj i vagy vallási szempontból nem azonos közös-
ségbe tartozik. 

Minket most csak a vallásbeli különbözőség alapján kö-
tött vegyesházasság érdekel. Kétségtélen, hogy ahol különböző 
vallású emberek élnek együtt, ott a vegyesházasság elkerül-
hetetlen. Az egymás iránt szerelemre gyúladt emberek nem 
igen nézhetik előre a vallásbeli egyezést, vagy eltérést, csak 
utólagosan kénytelenek ezzel is számolni, amikor már megsze-
rették egymást. A házasság emberi természete, de talán jogi 
és társadalmi jelentősége sem teszi lehetővé, hogy a vallási 
szempontokat már a házasságkötés előtt különlegesen is mér-
legre vessék. Az egyházak azonban ma épen erre a kérdésre 
helyezik a fősúlyt és maga a társadalom is úgy tapasztalja, 
hogy a vallási szempontok körül támad csaknem minden kel-
lemetlenség. Ez a körülmény adja meg a vegyesházasság egy-
házjogi, államjogi, különösen azonban társadalmi jelentőségét. 

A vegyesházasság ügye ma különösen előtérben áll. Az 
egyházaknak, kiváltképen pedig a r. k. egyháznak a vegyes-
házasság kérdésében elfoglalt álláspontja igen súlyos és fáj-
dalmas gyakorlati következményekkel jár. Különösen, mióta a 
római Cúria az ú j egyházi törvénykönyvet kiadta, a vegyes-
házasság kérdése annyira előtérbe nyomult, hogy kész vesze-
delemmé dagadt, melynek hullámverése lelkeket rémít, szíve-
ket tör össze, családokat tesz boldogtalanná és társadalmakat 
változtat békételenné. A vegyesházasság a kultúrharc rémét is 
folytonosan felszínen tart ja. De még az állami törvények érvé-
nyét és tekintélyét is állandóan veszélyezteti. 

Szükséges tehát, hogy a vegyesházasság kérdésének tör-
ténelmi kifejlését és mai állapotát legalább nagy vonásokban 
mindenki ismerje. Csak így tudhat a higgadtan ítélni tudó és 
akaró ember helyes álláspontra és tisztes ítéletre jutni. A tár-
sadalom békességét és a nemzeti összeforrás érdekeit is csak 
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így lehet szolgálni. Az ehhez vezető útat kívánja egyengetni ez 
a kis tanulmány, amely a kérdésben nem a teljességre, hanem 
a világos áttekintésre és az érthetőségre törekszik. 

A Biblia tanítása. 

A vegyesházasságra vonatkozólag a Bibliában csak pár 
rendelkezést találunk. A zsidóság a másfajú és másvallású né-
pekkel való összeházasodást a fa j i és vallási tisztaság félté-
séből kárhoztatta. Mózes, mikor az Izraelt körülvevő népeket 
számba veszi, azt mondja: „Ne végy feleséget az ő leányaik 
közül a te fiadnak." (Μ. II. 34, 16.) Később így rendelkezik: 
„Ne köss velük szövetséget és ne könyörülj raj tuk. Sógorságot 
se szerezz velük, a lányodat se add az ő fiúknak és az ő lányu-
kat se vedd a fiadnak. Mert elpártoltatja a te fiadat éntőlem, 
és idegen isteneknek szolgálnak." (Μ. V. 7, 2—4.) 

Mózes tilalma minden időkre megállapította a vegyes-
házasság ellenzésének alapszempontját. Ez a szempont ma is 
uralkodó. Igazolásul pedig a Királyok első könyve magát Sala-
mon királyt állítja elénk, aki az idegenekkel való keveredés 
miatt nem tudott osztatlan szívvel szolgálni Izrael istenének. 
(Kir. I. 11, 1—6.) 

Az Újszövetségben csak Pál apostol foglalkozik a vegyes-
házasság kérdésével. De ő sem a kötés lehetőségével, vagy fel-
tételeivel, hanem csak a vegyesházasságban való megmaradás 
problémájával. Ezt a problémát maga az élet vetette fel, mert 
sok pogány, vagy zsidó házasságból csak az egyik fél csatla-
kozott Jézus vallásához. Pál apostol a korinthusi hívek ez ügy-
ben hozzá intézett kérdésére így felel: „Azoknak, akik házas-
ságban élnek, nem én parancsolom, hanem az Ür, hogy fele-
ség ne váljék el férjétől. Ha mégis elválik, maradjon házas-
ság nélkül, vagy békéljen meg férjével. A férfi se bocsássa el 
feleségét. A többieknek pedig én mondom és nem az Úr, hogy 
ha valamelyik testvérnek hitetlen felesége van és az szívesen 
lakik együtt vele, ne hagyja ott férjét . Mert a hitetlen fé r j 
megszentelődik feleségében és a hitetlen feleség is megszen-
telődik a férfitestvérben, különben gyermekeitek is tisztáta-
lanok volnának, holott most szentek. Ha pedig a hitetlen fé r j 
elválik, váljék el, mert a testvér, legyen az férfi, vagy nő, nem 
vethető szolgaságra az ilyen esetben, hanem békességre hívott 
minket az Isten." (Kor. I. 7, 10—15.) 

A vegyesházasságról az Üjtestámentumban nincsen 
több szó. 



5 

A keresztyén egyház a reformáció előtt. 

A keresztyén egyház az első századokban életének fenn-
tartásával, jövendőjének biztosításával volt elfoglalva. Belső 
életének kialakításával csak akkor kezdett igazában foglalkozni, 
mikor már biztos volt alatta a talaj . 

Ügy látszik, hogy a 306. évi elvirai zsinat foglalkozott 
első ízben a vegyesházasság kérdésével. Két kánonban hozott 
erre vonatkozó határozatot. A 15. kánon általában eltiltja a 
keresztyén hajadonoknak a pogányokkal való házasságát. A 
16. kánon pedig már büntetést is szab ki: „Ha az eretnekek a 
katolikus egyházba betérni vonakodnak, nem szabad katolikus 
leányt hozzájuk adni feleségül. De a zsidónak sem szabad oda-
adni, mert semmi közössége nem lehet a hívőnek hitetlennel. 
Ha a szülők e tilalom ellenére cselekesznek, öt esztendei vezek-
léssel bűnhődnek." 

Ebben a határozatban két fontos dolog van. A tilalom 
mellett elsőbb is az, hogy az eretnekek áttérítésére törekedtek. 
A másik az, hogy nem a frigykötőt büntették, hanem a szülőket. 

A 314. évi árlesi zsinat, 11. kánona már azt rendeli, hogy 
,,Azt a keresztyén leányt, aki pogányhoz megy féleségül, az úr-
vacsorától el kell tiltani." 

Később mind élesebbek a tilalmak, de ú ja t nem monda-
nak. A 341—380. közt tartott laodiceai zsinat 31. kánona ezt 
rendeli: „Noha nem szabad az eretnekekkel házasságba keve-
redni, s fiút, vagy leányt nekik adni, mindazáltal befogadhatok, 
ha kilátásba helyezik, hogy jövőben keresztyénékké és katoli-
kusokká lesznek. Ezt a határozatot a 451. évi chalcedoni zsi-
nat 14. kánona megújította és a vegyesházasságot, csak abban 
az esetben tar tot ta megengedhetőnek, ha a nem katolikus fél 
katolikussá lett. Ezzel a határozattal a reverzális követelése és 
az áttérités a katolikus egyház alaptörvényévé lett. 

A 633. évi IV. toledói zsinat a száz évvel előbb tar to t t 
orleánsi zsinat ama határozatát újította meg, hogy zsidó-
keresztyén vegyesházasság esetében a már fennálló házasság 
is szétválasztandó, a katolikus fél kiközösítendő, a házasság-
ból származó összes gyermekek pedig a katolikus vallásban 
nevelendők. 

Az egyház és az állam a vegyesházasság dolgában szíve-
sen kereste és ápolta egymás szövetségét. II. Theodosius kelet-
római császár 438-ban törvényt hozott, amely kimondja, hogy 
a pogánnyal, vagy zsidóval házasságot kötő keresztyén ember 
halállal büntetendő. 
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Az egyház és az állam szövetségét azonban igazában 
1184-től keltezhetjük, mikor is III. Lucius pápa és I. Frigyes 
(Barbarossa) császár a veronai székesegyházban ünnepélyesen 
fogadalmat tett, hogy az eretnekséget halálra üldözi. A csá-
szár ki is adta a birodalmi átkot, a pápa pedig az „Ad abolen-
dum" kezdetű dekrétumot, melyben nemcsak az eretnekeket, 
hanem azok pártfogóit is kiközösítette és átokkal sújtotta. Ε 
szellemben rendelte el már az 1179. évi III. lateráni zsinat, 
hogy a püspökök kötelesek egyházmegyéjüket évenként meg-
látogatni, ott az eretnekeket felkutatni és ellenük a büntető 
intézkedéseket megtenni. A világi hatóságok és a földesurak 
pedig kötelesek a kiszabott büntetéseket végrehajtani. 

Ε zsinati rendelkezésben két dolog kezdetét találjuk meg: 
A canonica visitatióét és az inkvisitióét. 

A kiátkozott és üldözött eretnekekkel való házasság meg-
engedésének csak egyetlen feltétele volt, az abiuratio haeresis, 
ami azonban nem egyszerű szakítás volt az eretnekséggel, ha-
nem annak egyenes kárhoztatása, sőt megátkozása. Hogy pedig 
még titkon se lehessen vegyesházasságot kötni, az 1217. évi 
IV. lateráni zsinat elrendelte, hogy a házasulandókat minden 
esetben nyilvánosan, a templomi szószékről kell kihirdetni, és 
mindenki köteles, a házassági akadályok bejelentésére. Ter-
mészetes, hogy nem annyira a vérségi, mint inkább a vallási 
akadályt kutatták. A templomi kihirdetés szokása egészen a 
legújabb időkig, mindenütt meg van, de egyházjogi jelentősége 
a polgári házasság behozatala óta már megszűnt. 

A reformáció hatása. 
A XVI. század hatalmas vallási mozgalma, a reformáció, 

óriási tömegeket vont ki a pápa egyházából. A róm. kat. egy-
háznak ezentúl nem holmi apró-cseprő „eretnek" csoportokkal 
volt dolga, hanem némely országban még önmagánál is erő-
sebb és államjogilag biztosan megszervezett egyházi közös-
ségekkel kellett megküzdenie. Annál inkább érezte hát a vegyes-
házasság rendezésének szükségét. 

A reformáció szervezkedésével egyidőben tartott tridenti 
zsinat, ha atyáiban több lett volna a bölcseség és kevesebb a 
hatalmi elbizakodás, még megmenthette volna a keresztyén-
ség egységét, de oktalanul egymásra halmozott naiv „anathe-
máival" ennek örökre ú t já t vágta. A tridenti zsinat a vegyes-
házasság kérdésében arra az álláspontra helyezkedett, hogy az 
megengedhető abban az esetben, ha a katolikus fél vallása ve-
szedelemben nem forog. A zsinat által kiadott „Tametsi" kez-
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detű dekrétum pedig a teljes törvényes házasság alaki feltéte-
lét abban szabja meg, hogy katolikus pap előtt és legalább két 
tanú jelenlétében kell megköttetnie. A felmerülhető kérdések 
elbírálásának és a vegyesházasság kötéséhez szükséges enge-
dély megadásának jogát a zsinat a püspökökre ruházta. Ezt a 
jogot később XI. Kelemen pápa (1700—1721.) a püspököktől 
megvonta és magának tartotta fenn. Azután ismét visszakerült 
a püspökök, majd ismét a pápák kezébe. 

Mindenesetre megállapíthatjuk, hogy a reformáció alapo-
san megváltoztatta a keresztyénség képét, de a pápa egyházá-
nak helyzetét is. A reformáció előtt a róm. kat. egyházon kívül 
egyetlen európai államban sem volt más keresztyén egyház 
elismerve. A reformáció ezt a kényelmes egyeduralmi állapo-
tot megváltoztatta. Sőt voltak európai államok, amelyekben 
a pápa egyháza kisebbségi egyházzá lett. Rá volt tehát kény-
szerítve, hogy fennmaradásáért harcoljon. Ε harcnak egyes 
mozzanatai hogyan hullámzottak az egyes államokban és 
hogyan éreztették hatásukat a vegyesházasság dolgában, azt 
az egyetemes keresztyénségre való kihatásában is látni fogjuk, 
ha a reformáció utáni kor magyar viszonyait vesszük vizs-
gálat alá. 

Magyar állapotok 1790. előtt. 
A reformáció első századában Magyarországon is úgy állt 

egymás mellett, illetőleg egymással szemben a róm. kat. és az 
evangéliumi keresztyénség, mint Európa többi államában. A 
harc mindenütt fennállott. Ami a házasságkötés dolgát illeti, 
a pápa egyházából kivált keresztyéneket sa já t papjaik esket-
ték meg, a vegyesházasságok esketése dolgában azonban mind 
erősebb lett a torzsalkodás. Ennek tulajdonítható, hogy 1604. 
december 5-én Thurzó György nádor eskü alat t vette ki Wes-
selényi Istvántól azt az ígéretet, hogy hitvesét, Dersffy Katá t 
evangéliumi vallásának szabad gyakorlatában nem gátolja, 
sőt úgy neki, mint összes birtokain mindenkinek, szabad vallás-
gyakorlatot biztosít. Ha ezt az ígéretét megszegné, vagy fele-
ségét a római hitre térítené, a Dersffy vagyonról le kell 
mondania. 

Bármilyen korszakos jelentőségű volt is a felekezetközi 
viszonyok dolgában az 1606. évi bécsi béke és az azt törvénybe 
iktató 1608. évi törvény, mégsem hozott változást a vegyes-
házasság kérdésében. A keresztyén szeretet, bizalom és türe-
lem nagyobb dicsőségére — persze az erőviszonyok szerint — 
pl. 1626-ban a komjáthi zsinat a 40. kánonban kimondta, hogy 
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róm. kat. emberrel összeházasodni tilos. Viszont Pécs városá-
nak bírája, tanácsa és egész közönsége 1692. húsvétján a 
jezsuiták templomában fogadalmat tett, hogy a városba más 
hiten lévőket be nem engednek, gyermekeiket máshitű ember-
nek házastársul nem adják, nehogy azokat igaz hitükben meg-
rontsák. (Ne alterutra in vera religione corrumperetur.). 

A helyzetet azonban mindennél jobban elmérgesítette az 
idegenből Magyarországba szakadt Keresztély Ágoston szász 
herceg, érsekprímás, aki 1715. évben kiadott rendeletében ki-
mondta, hogy az olyan vegyesházasság, amelyben a házasfelek 
gyermekeiket kétféle vallásban nevelik, tilos és bűnös (Impium 
matrimonium nulloque casu licitum), mert nemcsak az egy-
házi, hanem az isteni joggal is (!?) ellenkezik. Az ilyen házas-
ságnál róm. kat. pap nem működhetik közre. Ha pedig az 
ilyen házasságot evangélikus pap köti össze, azt szigorúan 
meg kell büntetni (Praedicantes vero graviter essent puniendi). 
Keresztély Ágoston már 1714-ben is intézett a vegyesházasság 
dolgában egy előterjesztést III. Károly királyhoz, amelyben 
arra kérte, rendelje el, hogy a vegyesházasságból származó ösz-
szes gyermekek katolikusoknak legyenek nevelendők. Mivel 
pedig a király nem intézkedett, a prímás maga bocsátott ki 
kétszer is rendeletet.1 Ezekben arra útasította a plébánosokat, 
hogy a vegyesházasságnál csak akkor működjenek közre, ha 
a nemkatolikus fél írásban kötelezi magát, hogy katolikus 
házastársát vallása gyakorlatában nem gátolja, eretnekségre 
nem csábítja, és összes gyermekeit a katolikus vallásban neveli. 

Ezzel indult meg hazánkban az a reverzális hajsza, amely-
nek oly sok lelki sebesültje és talán még több hitbeli halottja 
van. Ε rendeletek fá jó gyümölcseként maradt ránk egy írásos 
reverzális, amelyet 1716. szeptember 22-én Basinban állított 
ki Wernhard Godofrédus, aki háromszáz forint büntetés terhe 
mellett arra kötelezte magát, hogy hitvesét, Vorigin Josefát, 
róm. kat. hitében soha semmiképen zavarni nem fogja, tőle 
származandó gyermekeit mind a róm. kat. vallásban fogja fel-
nevelni és sem őket, sem az anyát a maga hitére nem 
kényszeríti. 

Ilyesféle sikereken is felbuzdulva, de a papságtól is ösz-
tönözve, az országgyűlés róm. kat. rendjei arra törekedtek, 
hogy a reverzálist törvénybe foglaltassák. Az 1715. évi ország-
gyűlés a vegyesházasság ügyében egy bizottságot alakított 
(commisio religionaria), amely ezt a kínos kérdést hosszasan 

1 Az elsőt 1715. február 28., a másodikat 1716. szeptember 13. 
Lényegben egyezők. 
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vitatta. Javaslatát csak 1722. június 21-én terjesztette elő. Eb-
ben teljesen a római álláspontra helyezkedett s olyan törvény 
meghozatalát javasolta, amely kimondja, hogy a vegyesházas-
ság érvényesen csakis róm. kat. pa.p előtt köthető meg, a szü-
letendő gyermekek pedig valamennyien róm. kat. vallásban 
nevelendők. 

III. Károly eleinte ellenezte ezt a javaslatot, utóbb azon-
ban mégis elrendelte hogy az eltérő valláson lévő emberek há-
zasságot, úgy az artikuláris, mint a nemartikuláris helyeken, 
csakis a helyi róm. kat. parókus előtt köthetnek. A róm. kat. 
püspököket azonban még ez a nekik kedvező egyoldalú királyi 
rendelkezés sem elégítette ki, mert nem volt benne kimondva 
ä reverzális szedésének szabadsága, illetőleg kötelezése. Ezért 
külön rendeletet adtak ki, melyben a plébánosokat arra köte-
lezték, hogy a vegyesházasokat csakis reverzális adása esetén 
áldják meg. 

XIV. Benedek pápa (1740—1758.) a vegyesházasságok 
dolgában korszakos rendelkezést tett. Az 1741. november 4-én 
kelt „Matrimonia" kezdetű deklarációjában Németalföldre vo-
natkozólag kimondotta, hogy a vegyesházasság akkor is érvé-
nyes, ha azt a tridenti forma mellőzésével kötik meg. Később, 
1748. június 29-én kelt „Magnae Nobis" kezdetű rendelkezésé-
vel Lengyelországra vonatkozóan az érvényes és teljesjogú 
vegyesházasság megengedéséhez a következő három biztosíté-
kot (cautelas) kívánta: 

1. a katolikus fél ne legyen kitéve hitehagyásnak; 
2. törekedjék a nemkatolikus fél áttérítésére; 
3. az összes gyermekek katolikusoknak nevelendők. 
A róm. kat. egyház lényegileg ma is ugyanezeket a biz-

tosítékokat követeli. 
A pápa után az esztergomi szentszék 1743-ban, Biró Már-

ton veszprémi püspök pedig 1744-ben rendeletet adott ki, mely-
nek értelmében a vegyesházasság csak akkor áldható meg, ha 
a nemkatolikus fél katolikussá lesz. Ε rendelkezés a chalcedoni 
zsinat alapvető határozatát új í tot ta meg. Mária Teréziát pedig 
rávették, hogy 1749. január 2-án kiadott rendeletével a rever-
zálist mintegy törvényesítse. A plébánosok ugyanis arra kap-
tak útasítást, hogy nem kényszerítve ugyan, hanem jószerével 
vegyék rá a szülőket, hogy vegyesházasságból származó ösz-
szes gyermekeiket a római katolikus vallásban neveljék és erre 
vonatkozólag adjanak reverzálist. Később a királynő 1756. 
augusztus 30-án és 1768. július 28-án kiadott rendeleteiben 
már ezt mondja: „Ezentúl a vegyesházasság csak azzal a fel-
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tétellel engedtetik meg, lm a nemkatolikus fél írásos reverzálist 
ad, hogy mindkét nemű gyermekei az orthodox hitben 
neveltetnek." 

II. József a reverzálist eleintén szintén meghagyta ugyan, 
de 1781. március 23-án kelt rendeletével kimondotta, hogy a 
protestáns fél javára adott reverzális is teljesértékű és kötelező. 
Az 1781. október 15-én kibocsátott „türelmi rendelet" azonban 
a reverzálist eltörölte és a vegyesházasságból származó gyer-
mekekre vonatkozólag azt rendelte, hogy: „Ha az apa róm. kat., 
az összes gyermekek az a.pa vallásában nevelendők. Ha az anya 
róm. kat., a gyermekek nemük szerint követik a szülők vallá-
sát. Ha pedig az ágostai és helvét hitvallású házasfelek vegyes-
házasságából a férfi katolikussá lesz, a felnőtt kort még el ért 
gyermekek mind katolikusok lesznek, ha pedig az anya lesz 
katolikussá, akkor a kiskorú leánygyermekek követik anyjuk 
áttérését." 

Ez intézkedést Batthyány József esztergomi prímás 1782. 
március 7-én a Magyar Királyi Helytartó Tanácshoz benyújtott 
iratában kifogásolta, azért, mert a reverzálist eltörölte, a 
vegyesházasság kötését pedig megkönnyítette. Azt vitatta, 
hogy a róm. kat. egyház a reverzálissal a család vallási béké-
jét szolgálja. (! ?) Ugyanígy okoskodott a szepesi és a rozsnyói 
püspök is, akik a királyi rendelet ellenére a régi gyakorlatot 
tartották fenn. Az e tárgyban hozzá intézett feliratokra és 
előterjesztésekre a római Cúria is kimondotta, hogy a vegyes-
házasság csak a XIV. Benedek által megállapított biztosítékok 
mellett érvényes. Kimondta azt is, hogy amelyik római kato-
likus hívő vallása ellen vét, magát az absolutióra és a szentsé-
gekre méltatlanná tette. 

Vergődések és alkudozások. 
II. Lipót két évig t a r tó uralkodása fordulót jelent ugyan 

a felekezetközi helyzetben, a vegyesházasság kérdését azon-
ban meg nem oldotta. A róm. kat. püspökök által erőszakolt 
reverzálisok annyi keserűséget okoztak, hogy a protestáns 
rendek már olyan törvény meghozatalába is belenyugodtak 
volna, amely megadja a szülőknek a jogot, hogy gyermekeik 
vallását szabadon megállapítsák, ha pedig ilyen megállapodást 
nem kötnének, valamennyi gyermek az apa vallását kövesse. 

A király az 1790. évi országgyűlés által meghozott vallás-
ügyi törvényt, a híres-nevezetes XXVI. törvénycikket szente-
sítette. Megnyugvást azonban ez a törvény sem hozhatott. A 
vegyesházasságra vonatkozólag ugyanis a 15. pont így rendel-
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kezik: „A vegyesházasságokból, amelyek mindenkor a katoli-
kus lelkészek előtt lesznek kötedendők, amelyek ellen azonban 
bármély akadályt akármilyen szín alatt emelni tilos legyen, 
származott és származandó gyermekek, ha az atya katolikus, 
az ő vallását kövessék, ha pedig az anya katolikus, akkor csak 
a fiúgyermekek követhessék atyjuk vallását." A 16. pont pedig 
így szól: „Valamint azon házasságokból, melyek már megköté-
sük idején vegyesek voltak, úgy az olyanokból eredő perek is, 
mélyek az egyik félnek az evangélikus vallásra való áttérése 
következtében váltak vegyesekké, mivel mind a két esetben 
valóságos szentségről van szó, a katolikus szentszékek elé tar-
toznak." (Mikler Károly: Magyar evangélikus egyházjog 90. 1.) 

II. Lipót 1791. november 17-én kiadott rendeletében a 
reverzálist is megengedte. Utódja I. Ferenc 1792. szeptember 
25-én a vármegyékhez intézett rendeletével szintén kimondta 
a reverzálisok érvényességét. Mivel azonban a szabadabban 
gondolkodó és protestáns többséggel bíró vármegyék ez ellen 
tiltakoztak, rendeletét 1793. február 12-én odamódosította, 
hogy a reverzálisokat ezentúl a Helytartótanács útján a király-
hoz kell felterjeszteni. 

A sok huza-vona szükségszerű következménye az volt, 
hogy a vegyesházasságot kötni szándékozók a róm. kat. papok 
kellemetlenkedése miatt egyszerűen a protestáns lelkészekkel 
áldatták meg frigyüket. Ez ellen a róm. kat. püspökök nem-
csak tiltakoztak, hanem a királynál rendeletet is eszközöltek 
ki, amely kimondta, hogy a vegyesházasság csak akkor érvé-
nyes, ha a tridenti formák szerint köttetik. Ebből következik, 
hogy a protestáns lelkészek előtt kötött vegyesházasság érvény-
telen, érvényessé csak akkor válik, ha a róm. kat. pap újból 
megköti azokat. (Recopulatió). Képzelhető, mennyi keserűség 
és mennyi kellemetlenség származott ebből a kíméletlen rende-
letből. Talán az emiatt emelt örökös panaszok indították a 
római Cúriát arra, hogy 1795-ben a szepesi püspökhöz intézett 
leiratban megengedte, hogy a vegyesházasság kötésénél, a róm. 
kat. pap akkor is jelen lehessen, de csakis passive, ha reverzá-
lis nem köttetett. 

A két táborban azonban tovább folyt a harc és hullám-
zott az alkudozás. A király engedelmes szolgája volt egyházá-
nak, de nem tudott igazsággal mérő fejedelme lenni népének. 
A vegyesházasság kérdésében egyre-másra bocsátotta ki a róm. 
kat. egyháznak kedvező rendeleteket. íme belőlük néhány. 

1804. december 4-én elrendelte, hogy a róm. kat. anya 
törvénytelen gyermekei mind a róm. kat. vallásban nevelen-
dők még akkor is, ha a protestáns apa őket elismeri, vagy utó-
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lagos házassággal törvényesíti. Ezt megújította 1808. decem-
ber 27., 1817. augusztus 15., 1819. november 9. 

1807. október 12-én elrendelte, hogy a róm. kat. apától 
reverzálist elfogadni nem szabad, a protestáns apától elfogadni 
szabad, de követelni nem szabad. Ez a rendelkezés 1868-ig 
érvényben maradt. 

1808. augusztus 27-én elrendelte, hogy ha a vegyesházas-
ságban élő róm. kat. fél protestáns vallásra tér át, vallásának 
változtatása az előbb született gyermekeinek vallásos nevelé-
sére nincs befolyással. Ezt megismételte 1815. szeptember 16. 

1809. április 18-án elrendelte, hogy ha a vegyesházasság-
ban élő protestáns apa meghal, a róm. kat. anyának joga van 
összes gyermekeit róm. kat. vallásban nevelni. Ezt a rendel-
kezést megújította 1816. május 14. 

1814. augusztus 30-án elrendelte, hogy a protestáns anyá-
nak köztudomásúlag róm. kat. apától való törvénytelen gyer-
mekei mind, tehát a leányok is, róm. kat. vallásban nevelen-
dők, még akkor is, ha a gyermekek utólagos házassággal tör-
vényesíttetnek. Ezt megismételte 1816. március 19. 

1817. április 8-án elrendelte, hogy a protestáns lelkész 
által összeadott vegyesházasságból származó gyermekek tör-
vényteleneknek tekintendők. Ennélfogva, ha az apa protestáns 
is, az összes gyermekek róm. kat. vallásban nevelendők. Ezt a 
rendelkezést megújította 1819. augusztus 3, és 1820. augusz-
tus 20. 

íme, milyen vérlázító igaztalanságokat kellett a nemzet 
nagy részének eltűrnie az uralkodó fejedelem és az uralkodó 
egyház szívtelensége miatt! Valóságos enyhülést szerzett az 
egri szentszék 1810-ben kiadott útasítása, amely megengedte, 
hogy a róm. kat. pap passiva assistentiával az olyan vegyes-
házasságokat is megkötheti, amelyben a róm. kat. fél a gyó-
nást mellőzte és a reverzális vételét elmulasztotta. 

Az 1825—27. évi országgyűlésen az alsó-tábla a végleges 
nyugalom megteremtése érdekében elsősorban a reverzálisok 
eltörlését követelte. Mivel azonban e törekvésnek a felső-tábla 
ellenszegült, az 1832—36. évi országgyűlésen a Karok és Ren-
dek újból formulázták javaslataikat. Nevezetesen: 

1. A reverzálisok eltörlendők és 18. évük betöltéséig az 
összes gyermekek az apa vallásában nevelendők. 

2. A protestáns lelkészek előtt eddig megkötött vegyes-
házasságok érvényeseknek nyilvánítandók, a recopulatiók 
eltörlendők. 
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3. A házassági ügyekben való bíráskodás maradjon 
ugyan a róm. kat. szentszékeknél, de ha azok az ágytól és asz-
taltól való örökös elválasztást mondják ki, akkor a protestáns 
félnek joga legyen újból megházasodni. 

A főrendek e javaslatok közül csak annyit voltak hajlan-
dók elfogadni, hogy a reverzálisok, bár megmaradnak, hatá-
lyukat vesztik. A házassági ügyekben való bíráskodást illető-
leg pedig utalnak az 1790. évi XXVI. törvénycikk 11. §-ára, 
amely kimondja, hogy: Mind a két hitvallású evangélikusok 
összes házassági ügyeiben a bíráskodás saját egyházi székeikre 
hagyassék. Addig is pedig, míg ilyen egyházi székekről alkal-
mas módon gondoskodás történik, a házassági ügyek az utóbbi 
években érvényes elvek szerint a világi bíróságok által, a 
szabadkirályi- és bányavárosokban pedig azoknak tanácsa előtt 
fognak ítéltetni. 

Kopácsy József esztergomi prímás belátta, hogy a róm. 
kat. egyházra nézve sem előnyös, ha a vegyesházasságokat me-
rev magatartásával a protestáns lelkészekhez kényszeríti, azért 
papjainak a passiva assistentiát megengedte. Ennek megenge-
désében különben is a pápa já r t elől, amennyiben még 1741-ben 
— amint arról fentebb megemlékeztünk — Németalföldre nézve 
külön engedményeket tett. Üjabban az első ilyen engedélyt 
III. Frigyes Vilmos porosz király egy 1825. évi intézkedése 
kényszerítette ki. A király ugyanis ekkor a túlnyomóan róm. 
kat. által lakott alsórajnai tartományokra és Westphaliára is 
kiterjesztette azt a rendelkezést, amelyet már egy évtizeddel 
előbb a keleti porosz tartományokra (Poroszország, Szilézia, 
Porosz-Lengyelország) vonatkozólag kiadott. Azt rendelte el, 
hogy a vegyesházasságokból származó összes gyermekek az 
apa vallását tartoznak követni és az ezzel ellenkező bármely 
reverzális, vagy megegyezés érvénytelen. A kiterjesztésből 
folyólag a róm. kat. papok az államhatalommalellenkezésbe, 
sőt összeütközésbe kerültek és Rómához fordultak útasításért. 
VIII. Pius pápa 1828. március 25-én kiadott „Literis altero 
abhinc anno" kezdetű brévéjében és a hozzácsatolt Albáni-féle 
instruktióban a következőket mondta ki: 

1. A vegyesházasságot általában helyteleníti és elítéli 
ugyan, de a biztosítékok megadása esetén mégis megengedi 
és elismeri. 

2. Kivételes esetekben megengedi, hogy a biztosítékot 
nélkülöző vegyesházasságoknál is közreműködjék a róm. kat. 
pap, de csakis passive. 

3. Megengedi, hogy a tridenti zsinat által megállapított 
formák nélkül ezentúl kötendő vegyesházasságokat is érvénye-
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seknek tekintsék, az eddig így kötöttek megerősítésére pedig a 
püspököket felhatalmazta. 

Amit a római Cúria ekkor Poroszországnak megadott, 
később ugyanazt megadta 1834. szeptember 12-én a Bernetti-
féle instruktióban Bajorországnak, azután XVI. Gergely pápa 
181^1. április 30-án kelt „Quasvestro" kezdetű brévéjében és a 
hozzáfűzött Lambruschini-féle instruktióban megadta Magyar-
országnak, 1841. május 22-én Ausztriának, 1841. november 
4-én Németalföldnek, 1844-ben Oroszországnak és Orosz-Len-
gyelországnak, 1845-ben Georgiának. A hivatalos körök azon-
ban az activa assistentiát is hallgatagon elnézték egészen 
1858-ig, mikor is az Antonelli-féle instruktióban a római Cúria 
újból kijelentette, hogy a vegyesházasságok kötésénél a róm. 
kat. pap csak passive vehet részt. 

Ez alapon lassanként bizonyosan nyugvópontra jutott 
volna a vegyesházasság kínos kérdése, ha únos-úntalan nem 
akadtak volna olyan kíméletlen emberek, mint amilyen Laj-
csák Ferenc nagyváradi püspök is volt, aki 1839. április 22-én 
azt az útasítást adta ki, hogy a róm. kat. pap a vegyesháza-
sokat csak abban az esetben adhatják össze, ha valamennyi 
gyermeküket a róm. kat. egyháznak biztosítják. József nádor, 
aki maga is vegyesházasságban élt, attól félve, hogy ez az újból 
élére állított kérdés a küszöbön álló országgyűlésen zavarokat 
kelthet, a püspök pásztorlevelét helytelenítette. Erre Lajcsák 
beadta lemondását, de a pápa csak akkor fogadta azt el, mikor 
a püspök betegeskedésére hivatkozott. A hozzáintézett leirat-
ban azonban a pápa a passiva assistentiát minden esetben meg-
engedhetőnek jelentette ki. így hát csak egyéni felfogásához 
maradt következetes, mikor 1841. április 30-án Magyarország-
nak a csaknem mostanáig fennálló kedvezményt megadta. 

Igaz, hogy a kedvezmény megadásnak volt más oka is. 
A passiva assistentiát az ország sok vármegyéje nem tartot ta 
kielégítőnek. Pest-megyével az élén a vármegyék nagyrésze, 
különösen Abaúj, Zala, Temes, stb. kimondotta, hogy eljárást 
indít ama plébánosok ellen, akik a vegyesházasokat nem adják 
össze teljes szertartással. Ezekkel ellentétben Esztergom, Po-
zsony, Szepes, stb. vármegyék a róm. kat. álláspont mellett 
kardoskodtak. Ez a helyzet indította a róm. kat. püspöki kart 
arra, hogy 1840. július 2-án a passiva assistentia gyakorlása 
mellett közös pásztorlevelet adjanak ki. De már egy hónappal 
előbb a magyar érsekek fordultak Rómához, hogy a passiva 
assistentiát általánosan rendelje el. Egyúttal útasítást kértek 
arra az esetre, ha az országgyűlés kimondaná, hogy a vegyes-
házasság kötésére mindig a vőlegény papja illetékes. Hogy a 
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kellemetlen kérdés megoldását sürgessék és biztosítsák, Lono-
vics Antal csanádi püspököt küldték Rómába, aki egy évig 
maradt ott és a Lambruschini-féle instrukció kieszközlésében 
különös érdemet szerzett. 

A király 1841. október 12-én megadta a pápai rendelet-
hez a placétumot, mire a brévét ki is hirdették. Az instruktió 
kihirdetése azonban elmaradt. Mikor emiatt Kopácsy prímást 
kérdőre vonták, 1843. szeptember 29. a főrendek előtt tar tot t 
beszédében azt adta okul, hogy annak kihirdetése azért szük-
ségtelen, mert az 1790—91. XXVI. t.-c. életben van és így az 
a döntő. Valami ravaszkodás azonban bizonyosan volt a dolog-
ban, mert később éppen a kihirdetés hiányával érveltek amel-
lett, hogy az engedmény megtartása nem kötelező. 

Az 1843. évi országgyűlésen a Rendek újból követelték 
az activa assistentia kimondását, továbbá, hogy a protestáns 
lelkészek előtt eddig megkötött vegyesházasságokat érvénye-
seknek, az azokból származó gyermekeket pedig törvényesek-
nek mondják ki, a róm. kat. papokat a törvények megtartá-
sára kötelezzék, a múltban kierőszakolt reverzálisok, valamint 
az activa assistentia elhagyása, illetőleg megtagadása miatt 
pedig vonják eljárás alá. A Főrendek ismét védelmükbe vet-
ték a róm. kat. papságot. Ellene semmiféle eljárás indítására 
hajlandók nem voltak, a passiva assistentia gyakorlását a tör-
vényekkel ellentétesnek nem tartották, a protestáns lelkészek 
előtt kötött vegyesházasságok érvényességéhez pedig a reco-
pulatiot szükségesnek mondották. A jövőt illetőleg azonban 
hajlandók voltak arra, hogy az 1790—91. évi XXVI. t.-c. oda-
módosíttassék, hogy a házasság minden esetben a vőlegény 
papja előtt köttessék és az összes gyermekek az apa vallá-
sát kövessék. 

Ilyen előzmények mellett létesült az 1844. évi III. t.-c., 
melynek a vegyesházasságra vonatkozó rendelkezései a 
következők: 

„2. §. A jelen törvény kihirdetése után keletkező azon 
vegyesházasságok, melyek evangélikus lelkipásztor előtt köt-
tetnek, érvényesek. 

3. §. Azon vegyesházasságok, melyek róm. kat. és evan-
gélikus vallás bármelyikéhez tartozó felek közt 1839. március 
15. napjától kezdve a most folyó 1844. november 10. napjáig 
köttettek és nem róm. kat., hanem az evangélikus vallás bár-
melyikének lelkipásztora által adattak össze, törvényeseknek 
jelentetnek ki." 

Ε törvénnyel a vegyesházasság évszázadok óta annyi 
keserűséget és háborúságot okozó kérdése nyugvópontra jut-
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hatott volna. Igaz, hogy a gyermekek vallására vonatkozólag 
1790—91. évi XXVI. t.-c. egyoldalú rendelkezése nem oldatott 
fel, de az állapot legalább vitathatlan volt. A róm. kat. püspöki 
kar azonban 1845-ben ismét megmutatta, hogy életideálja nem 
a nemzeti élet nyugalmának és nem a társadalmi élet békes-
ségének szolgálata, hanem kizárólag és egyoldalúan a nemzet-
közi pápás-egyház érdekeinek érvényesítése, azért újból azt a 
rendelkezést adta ki, hogy a plébánosoknak mindent el kell 
követniök, hogy a vegyesházasokat a protestáns lelkészektől 
elvonják, active csakis reverzális esetén működjenek közre, a 
kihirdetést azonban gyakorolhatják. 

A helyzetet azután teljesen elmérgesítette Roskoványi 
Ágoston váci püspök, aki 1852. március 5-én Scitovszky János 
prímáshoz intézett előterjesztésében azt kérte, hogy a Lam-
bruschini-féle instruktiót vonassék vissza, a vegyesházasság-
nál még a passiva assistentiát is tiltassa el és mondassa ki, 
hogy a vegyesházasság csakis róm. kat. pap előtt köthető és 
a házasfelek sem azt megelőzőleg, sem azt követőleg protes-
táns pap elé ne mehessenek. 

A következő évben pedig annak elrendelését sürgette, 
hogy a vegyesházasságnál való közreműködéshez a plébános 
mindig köteles legyen püspöke engedélyét kikérni. Scitovszky 
nem tartotta időszerűnek a változtatást, mire Roskoványi a 
pápához fordult. Öt év múlva, 1858-ban, az esztergomi tarto-
mányi zsinat azt a határozatot hozta, hogy a vegyesházasság 
megkötéséhez a pápa engedélye szükséges. 

Az 1868. LIII. t.-c. rendelkezései. 

A magyar szabadságharc előtt és alatt sok olyan tör-
vényt hozott a felszabadítás lelkét magában hordozó ország-
gyűlés, amelyek minden téren ú j életet indítottak. A vallási 
ügyekben az 1848. XX. t.-c. a vallási torzsalkodásokat akarta 
kizárni, mikor a bevett felekezetiek teljes egyenjogúságát és 
viszonosságát törvénybe iktatta. Ezzel az uralkodó egyháznak 
a közélet minden mozzanatára századok óta bénítólag ható 
erőszakoskodása megszűnt — elvileg. Mindenesetre kár volt 
azonban, hogy az 1848. évi törvényhozás .a vegyesházasság 
kérdésében is nem tett döntő intézkedést és így a magyar köz-
életnek ez a rákfenéje még most is öldikli a lelkeket. 

A szabadságharc keserűségeit és csalódásait gyógyítani 
akaró kiegyezés korában a Gondviselés különös kegyelméből 
ismét olyan emelkedett lelkek intézték a szenvedésekben ver-
gődő magyar nemzet sorsát, akikben megvolt az állami- és 
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nemzeti élet újjászervezésére szükséges belátó bölcsesség és 
céltkövető erő. Ezért a vallási ügyekben is a békét biztosító 
kiegyezés lelkével alkották a törvényeket. 

Az 1868. évi XLVIII. t.-c. a vegyesvallású házasságok 
válópereinek elbírálását illetőleg kimondotta, hogy a válópere-
ket mindig az alperes illetékes bíróságánál kell megindítani, 
a hozott ítéletet pedig a felperes bíróságához kell áttenni. „Min-
denik félre nézve egyedül sa já t illetékes bíróságának az illető 
fél saját hitelvei alapján hozott jogerejű ítélete kötelező." „A 
két evangélikus hitfelekezetű egyház magyarországi híveire 
nézve az illető világi törvényszékek az illetékes bírák." 

Ezzel a protestánsokra nézve a róm. kat. szentszékek 
bírói illetékessége véglegesen megszűnt. 

Az 1868. évi LIII. t.-c. „A törvényesen bevett keresztyén 
felekezetek viszonosságáról" első 10. §-ában az áttérés ügyét 
rendezi. Azután a vegyesházasság dolgában intézkedik. 

„11. §. Vegyesházasságok bármelyik fél papja előtt érvé-
nyesen köthetők. 

12. §. A vegyesházasságokból származó gyermekek közül 
a fiúk atyjuknak, a leányok anyjuknak vallását követik. A tör-
vénnyel ellenkező bármely szerződés, térítvény, vagy rendelke-
zés ezentúl is érvénytelen és semmi esetben sem bírhat jog-
erővel. 

13. §. A gyermekek vallásos nevelését sem a szülők bár-
melyikének halála, sem a házasság törvényszerű felbontása 
nem változtathatja meg. 

14. §. Ha a szülők valamelyike más vallásra tér át, mint 
amelyet előbb követett, a hetedik évet még be nem töltött gyer-
mekek nemük szerint követik az áttértet. 

15. §. A házasság előtt született, de az egybekelés által 
törvényesített gyermekek vallásos nevelés tekintetében a tör-
vényesen született gyermekekkel egyenlő szabály alatt állanak. 

16. §. Házasságon kívül született s így törvénytelen gyer-
mekek, ha atyjuk által elismertetnek, hasonlóul a törvényes 
gyermekekkel egyenlő szabály alá esnek, ellenkező esetben any-
juk vallását követik. 

17. §. A jelen törvény életbeléptetése előtt kötött vegyes-
házasságokból született vagy születendő gyermekek vallásos 
nevelésére nézve azon törvény határozata marad érvényben, 
amely az ily házasságok idejében hatályban volt. 

18. §. Lelencek s általában oly gyermekek, kiknek szü-
lője nem tudatik, annak vallását követik, aki őket felfogadta. 
Ha a lelencházba adattak s az intézet valamely vallásfelelke-
zeté, azon felekezet vallásában neveltetnek. Ha az ezen parag-

2 
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rafusban említett esetek egyike sem fordul elő, az ilyen lelen-
cek azon vallásban neveltetnek, amely a találás helyén több-
ségben van." 

Ez a törvény tehát a reverzálisokat eltöröltea róm. kat. 
egyház egyoldalú kiváltságos uralmát megszüntette, a vegyes-
házasságokhoz eddig szükséges pápai engedély kérését fölössé 
tette s mindenképen alkalmas volt arra, hogy a felekezetközi 
viszonyokat a nemzeti egység kiépítése érdekében nyugvópontra 
juttassa. Alig hirdették ki azonban a békességet és megnyug-
vást biztosítani képes eme törvényt, a róm. kat. püspöki kar 
1868. december 6-án máris körlevelet bocsátott ki, amelyben a 
vegyesházasságok kötésénél az activa assistentiát szigorúan 
eltiltotta, a passiva assintentiát is csak abban az esetben en-
gedte meg, ha a házasfelek a róm. kat. pap közreműködését 
kifejezetten követelik. Roskoványi nyitrai püspök biztatására 
pedig az 1869. június 28-án tar tot t püspöki tanácskozásból 
Simor prímás út ján azt a kérdést intézték Rómához, hogy 
megáldhatók-e azok a vegyesházasságok, amelyeknél a házas-
felek legalább magánjellegű iratban ígéretet tesznek a gyer-
mekek róm. kat. vallásban leendő neveltetésére. Róma igennel 
felelt, de ezzel újból megindította a családok békéjét évszáza-
dok óta zavaró reverzális szedésének folyamatát. 

Igen nagy ba j forrása lett azután az 1879. évi XL. t.-c. 
53. §-a, amely kimondja, hogy „Aki életkorának 18. évét még 
be nem töltött egyént az 1868. LIII. t.-c. 2. §-a rendelkezése 
ellenére más vallásfelekezetbe felvesz, két hónapig terjedhető 
elzárással és 300 forintig terjedhető pénzbüntetéssel bün-
tetendő." 

A békességre mindig hajló és bölcs Simor János érsek-
prímás előre látta, hogy ebből nagy bajok keletkezhetnek, azért 
már 1880. elején arra kérte Rómát, engedje meg a vegyes-
házasságok kötésénél való közreműködést akkor is, ha a felek 
nem írásban, hanem csak szóval tesznek ígéretet arra, hogy 
gyermekeiket róm. kat. vallásban fogják felnevelni. Róma 
azonban 1880. július 20-án adott válaszában kijelentette, hogy 
a vegyesházasságokat csakis a gyermekek róm. kat. vallásban 
való nevelésének biztosítása esetén szabad megáldani. 

Ezzel ismét megindult a harc, amit igen kiélesített a 
protestáns lelkészek egy részének téves álláspontja. Nevezete-
sen az 1879. évi XL. t.-c. alapján egymásután panaszolták be 
a bíróságoknál a róm. kat. papokat, hogy a protestáns gyer-
mekeket elkeresztelik. Végtére is hosszú huza-vona után a 
M. kir. Cúriának kellett 10.927/Ex. 1881. sz. ítéletében a ke-
resztyénséget kitanítania, hogy a keresztelés tényével senki-
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sem követ el vallás elleni sérelmet, mert nem a keresztség 
teszi az embert valamely felekezet tagjává és így az úgyneve-
zett „elkeresztelést" büntetni nem lehet. Ebben a kérdésben 
azonban maga az illetékes miniszter sem látott tisztán. Ezért 
adta ki Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1884. július 11-én a sok zavart előidéző 24.727. sz. rendeletét, 
amelyben az 1879. évi XL. t.-c. 53. §-ára hivatkozva, a keresz-
telést végző lelkészeket arra kötelezte, hogy a keresztelési 
bizonylatot a gyermekre nézve illetékes egyházi hivatalba be-
küldeni kötelesek. A vonakodókat pedig az e §-ban megállapí-
tott igen súlyos, de nem a keresztelés végzését megtorolni 
kívánó büntetéssel fenyegette meg. A róm. kat. papság azon-
ban ellenszegült, amiből igen sok szükségtelen fenekedés 
származott. 

Trefort utódja, gróf Csáky Albin miniszter, a helyzet 
enyhítésére törekedve, 1890. február 26-án kiadta 10.086. sz. 
rendeletét, amelyben elődjénél sokkal helyesebb álláspontra 
helyezkedett és a keresztelési bizonylatok kiadásának szüksé-

. ges voltát indokolta meg: „Múlhatatlanul szükséges, hogy az 
illető hitvallás lelkésze, ha már a keresztelés tényét maga nem 
végzi, legalább a keresztelési bizonylat megküldése által, ennek 
az anyakönyvbe való^ feljegyeztetése és későbbi intézkedés és 
nyilvántartás céljából szerezzen tudomást, — különben az 
1868. Li l i . t.-c. 12. §-a teljesen illuzóriussá válik." Egyúttal a 
mulasztást kihágásnak minősítve, a büntetést nem az 1879. 
XL. t.-c. 53. §-ára hivatkozva, 10—50 forintig, ismétlődés 
esetén 100 forintig terjedhető bírságban szabta meg. 

Kétségtelen, hogy a miniszter helyes úton járt . Normális 
viszonoyk közt élő és okosan kormányzott államban lehetetlen, 
hogy csak azért, mert az egyik fél erősebb és vakmerőbb, állan-
dóan zavarja a felekezetközi békét. Csáky rendeletének meg 
is kellett volna hoznia a szükséges nyugalmat. Maga a róm. kat. 
püspöki kar is hajlott erre, mikor 1890. április 12-én tar tot t 
tanácskozásából megengedte, hogy a plébánosok a keresztelési 
bizonylatokat a másvallású lelkészeknek kiadják. Az alsó pap-
ság azonban már szélsőségbe hajlott . Mint az özönvíz, úgy 
áradt szét az ultramontanizmus divatja. Molnár Jánosok 
támadtak, akiknek a „hecckáplánokból" toborzott serege többre 
becsülte a 10 forintos „martiromságot", mint a törvények tisz-
teletét, a polgárság nyugalmát és a társadalom rendjét. Való-
ságos lázadást szítottak a tételes törvények ellen. Százával 
körözték az országban a kérvényeket és gyűjtötték az aláíráso-
kat, hogy az 1868. évi LIII. t.-c.-t töröljék el és a gyermekek 
vallásának megszabását bízzák a szülőkre. Az Alkotmány című 
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klerikális lap és társai a tájékozatlan és hiszékeny népnek be-
beszélték, hogy a róm. kat. papokat igaztalanul üldözik, a róm. 
kat. egyházat pedig jogaiban korlátozzák. A Néppárt néven 
a német Centrum példájára politikai vezérkedésre törekvő szer-
vezkedést kezdtek. A reverzális-hajsza pedig széltében meg-
indult. A magyar állam rendje és a magyarországi egyházak 
békés együttélése ellen Rómát is fellovalták, mire a pápa meg-
tiltotta, hogy a plébánosok az általuk megkeresztelt protestáns 
gyermekek keresztelési bizonylatát az illetékes egyházuknak 
kiadják. Csoda-e, ha ilyen helyzetben az állam kormánya a 
rend biztosítása érdekében végtére is arra volt kénytelen ma-
gát elszánni, hogy a megbomlott köznyugalmat ú j egyházpoli-
tikai törvényekkel állítsa helyre. 

Az 1894—95. évi egyházpolitikai törvények. 

Az ú j egyházpolitikai törvényeket a Szapári-kormány 
készítette elő, de csak a Wekerle-kormány tárgyaltat ta le. Ez 
a törvénycsoport öt törvényből áll. Az első az 1894. évi XXXI. 
t.-c. a házassági jogról. A második az 1894. évi XXXII. t.-c. a 
gyermekek vallásáról. A harmadik az 1894. évi XXXIII. t.-c. 
az állami anyakönyvekről. A negyedik az 1895. évi XLII. t.-c. 
az izraelita vallásról. Az ötödik az 1895. évi XLII. t.-c. a val-
lás szabad gyakorlatáról. 

A házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. t.-c. a vegyes-
házasság sok keserűséget okozó kérdését kívánta véglegesen 
rendezni. A polgári házasság kötelező voltának kimondásával 
minden egyházi torzsalkodásnak meg is kellett volna szűnnie. 
Meg is szűnt volna, ha a törvényben ezt biztosították volna. 
Mivel azonban a biztosítást elmulasztották, a vegyesházasság 
kérdése még ma is pusztító tűzvésze a társadalmi és nemzeti 
életnek. Különösen, mert a XXXII. t.-c. a reverzálist törvé-
nyesítette. Ez a törvényesítés volt azonban a róm. kat. egy-
ház hatalmi törekvéseinek mindig lobogva lángoló oltárán az 
engesztelő áldozat azért, hogy a házassági bíráskodás jogát és 
az anyakönyvvezetést tőle is elvonták. A reverzális törvényesí-
tésével a róm. kat. egyház ajándékba kapta azt a hatalmi esz-
közt, aminek megszerzésére századokon át makacs kitartással 
törekedett. Megkapta a vegyesházasságokon való csaknem 
feltétlen uralmat, mert a maga híveivel szemben vallási téren 
olyan kényszerítő eszközökkel rendelkezik, amelyeket a ver-
senyre kényszerített egyházak nem ismernek, de ha ismerné-
nek is, evangéliumi elveikből folyólag soha nem gyakorolhat-



21 

nának. Hazánkban tehát ez a törvény a kisebbségi egyházakat 
és azok híveit az erösebbnek és hatalmasabbnak a legteljesebb 
mértékben kiszolgáltatta. 

Az 1894. évi XXXII. t.-c. rendelkezései a következők: 
„1. Bevett, vagy törvényesen elismert különböző val-

lásfelekezetekhez tartozó házasulok, házasságuk megkötése 
előtt egy szer smindenkorra megegyezhetnek arranézve, hogy 
gyermekeik valamennyien az atya, vagy az anya vallását kö-
vessék, illetőleg abban neveltessenek. 

A megegyezés csak akkor érvényes, ha kir. közjegyző, kir. 
járásbíró, polgármester, vagy főszolgabíró előtt a megállapí-
tott alakszerűségek mellett jön létre. 

2. íj. Az 1. §-ban körülírt megegyezés hiánya esetén a 
gyermekek szülőik vallását nemük szerint követik, illetve ab-
ban neveltetnek, — amennyiben ez a vallás a bevettek, vagy 
törvényesen elismertek közé tartozik. 

3. §. Az 1. §. szerint létrejött megegyezés később csakis 
az esetben változtatható meg, ha a különböző vallású felek kö-
zül valamelyik fél a másik házastárs vallására tér át, úgyhogy 
a házasság egyvallásúak házasságává lesz. 

Ez esetben a megegyezés ugyanazon alakiságok mellett, 
de csupán oly irányban változtatható meg, hogy a születendő, 
valamint a 7. életévet még be nem töltött összes gyermekek 
most már valamennyien a szülök közös vallását kövessék és 
abban neveltessenek. A 7. életévét pedig már túlhaladott, de 
az 1868. LIII. t.-c. 2. §-ában megszabott életkort még el nem 
ért gyermekek az idézett t.-c. 3—8. §§-aiban körülírt módon a 
szülök vallására térhetnek át, de csakis a gyámhatóság bele-
egyezése mellett. 

4. §. A 2. §-ban foglalt szabály alól eltérésnek később 
csak akkor van helye, ha az egyik házastárs a másik házastárs 
vallására tér át, úgyhogy a házasság egyvallásúak házassá-
gává válik. 

(A gyermeknevelés feltételei ugyanazok, mint a 3. §-ban.) 
5. §. A törvénytelen gyermek anyja vallását követi. — 

Az anya áttérése esetén a 7. életévét be nem töltött, királyi 
leirattal törvényesített, vagy az atya által elismert fiú, az 
atyának a törvényesítést, vagy elismerést követő hat hó a la t t 
kijelentett kívánságára az atyának vallását követi. 

6. §. A jelen törvényben foglaltakkal ellenkező bármely 
szerződés, térítvény, vagy rendelkezés érvénytelen és semmi 
esetben sem bír joghatállyal. 
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7. §. A jelen törvény, életbeléptetése előtt kötött házas-
ságokból született, vagy születendő gyermekek vallásos neve-
lésére nézve azon törvény határozata marad érvényben, amely 
az ily házasságok kötése idejében hatályban volt. 

8. §. Az 1868. LIII. t.-c. 13—15, és 18. §§. rendelkezései 
a törvényesen elismert vallást követőkre is kiterjesztve, hatá-
lyukban fenntartatnak. 

9. §. Az 1868. évi LIII. t.-c. 12. és 16. §§. hatályon kívül 
helyeztetnek." 

A megegyezés kötését szabályozó miniszteri rendeletben 
(1674—1895.) az a legfontosabb, hogy a megegyezést nemcsak 
személyesen, hanem különös meghatalmazott út ján is meg lehet 
kötni. „Különös meghatalmazottul csak az fogadható el, aki 
ebbeli meghatalmazását közjegyzőileg, vagy bíróságilag hite-
lesített olyan meghatalmazással igazolja, amelyben határozott 
kifejezést nyer, hogy a gyermekek valamennyien melyik szülő-
nek, az atyának, vagy az anyának vallását fogják követni." 

A rendelet 4. §-a meghagyja a jegyzőkönyvet felvevő ha-
tósági személynek, hogy a megegyezésről szóló jegyzőkönyv 
hitelesített másolatát legkésőbb a felvétel napját követő há-
rom nap alatt kiadja a kérelemhez képest az egyik, vagy mind-
két házasulandónak, vagy azok különös meghatalmazottjai-
nak. És mindenesetre hivatalból megküldi a házassági anya-
könyvi, illetve azon polgári tisztviselőnek, aki előtt a házas-
ságot megkötni kívánják. 

A szülők egyező vallásra térése esetén a 7—18. éves gyer-
mekek áttérése — a gyámhatóság beleegyezésével — az 1868. 
évi LIII. t.-c. 3—8. §§-ai formaságai szerint történik. „A bele-
egyezést kérheti: az áttérni kívánó gyermek, vagy a szülők 
bármelyike, vagy ha nem a szülő a gyermek törvényes képvi-
selője, a törvényes képviselő is. Mindez szóval is kérhető. A ké-
relmező tartozik bemutatni a szülők házassági anyakönyvi ki-
vonatát; azon esetben, ha a szülők között gyermekeik vallása 
iránt törvényes megegyezés létesült, a megegyezésről, valamint 
a megegyezés megváltoztatásáról szóló jegyzőkönyv hiteles 
másolatát; továbbá a szülő áttéréséről kiállított bizonyítványt, 
végül az érdekelt s 7—18. közt lévő gyermekek születési anya-
könyvi kivonatait." „Az árvaszék határozata ellen az illeté-
kes felsőbb hatóságokhoz fellebbezésnek van helye." 

Ugyanezen miniszteri rendeletben pontosan meg van 
állapítva a gyermekek vallására vonatkozóan megkötött meg-
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egyezés megváltoztatásának a módja is. Az erre vonatkozó 
rendelkezés így szól: 

5. §. A gyermekek vallására vonatkozólag megkötött meg-
egyezés az 1894. évi XXXII. t.-c. 3. §-a értelmében később csak 
az esetben változtatható meg, ha a különböző vallású felek 
közül valamelyik a másik házastárs vallására tér át, úgy, hogy 
a házasság egyvallásúak házasságává válik. 

Ezen esetben a megegyezés 1. §-ban foglalt szabályok mel-
lett a járásbíró, polgármester vagy főszolgabíró által a 2. alatti 
minta szerint felveendő jegyzőkönyvbe foglalandó. 

6. A 2. §. első bekezdésének rendelkezései az eredeti meg-
egyezés megváltoztatása esetén is alkalmazandók. Az áttérési 
bizonyítvány, amelynek igazolnia kell, hogy a házasok most 
már mindketten ugyanazon egy vallásfelekezetnek tagjai, vala-
mint az eredeti megegyezés hiteles másolata, amennyiben a 
megegyezés más hatóság előtt jött volna létre, a járásbíró, 
polgármester vagy főszolgabíró előtt felmutatandó. 

Ezenkívül felmutatandók a házassági anyakönyvi kivo-
nat, a 7. életévet még be nem töltött összes gyermekek születési 
anyakönyvi kivonatai is. A felmutatott okiratok .a jegyző-
könyvhöz csatolandók. Az eredetiek helyett csatolandó azoknak 
hiteles másolata. Ε másolatokat az eljáró köztisztviselő is hite-
lesítheti. 

A megegyezés megváltoztatásáról felvett jegyzőkönyv 
hiteles másolata legkésőbb a felvétel napját követő 3 nap alatt 
a kérelemhez képest kiadandó az egyik vagy mindkét házas-
társnak, illetőleg a különös meghatalmazottaknak, és minden-
esetre hivatalból megküldendő egyrészt azon anyakönyvveze-
könyvvezetőknek, akiknél a 7. életévet még be nem töltött gyer-
tőnek, kinél a felek házassága, másrészt pedig mindazon anya-
mekek születési esete nyilván van tartva. 

Az egyházpolitikai törvények 1895. október 1-én léptek 
életbe. A róm. kat. püspöki kar már egy hónappal előbb tar-
tott tanácskozásából azt az utasítást adta papjainakhogy ez-
után a vegyesvallású jegyesektől követeljék meg a reverzálist. 
Ezt az útasítást 1897. évben megismételték és részletesebben 
körülírták. 

Egy kis statisztika. 
Hazánkban a vegyesházasságok arányszáma az ú j egy-

házpolitikai törvények meghozata óta mind a mai napig állandó 
növekedést mutat. Ez a tény azt igazolja, hogy a közönség a 
vegyesházasságot nem t a r t j a olyan veszedelmesnek, mint a 
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hivatalos egyház. Nem is volna a különböző vallású emberek 
családos együttélése annyi súrlódással és keserűséggel össze-
kötve, ha a róm. kat. egyház és annak papsága nem erő-
szakolná a családi életbe való beavatkozást és nem tekintené 
azt egyházhatalmi szempontból kedvező harctérnek.1 

A világháborút megelőző nyugalom éveiben fel sem tűnt, 
ha valaki vegyesházasságot kötött. Sőt a vegyesházasságkötés 
sok családban egyenesen hagyományos volt. Hogyan fejlődött 
lassanként a vegyesházasságok kérdése a vallási háborúságok 
és a kisebbségi egyházak veszteségeinek rémévé, azt igen érde-
kesen világítja meg dr. Kovács Alajos legújabb tanulmánya.2 

„A statisztikai adatok szerint kétségtelen, hogy a vegyes-
házasságoknak a vallásfelekezetek mindig erősebbé váló keve-
redése folytán állandóan fokozódó jelentősége van. A megegye-
zések szintén állandóan szaporodnak. A régi történeti Magyar-
országon 1877-ben még csak 7.1% volt a vegyes házasság. 
A háborút megelőző 1913-ban már 14%-ra emelkedett. A há-
ború alatt az abszolút számban természetszerű csökkenés állott 
be, az arányszám azonban még jobban felugrott, úgyhogy pl. 
1915-ben 22.8% volt a vegyesházasság; az egész Magyarország 
utolsó évében, 1918-ban pedig 17.5%. A háború óta a meg-
csonkított területen folytonosan növekszik a vegyesházasság-
kötések száma. 1933-ban az összes házasságkötések 21.4%-a 
volt vegyesházasság. 

A megegyezések eleinte nagyon szórványosak voltak. 
A polgári házasság első teljes évében, 1896-ban a vegyes házas-
ságoknak még csak 25%-ban létesült megegyezés. Ez az arány-
szám folytonosan nőtt, úgyhogy az utolsó békeévben a vegyes-
házasságok 29.1% kötöttek megegyezést. A mai területen úgy 
a vegyesházasságok aránya, mint a megegyezéseké is jóval 
nagyobb, mint a történeti területen volt. Ha a kétféle szertar-
tású katolikusok házasságát leszámítjuk, az esetek 48.6%, 
tehát majdnem minden második házasságkötés megegyezéses. 

Fontos most már annak kiderítése, hogy ezek a meg-
egyezések milyen arányban történnek. Majdnem állandó arány 
mutatkozik abban a tekintetben, hogy a megegyezések 60% 
történik az anya és csak If0% az apa vallása javára. Az erre 
vonatkozó adatokból megállapítható, hogy a római katolikusok 
és reformátusok között kötött házasságok száma majdnem 

1 Dr. Hanuy Ferenc: A vegyesházasságok jogtörténete. Pécs. 
1914. 54. 1. 

2 Móricz Miklós dr.: Stud. Statisztikai Tudósító. II. évf. 186. sz. 
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folytonosan növekszik. Állandóan jóval több amaz esetek 
száma, amikor a menyasszony róm. kat. A megegyezések 
aránya azonban mindkét kombinációban következetesen növek-
szik. Róm. kat. vőlegények megegyezési aránya az első év-
ötödben 23.5% volt. A legújabb adatok szerint (1931—1933) 
már 52.2%. A református vőlegények esetében a legrégibb 
arányszám csak 33.0% volt, ma már 55.8%. Tehát megegyezés 
sűrűbben létesül akkor, ha a menyasszony katolikus. 

A megegyezések eleinte sokkal inkább kedveztek a kato-
likusoknak, mint manapság. Az első öt évben még a megegye-
zések 66.4%-a (róm. kat. vőlegény), illetőleg 69.5%-a (ref. 
vőlegény) szólt a római kat. fél javára. Ma már ez az arány-
szám csak 40.6%, illetőleg 62.9%. Ha a menyasszony refor-
mátus, a megegyezések túlnyomó része a református vallás 
javára szolgál. Ez így van 1911 óta majdnem állandóan. Ellen-
ben nagy nyereségük van a katolikusoknak, ha a menyasszony 
katolikus s minthogy ilyen vegyesházasság több van és ezek-
ben gyakoribb is a megegyezés, ez dönti el a katolikusok nye-
reségét, ami azonban fokozatosan összezsugorodik. 

Összefoglalva a 38 évet, a katolikusok vesztesége, ha róm. 
kat a vőlegény, 2536 volt, nyeresége, ha református volt a 
vőlegény: 9531, végeredmény tehát a katolikusok javára 6995. 

A róm. katolikusok és evangélikusok között kötött házas-
ságok és ezeknél előfordult megegyezések adataiból a következő 
tanulságok vonhatók le. Az egész 38 év alatt 53.864 házasság-
kötés történt katolikus vőlegény és evangélikus menyasszony 
között. Ebből Nagymagyarországra esett 1918-ig 32.925, azóta 
Csonka-Magyarországra 20.939. Viszont evangélikus vőlegény 
és róm. kat. menyasszonv 58.550 esetben kötött vegyesházas-
ságot. I t t is sűrűbb tehát az az eset, amikor a menyasszony 
katolikus. 

Ami a megegyezést illeti, a katolikusok és evangélikusok 
közti házasságoknál a megegyezések valamivel ritkábban for-
dulnak elő, mint a katolikus-református házasságoknál és a 
megegyezések aránya sem növekszik olyan nagy mértékben. 
A lényeges különbség azonban az, hogy a katolikus-evan-
gélikus házasságkötéseknél a megegyezések jóval több eset-
ben szólnak a katolikus szülök javára, mint a katolikus-
református házasságoknál. A polgári házasság első öt 
évében a katolikus-evangélikus házasságoknál a megegye-
zéseknek majdnem háromnegyed része szólt a katolikus 
vallás javára. Ez az arányszám erősen lecsökkent azóta, 
az utolsó három évben 51.5%-ra, ha a vőlegény katolikus — 
ellenben ha a menyasszony katolikus, az arányszám ma is felül 
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van ΊΟ%-οη. Ennek folytán az evangélikusoknak minden évben 
csak veszteségük van. Ez a veszteség 38 év alatt 6799, tehát 
alig kevesebb, mint a sokkal iiépesebb református egyházé. 
Ha róm. kat. volt a vőlegény 1415.5, ha a menyasszony volt 
katolikus, akkor 5383.5 volt a veszteségek száma. Az evan-
gélikusok vesztesége mégis enyhülni kezd, amennyiben a háború 
előtt öt évenként az 1000-et is meghaladta, míg az utolsó év-
ötödben már az 500 alat t marad. 

A két protestáns egyház egymásközti házasságkötésénél 
(38 év alat t 21.031 esetben vett el református vőlegény evang. 
menyasszonyt és 19.903 esetben vett el evangélikus vőlegény 
református menyasszonyt) a megegyezések tekintetében az 
arányszám eleinte a 10%-ot sem érte el, de ma már 23% körül 
van. Érdekes, hogy ezeknél a protestáns vegyesházasságoknál 
a megegyezés gyakrabban szól az apa, mint az anya javára. 
A református fél azonban mindig erősebb. Ha a vőlegény refor-
mátus, akkor a megegyezés nagy általánosságban 70%-ban 
szól a ref. fél és csak 30%-ban az evang. fél javára. Ellenben, 
ha evang. a vőlegény, akkor csak 36% esik a ref. fél javára, 
amely arányszám fokozatosan emelkedett fel 63%-ra. 

Végeredményben az evangélikusok a reformátusokkal 
való viszonylatban is mindig veszteséggel zárják le a mérleget. 
S míg a katolikus-protestáns házasságok esetében a protestán-
sok vesztesége fokozatosan enyhül, addig a protestáns vegyes-
házasságoknál azt látjuk, hogy az evangélikusok fokozatosan 
tért veszítenek a reformátusokkal szemben. Az bizonyos, hogy 
a megegyezések folytán legtöbb panaszra az evangélikusoknak 
van okuk, de az igazság kedvéért meg kell állapítani, hogy ezt 
a veszteséget nemcsak a katolikusok, hanem a reformátusok 
is okozzák, süt újabban nagyobb mértékben mint régebben, 
míg a katolikusokkal szemben fordítva áll a helyzet."1 

Ezt a szomorú megállapítást nem mi végezzük, hanem 
egy körön kívül álló elfogulatlan szakember. A legegyszerűbb 
és legtermészetesebb módja az volna i t t a gyógyításnak, ha 
evangélikus ifjúságunk tartózkodnék a vegyesházasság köté-
sétől. Végtére is van az evangélikus egyházban annyi értékes 
és kívánatos ifjúember és leány, hogy egymásra találjanak és 

1 A református egyház nyereségi és veszteségi számláján a követ-
kező érdekes adatokat találjuk. Ha rk. volt a vőlegény és református a 
menyasszony, akkor 1896—1918. közt a vesztesége 877.5, az 1919—1933. 
közt pedig a nyeresége 3413.5 volt. Ha ref. volt a vőlegény és rk. a 
menyasszony, akkor 1896—1918. közt a vesztesége 4817.0, az 1919—1933. 
közt pedig 4714.0, vagyis összesen 9531.0 volt. Bizonyság arra nézve, 
hogy a nők erősebbek és megbízhatóbbak, mint a férfiak. 
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egymással keressék a boldogságot. Miért kell az evangélikus 
leánynak másvallású f é r j és miért kell az evangélikus i f júnak 
másvallású feleség, mikor láthat ja és tapasztalhatja, hogy 
így csak drága egyházát pusztítja! 

De ha már evangélikus ifjúságunk kisebbségi voltunk 
következtében a vegyesházasságot nem bírja is elkerülni, 
legalább több gerinc és nagyobb hithűség volna benne! A rever-
zálisok statisztikája azonban ebben a tekintetben nagyon szo-
morú képet mutat.1 Ugyanis veszteségünk lajstroma 1900— 
1933. években ez volt: 

férfira esett nőre esett 

1900. évben 209.0 eset, 36.0% 
1901. , 179.0 31.3% — 110.5 — 68.5 
1902. , 216.0 37.4% —130.0 — 86.0 
1903. , 204.5 38.1% — 112.5 — 92.0 
1904. , 242.0 34.9% —136.5 —105.5 
1905. , 248.5 38.1% — 153.5 — 95.0 
1906. , 246.5 35.4% —148.0 — 98.5 
1907. , 283.5 34.3% —164.5 —119.0 
1908. , 252.0 37.7% —160.5 — 91.5 
1909. , 256.0 32.0% — 161.5 — 94.5 
1910. , 208.5 25.8% —136.5 — 72.0 
1911. , 257.0 31.1% —175.0 — 82.0 
1912. , 293.5 35.6% —195.5 — 94.0 
1913. , 243.5 27.1% —171.0 — 72.5 
1914. , 173.5 30.5% —109.0 — 64.5 
1915. , 104.0 28.1% — 62.0 — 42.0 
1916. 95.5 26.7% — 67.5 — 28.0 
1917. , 130.5 33.5% —100.5 — 30.0 
1918. , 213.5 31.7% —162.0 — 51.5 
1919. , 309.5 32.4% — 284.0 — 25.5 
1920. , 184.5 26.7% — 204.0 + 19.5 
1921. , 173.0 '22.9% —175.5 + 2.5 
1922. , 172.0 22.9% —156.0 — 16.0 
1923. , 149.0 19.5% —168.0 + 19.0 
1924. , 143.0 20.2% —156.0 + 13.0 
1925. , 131.5 19.4% —131.5 — — 

1926. , 124.5 16.4% —136.5 + 12.0 
1927. , 135.5 18.2% —142.5 + 7.0 
1928. , 158.0 19.1% —147.0 — 11.0 

1 Hálás köszönet az Ország-os Statisztikai Hivatalnak, amely szíves 
volt a kimutatásokat rendelkezésemre bocsátani. Felhasználtam még 
dr. Szél Tivadar nagyértékü tanulmányát is a vegyesházasságokről. 1933. 
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férfira esett nőre esett 
1929. évben 106.5 eset, 13.7% —121.0 + 14.5 
1930. „ 164.0 „ 20.4% —162.5 — 1.5 
1931. „ 174.5 „ 22.9% —153.5 — 21.0 
1932. „ 175.5 „ 23.0% —161.5 — 14.0 
1933. „ 167.0 „ 22.7% —152.0 — 15.0 

Ez a statisztika azt a szomorú jelenséget is felfedi, hogy 
az evangélikus férfiak révén nagyobb károsodás éri egyházun-
kat, mint a nők révén.1 

Róma egyházpolitikája. 

X. Pius Pápa 1906. január 18-án kiadta „Provida sapien-
tique cura" kezdetű dekrétumát, amelyben Németország egész 
területére vonatkozólag kimondotta, hogy a tridenti zsinat 
„Tametsi" rendelkezése az egész birodalomban kihirdetettnek, 
tehát a róm. kat. hívekre nézve kötelezőnek tekintendő, a ve-
gyesházasságokat minden esetben érvényeseknek kell ugyan 
elismerni, de a kauciókat meg kell követelni. Ez a dekrétum 
1909. június 18-ától Magyarországon is érvénybe lépett és ezzel 
a reverzálishajsza ismét felélénkült. Ugyanezt a szellemet szó-
laltatta meg az 1907. augusztus 2-án kiadott „Ne temere" kez-
detű dekrétum is. Ez a két dekrétum volt előfutója az 1917. 
évben elkészült pápai törvénykönyvnek. Joyce angol jezsuita2 

az előbb említett dekrétumok és az azokon alapuló Corpus 
Juris Canonicinak a vegyesházasságra vonatkozó alapszem-
pontjait a következőkben fej t i ki: 

„Az eddig kifejtett elveknek megfelelően az egyház min-
den megkeresztelt személy házasságát szentségi viszonynak 
ismeri el. Ezekben a szentségi jegyek ugyanúgy meg vannak, 
mint a kat. házasságban. Bárhol veszi is egymást férjül és fele-
ségül két megkeresztelt ember, az Krisztus és az egyház viszo-
nyát példázza és ott nincs szükség papra, hogy a szentséget 
kiszolgáltassa (man braucht dort keinen Priester zur Spendung 
des Sacraments). így hát e házasságoknak ugyanaz a tökéletes 

1 Meg kell jegyeznünk, hogy a nyereség és veszteség számát úgy 
állapítják meg, hogy pl. 1933-ban evangélikus részről 3825 vegyesházas-
ságot kötöttek. Ezek közül 1470 esetben megegyezés jött létre. Hogy az 
evangélikus egyházat károsodás ne érje, ennek felénél (735) kellett volna 
javára reverzálist kötni. Mivel azonban csak 567 reverzálist vettek, 
ennélfogva a veszteség 167 volt. 

2 G. H. Joyce S. J. Die Christliche Eche. Leipzig. 1934. 191—192. 
A törvénykönyv kiváló magyarázó müve még: August Knecht. Handbuch 
des katolischen Echerechts. Freiburg i. B. 1928. 
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felbonthatatlansága van, mint a katolikus házasságoknak. 
Tekintetbe kell azonban vennünk, hogy a házasság érvényesí-
tését és a szentség feltételeit illetőleg a katolikusok és a nem-
katolikusok felfogásában meglehetős különbség van. Az 1917. 
évi Codex valamennyi érvényes házasság szükséges feltételé-
nek mondja az illetékes pap és két tanú jelenlétét. Ez alól csak 
rendkívüli kivételek lehetnek. Az egyház a maga törvényét ter-
mészetesen nem tekinti valamennyi megkereszteltre kötelező-
nek. A keresztség Krisztus nyájába sorolt mindenkit, s ezzel 
az általa rendelt hatalom alattvalóivá lettek. Az a körülmény, 
hogy ezt a hatalmat nem ismerik el, nem mentesíti őket a köte-
lezettség alól és nem ád nekik olyan különleges előjogot, ame-
lyet a közönséges hívő nem élvez. A házasság dolgában az egy-
ház kivételesen megállapította, hogy a Codex határozmányai 
a nemkatolikusokat nem kötik. Körébe csak azok tartoznak, 
akik a róm. kat. egyházban nyerték a keresztséget és akik az 
eretnekségből vagy szakadárságból utólagosan vétettek fel 
közösségébe. (C. I. C. c. 1099.). Ebből kifolyólag ott, ahol két 
megkeresztelt nemkatolikusról van szó, a szentségi házasság 
érvényességéhez már többé nem követelendő, ami a középkor-
ban szükséges volt. Ha a férfi és a nő egymást férjül és fele-
ségül elkötelezi, s szövetségük elé kánonjogi akadály nem gör-
dül, akkor azok szentségi házasságot kötöttek. Skótország tör-
vénye ma is elismeri az ilyen házasságot. Ugyanez állt fönn 
Angolországban is 1754-ig. A kölcsönös elhatározásról szóló 
megegyezés érvényes házasság volt, amely felbonthatatlan. 

Megfontolandó azonban, hogy két nemkatolikus ember 
frigye szentség-e, ha nem azzal a szándékkal kötik, hogy való-
ságos házasságot kötnek? Az egyház azt tanítja, hogy a való-
ságos házasság felbonthatatlan. Ha tehát valaki azzal a szán-
dékkal lép frigyre, hogy házásságát ismét fel fogja bontani, 
akkor nem létesül valóságos házasság. Ma, mikor az elszakadt 
egyházak mindenikében olyan tömeges az elválás, úgy látszik, 
tényleg ilyen gondolattal kötik a házasságot." 

A pápai törvénykönyv teljes címe: Corpus Juris Cano-
nici Pii X. Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti papae 
XV. auctoritate promulgatus. Megjelent 1917. évi Acta Apos-
tolicae Sedis-ben, a Providentissima Mater Ecclesie kezdetű 
constitutio hirdette ki s hatályba lépését 1918. május 19., pün-
kösd ünnepén állapította meg. 

A C. I. C. a vegyesházasság kérdésében ú j helyzetet 
teremtett. A 3. kánon szerint „érvényben maradnak az egyes 
államokkal kötött megegyezések, bármennyire ellenkezzenek is 
a Codex törvényeivel." A 4. kánon szerint „természetes és 
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erkölcsi személyek szerzett jogai és a szentszéktől nyert kivált-
ságai és engedélyei, amennyiben még használatban vannak, s 
vissza nem vonattak, érvényben vannak, ha csak az ú j kánon 
azokat kifejezetten vissza nem vonja." Az 5. kánon azt mondja, 
hogy az olyan jogszokások, amelyek megszűntetése az illetékes 
püspökök ítélete szerint nehézségekkel járna, továbbra is tűr-
hetők. Végül a 6. kánon kijelenti, hogy a Codex-el nem ellen-
kező általános és részleges szokások érvényben maradnak. 

Látható, hogy a kánonok kijelentései nem egészen vilá-
gosak. Ezt igazolja az, hogy a római katolikus egyház kánon-
jogi tudósai sem értelmezik azokat egyező módon. Sipos pécsi 
teológiai tanár azt vitatja1 , hogy „a vegyesházasságok meg-
kötési formájának előírásánál nem szól a kódex a Németország-
ban és Magyarországon fennálló ama kivételes állapotról, hogy 
ott a vegyesházasság klandasztine kötve is érvényes. De ezzel 
nem szűnt meg a mondott országok e kivételes joga, mert en-
nek alapja pápai indultum, ez pedig továbbra is fennáll, ha 
csak a kódex kifejezetten vissza nem vonja. Már pedig ezt az 
indultumot nem vonta vissza, tehát a vegyes házasságok meg-
kötését illetőleg nálunk is, Németországban is minden a régi-
ben marad. így mondja ezt a legújabb püspöki instrukció is." 
Sipos hivatkozik Göller e tárgyban írott könyvére is2, ahol a 
német egyházjogász azt állítja, hogy nem indultumról, hanem 
partikuláris törvényről van szó, tehát e nevezett két országnak 
adott kedvezmény megszűnt. Sipos azonban ezzel szemben is 
fenntar t ja és vi tat ja a maga álláspontját. 

Lehet, hogy ez a kérdés csakugyan vitatható. Egy azon-
ban bizonyos és ez az, hogy az 5. kánon ama kitétele alapján, 
mely szerint ha az illetékes püspökök valamely gyakorolt ked-
vezmény megvonását nehézségbe ütközőnek tartanák, az to-
vábbra is megmaradhat: a magyar püspöki kartól joggal elvár-
hatjuk, hogy a kedvezmény fenntartása mellett szállnak síkra 
és amúgy is ezer bajjal küzködő népünket nem teszik ki belső 
gyötrelmeknek, megkímélik az egyes embereket a lelki válsá-
goktól, a családok nyugalmát pedig az erkölcsi összetöréstől. 

A Corpus I. C. a vegyesházasság dolgában így intéz-
kedik.3 „1060. kánon: Az egyház mindenütt legszigorúbban 
tilt ja a házasságkötést két olyan megkeresztelt személy között, 
akiknek egyike katolikus, a másika pedig eretnek vagy szaka-

1 Sipos István dr.: Az új egyházi törvénykönyv főbb vonásai és 
újításai. Π. böv. és jav. kiadás. Pécs, 1918. 145. 1. 

2 Göller: Das Eherecht in neuen kirchlichen Gesetzbuch. 1918. 
3 A kánonokat szószerint vettem Meszlényi Zoltán: Házasságjog 

stb. Esztergom, 1927. c. könyvéből. 
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dár felekezethez tartozik. Ha pedig a katolikus fél és a gyer-
mekek hitbeli romlásának veszedelme forog fenn, akkor a há-
zasságot maga az isteni törvény tiltja. 

1061. kánon. 1. §. Az egyház a vegyesházasság akadálya 
alól csak akkor ád felmentést, 

1. ha igazán jogos és súlyos okok kívánják, 
2. ha a nemkatolikus fél biztosítékot adott arra nézve, 

hogy katolikus házastársának hitét nem veszélyezteti és mind-
két fél biztosítékot adott az összes gyermekek katolikus meg-
keresztelésére és nevelésére vonatkozólag. 

3. ha a biztosítékok betartása erkölcsi bizonyossággal 
várható. 

2. §. A biztosítékok rendszerint írásban követelendők. 
1062. kánon. A katolikus házastárs tartozik okosan elő-

segíteni házastársa megtérését. 
1063. kánon. 1. §. Jóllehet az egyház megadta a felmen-

tést a vegyes vallás akadályától, a házastársak mégsem mehet-
nek el az egyházi házasság előtt vagy azután sem sem szemé-
lyesen sem megbízott útján a nemkatolikus lelkészhez, mint 
ilyenhez, házassági beleegyezés nyilvánítása vagy megújítása 
végett. 

2. §. Ha a plébános biztosan tudja, hogy a jegyesek ezt 
a törvényt át fogják hágni vagy máris áthágták, házasságuk-
nál ne működjék közre, csak legfölebb igen súlyos okokból, 
botrány kizárása és az ordinárius előzetes megkérdezése 
mellett. 

1064. kánon. 1. §. Az ordináriusok és a többi lelkipász-
torok a híveket, amennyire lehet, riasszák el a vegyesházas-
ságoktól stb. 

1065. kánon. 1. §. Elriasztandók a hívek azokkal való 
házasságkötéstől is, akik közismerten elhagyták katolikus hitü-
ket, noha nem katolikus felekezethez nem pártoltak, vagy az 
egyháztól elítélt társulat tagjává nem lettek. 

1070. kánon. 1. §. Nem keresztelt személynek a katolikus 
egyházban megkeresztelt vagy ugyanabba eretnekségből, ille-
tőleg szakadárságból visszatért személlyel kötött házassága 
semmis. 

1094. kánon. Csak azok a házasságok érvényesek, melye-
ket a plébános vagy a helyi ordinárius vagy az egyiküktől 
meghatalmazott pap és legalább két tanú előtt kötnek. 

1099. kánon. 2. §. ... a nem katolikusok, akár keresztel-
tek legyenek, akár kereszteletlenek, ha egymásközt kelnek 
egybe, nincsenek kötelezve a házasság katolikus alakjának 
betartására. Ugyanígy a nemkatolikus szülők gyermekei, jól-



32 

lehet a katolikus egyházban vették fel a keresztséget, ha gyer-
mekkoruktól kezdve eretnekségben vagy szakadárságban vagy 
hitetlenségben, vagy minden vallásnélkül nőttek fel, valahány-
szor nemkatolikus féllel kelnek egybe. 

A 2375. kánon mindezekre ráteszi a koronát, mikor ki-
jelenti, hogy amennyiben a vegyesházasság felmentés kérése 
nélkül köttetik, azt érvényesnek ismerik ugyan el, de mert 
tiltott (non licitum), a katolikus fél minden egyházi jogát el-
veszíti, és így nem részesülhet a szentségekben és egyházi 
temetésben. 

A Corpus I. C.-nak ezek a vegyesházasságra vonatkozó 
legfontosabb kánonai. Minden egyoldalúságuk mellett is meg-
adják a lehetőséget az emberséges kezelésre, amint azt Isten-
ben boldogult Csernoh érsekprimás gyakorolta is. Elég volna 
az 1061. kánon 1. §. a) pontjának alkalmazása és nem mindig 
csak a b) pontjának erőszakolása. Mert lehet-e a vegyesházas-
sághoz való engedély megadására jogosabb és súlyosabb ok, 
mint i f j ú emberek lelkének kímélése, családok békéjének meg-
mentése, társadalom nyugalmának és a nemzeti élet zavar-
talanságának biztosítása? Jézus mindenesetre ezt ta r taná leg-
főbb oknak és jaj- t kiáltana azokra, akik az „ő kicsinyei" 
közül csak egyet is megbotránkoztatnak. Miért vár ják hát 
Jézus szolgái az Ür ítéletét? 

Ellenáramlatok. 

A római katolikus egyház egyoldalú és merev magatar-
tása minden országban bizonyos megdöbbenést és rosszalást 
váltott ki. Mindazonáltal a társadalom érthetetlen közönyt 
mutat a vegyesházasságok egyoldalú megítélése dolgában. 
Maguk a hivatalos körök és még az országos törvények érvénye 
és az általános rend megtartása felett őrködni hivatott ható-
ságok, sőt bíróságok is ar ra az érthetetlen álláspontra helyez-
kednek, hogy a római katolikus egyház magatartása belső 
egyházi ügy, amelybe kívülről beleavatkozni nem lehet. Német-
országban, ahol a protestantizmus túlsúlyban van, ezt a kér-
dést már régóta nem nézik közönyösen. Igaz, hogy az ő hely-
zetük kedvezőbb azért, mert a római katolikus egyház merev-
sége többet használ a protestantizmusnak, mint a katoliciz-
musnak. Az evangélium hívei többségben vannak, s így a ve-
gyesházasság révén inkább nyernek, mint vesztenek. S minél 
kíméletlenebb a pápa egyháza, annál többen engednek az evan-
gélium emberségesebb szellemének. Németországban az ellen-
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akciók első jelenségével már 1620-ban találkozunk, amikor is 
a drezdai konsisztórium azt a határozatot hozta, hogy a vegyes-
házasság csak abban az esetben engedhető meg, ha a protes-
táns nőt férje a maga vallásának szabad gyakorlatában nem 
gátolja, és ha a katolikus férj biztosítékot ád arra nézve, hogy 
összes gyermekeit az evangélikus vallásban nevelik. Ugyanarra 
az álláspontra helyezkedett tehát, amelyet a pápa egyháza 
elfoglalt. Hatvan évvel később, 1687-ben Frigyes Károly 
Württemberg fejedelme elrendelte, hogy a vegyesházasságból 
származó gyermekek mind evangélikus vallásban nevelendők. 
Ugyanezt mondták ki 1711-ben Brandenburgban, 1713-ban 
Braunschweig-Lüneburgban, 1720-ban Szászországban. 

Közben és ez után is Németországban folyton szaporo-
dott a vegyesházasságok száma. Például Poroszországban 
1885-ben a vegyesházasságok száma 231.047 volt. Ez a szám 
1900-ig 321.499-re, 1905-ig 359.985-re, 1910-ig 393.885-re emel-
kedett. Ezer házasságkötésre 1896-ban már 85 vegyesházasság 
esett. A vegyesházasságokból született gyermekek száma 
1885-ben 426.628 volt, ami 1910-ben már 789.495-re emelkedett 
fel. Az evangélikus egyházra nézve ebből nem származott 
ugyan veszedelem, mert 1900-ban a vegyesházasságokból szü-
letett gyermekek 56 percentje, 1910-ben pedig már 57 percentje 
nevelkedett evangélikusnak, mindazonáltal a német evangélikus 
egyház szükségét érezte a védekezésnek. Ebben a védekezés-
ben az állam is segítségére volt. A német államtörvény ugyanis 
a vegyesházasságból származó gyermekekre vonatkozólag azt 
rendeli, hogy azok lJf éves koruk betöltéséig valamennyien az 
apa vallásában nevelendők. Mikor a gyermek lJf. életévét be-
tölti, maga határozza meg, mi lesz a vallása. Ez a törvény 
akkor is érvényes, ha a szülők meghalnak. Kivétel csak akkor 
lehetséges, ha a házasság fennállása folyamán a szülők köl-
csönösen megegyeznek, hogy a gyermek más vallásban neve-
lődjék, mint amelyet neki a törvény megszab. 

Vilmos porosz király aláírásával a reverzálisoktól való 
óvás érdekében 1880. július 30-án egy irat jelent meg, amelyet 
mindenkinek, aki vegyesházasságot szándékozott kötni, meg-
küldték. ι 

„Kivonat az egyházi törvényekből az egyház iránt való 
kötelességek megszegése tárgyában. Mi Vilmos, Isten kegyel-
méből Poroszország királya stb. az egyetemes zsinattal egyet-
értésben és állami minisztériumunk ama nyilatkozata alapján, 

1 Az itt közölt szövegek eredetijét lásd: D. Otto Ewerling: 
Mischehenpflege. ΧΠ. Aufl. Berlin, 1918. 

2 
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hogy ez ellen semmiféle állami kifogás nem emelhető, a régi 
tartományok evangélikus egyházaira vonatkozólag elrendeljük: 

6. §. Az az egyháztag, aki magát arra kötelezi, hogy ösz-
szes gyermekeit nem evangélikus egyháznak engedi át, az egy-
házi tisztséghez való jogát, valamint választó és választható-
sági, súlyosabb esetekben pedig keresztszülői jogát is elveszti. 

12. §. Az ilyen egyháztag az úrvacsora szentségétől is 
elutasítandó, ha e kegyelemeszköz áldásában való részesedésre 
méltatlannak ta r t ják s annak felvételével a gyülekezetet meg-
botránkoztatná." 

Ezt a rendelkezést az egyházközségek presbitériumai a 
következő levél kíséretében küldik meg a magáról megfeled-
kező egyháztagnak: 

„Tudomásunkra jutott, hogy Ön vegyesházasságra készül 
és abban a veszedelemben forog, hogy róm. kat. papnak tesz 
ígéretet összes gyermekei átengedésére. Az idemellékelt tör-
vényes határozatra figyelmeztetve intjük, tar tsa meg az evan-
gélikus hitvallással szemben fennálló kötelezettségét: ne adja 
meg az Öntől kívánt, de evangélikus egyháztaghoz nem méltó 
ígéretet. És mivel ez ígéret nélkül Önt a róm. kat. egyházban 
meg nem eskethetik, áldassa meg frigyét az evangélikus egy-
házban, s minél előbb lépjen érintkezésbe saját lelkészével, 
aki a további tanácsokkal majd ellátja. Amennyiben várakozá-
sunk ellenére és az evangélikus gyülekezet botránkoztatására 
Ön a gyermekek neveltetése dolgában az ígéretet mégis meg-
adná, az egyházi törvény idézett megszabása értelmében, Öntől 
kötelesek leszünk, az evangélikus egyházi tisztségekhez való 
jogát megvonni, sőt esetleg, a 12. §-í is alkalmazni." 

Ha az így figyelmeztetett egyháztag önmaga és egyháza 
ellen a reverzális adás bűnét mégis elköveti, akkor az egyház-
tanács a következő levelet intézi hozzá: 

„Mivel Ön katolikus módon eskettette meg magát és így 
azt az ígéretet adta, hogy gyermekeit katolikusoknak nevelteti, 
sajnálatunkra kénytelenek vagyunk tudatni, hogy a fennálló 
egyházi határozmányók és az egyháztanács végzése alapján 
a választás és választhatóság jogát Ön elvesztette. Adott ígé-
retét kénytelenek vagyunk egyházával és evangéliumi hitval-
lásával szemben elkövetett sajnálatos kötelességmulasztásnak 
minősíteni. Nyomatékosan felhívjuk, vessen számot Istennel és 
lelkiismeretével, hogyan tehetné jóvá azt a botránkoztatást, 
melyet hitfeleinek okozott?" 

Vegyesházasság dolgában időnként a templomban is a 
következő szózatot intézik a hívekhez: 
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„Evangélikus hitvallásunk mellőzésének sőt megsértésé-
nek növekvő kényszerűsége arra indítja az egyháztanácsot, 
hogy gyülekezetünk érett ifjúságához és a szülőkhöz is a követ-

* kező kéréssel és intéssel forduljon. 
Kétségtelen, hogy a keresztyén egyház legfőbb boldog-

sága és igazi békessége a házastársak teljes egyetértésén, szí-
vük szent összeforrásán és az Isten igéje igazságában való 
egyező hitén és azonos felfogásán fordul meg. Ebből folyólag 
kötelességünk komoly meggondolásra inteni mindazokat, aki-
ket illet, hogy a frigykötésnél ne engedjenek pusztán külső 
viszonyokat és szempontokat érvényesülni, hanem lelkiismere-
tesen vegyék figyelembe a hitbeli viszonyokat is, hogy így 
magukat is, otthonukat is sok mindenféle kellemetlenségtől és 
későbbi viszálykodástól megóvják. 

Különösen azt vagyunk kénytelenek evangélikus egy-
házunk tisztessége és a neki fogadott hűség ellen elkövetett 
bűnnek nyilvánítani, ha valaki férfiatlan engedékenységből a 
család gyermekeit annak az egyháznak ígéri oda, amely azok-
tól a tiszta evangéliumot elvonja, az evangélikus szülőket az 
örökkévalóságból kizárja, apáink egyházával szemben pedig 
mindmáig elkeseredett ellenségeskedést és üldözést tanúsít. De 
minden körülmények között mégis csak lelkiismeretbe vágó 
egy evangélikus emberre nézve, hogy gyermekeit részesévé 
tegye az evangéliumi hit amaz áldásainak, amelyekért apáink 
olyan sokat áldoztak és amely életben és halálban egyaránt az 
egyetlen vigaszt megadni képes. Ezért az egyháztanács az egy-
ház összes tagjaihoz azt a bizodalmas kérést intézi: igyekezze-
nek körükben a vallási közöny botránkoztatásait megakadá-
lyozni és az evangéliumi kötelezettségek hűséges átérzését 
ápolni. Az Ür Isten keltse fel mindenütt a kegyes határozott-
ságot és az óvó szeretet e szavait is áldja meg!" 

Az egyház azt is elrendelte, hogy a családi könyvek mel-
lett mindenütt a vegyesházasságokról is külön könyvet vezes-
senek. Elrendelte azt is, hogy a kötött vegyesházasságokról a 
család szempontjából érdekelt egyház lelkészét értesíteni kell. 

Ezt teszik Németországban. Hát minálunk mi történt 
eddig és mi történik most? 

Evangélikus egyetemes egyházunk már a polgári házas-
ság kötelező behozatala évében 1895-ben ta r to t t egyetemes köz-
gyűlése jegyzőkönyvének 65. pontjában a következő határoza-
tot hozta: 

„Ideiglenes útasítás a lelkészek részére az egyházpolitikai 
törvények életbeléptetése következtében. 

3* 
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1. §. Ág. hitv. evang. egyházunk az egyházi esketés jogá-
nak gyakorlatát . . . a polgári házasságkötés mellett is teljes 
mértékben igénybe fogja venni. 

2. §. A kihirdetés kötelezését rendeli el. 
3. §. Szintén a kihirdetésről szól. 
4. §. Az egyházi esketés azoktól az evang. vallású háza-

soktól és azon keresztyén vegyes vallású házasoktól, akiknek 
legalább egyike evangélikus, meg nem tagadható, ha a polgári 
anyakönyvvezető tanúsítványával igazolják, hogy a polgári 
házasságot már megkötötték. Megeskethetők az olyan házasok 
is, kiknek egyike evangélikus vallású, másika pedig nem 
keresztyén. 

5. §. A tanúsítvány szükséges voltát hangsúlyozza, azt az 
esetet kivéve, ha az egyik házasfél közel halállal fenyegető 
betegségben szenved. 

6. §. A lelkész iparkodjék a házasulókat arra bírni, hogy 
az egyházi esketést a polgári házasságkötés után vegyék 
igénybe. 

7. §. Az egyházi esketés rendszerint az Isten házában 
végzendő, de ' fontos okokból kivételképpen magánlakásban is 
megtartható. 

8. §. Az egyházi esketés rendszerint azon lelkész előtt 
történjék, aki az eddigi gyakorlat szerint az esketésre illetékes. 

9. §. Az esketési stólák érintetlenül hagyatnak. 
10. §. Az egyházhívektől megkívánjuk, hogy a polgári 

házasságkötés után azonnal vegyék igénybe az egyházi esketést 
és hogy úgy a hirdetésre, mint az esketésre legalább is a polgári 
hirdetés folyama alatt jelentkezzenek. 

11. §. Az esketés egyházi szertartása jelenlegi agendális 
alakjában fenntartatik. Az ezirányban szükséges módosítások 
keresztülvitelével a püspökök bízatnak meg. 

A bányai evangélikus egyházkerület 1896. évi közgyűlése 
jegyzőkönyvének 65. pontjában Veres József békési főesperes 
indítványára felkérte az egyetemes közgyűlést, intézzen a kor-
mányhoz feliratot oly rendelet kiadása céljából, hogy az eset-
ben, midőn bevett vagy törvényesen elismert különböző vallás-
felekezethez tartozó házasulok egyességet kötnek arra nézve, 
hogy gyermekeik valamennyien az apa vagy anya vallását 
kövessék, az egyesség félvételére illetékes közegek az egyes-
séget megkötő felek illetékes lelkészeit a megállapodásról érte-
sítsék. Az egyetemes közgyűlés 1896. évi jkve 83. pontjában az 
indítványt elfogadta, a felirat szerkesztésével Sztehlo Kornél 
ügyészt, felterjesztésével pedig az egyetemes felügyelőt 
bízta meg. 
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A következő 1897. évi bányai egyházkerületi közgyűlés 
jkvének 51. pontja szerint a budapesti egyházmegye panaszolja, 
hogy az egyházpolitikai törvények életbelépése óta az esketé-
sek és áttérések száma lényegesen csökkent, a vegyesvallású 
jegyesek a születendő gyermekek vallására nézve kötött szer-
ződésekben felette ritkán állapodnak meg abban, hogy vala-
mennyi gyermek az evangélikus vallásban neveltessék. A kerü-
let az aggasztó tünetekre vonatkozó előterjesztést az egyete-
mes gyűlés tudomására hozza, általános érvényű intézkedés-
től remélvén a mutatkozó hátrányok orvoslását. 

Az 1898. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 91. 
pontja teljes terjedelmében közli a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium 3052. sz. válaszát az 1896. évi felterjesztésre. 
Ebben a miniszter kijelenti, hogy az előterjesztett kérelmet 
nem tar t ja teljesíthetőnek abban az alakban, hogy az 1894. 
évi XXXII·. t.-c. 1. S-ában felsorolt hatóságok küldjék meg az 
illetékes lelkészeknek az előttük létrejött megegyezések hiteles 
másolatait, sem abban az alakban, hogy a házasságkötésnél 
közreműködő állami anyakönyvvezető eszközölje azt. Kijelenti 
a miniszter, hogy az ellenőrzés egyházi feladat, továbbá ilyetén 
rendelet kiadásának semmi jelentősége nem volna, mert míg a 
házasság megkötve nincs, addig a megegyezésnek sincs jog-
hatálya; azonfelül ez a megegyezés a házasság megkötése előtt 
annyiszor mennyiszer változtatható. Egyébként a miniszter 
szerint az egyes felekezetbeli lelkészek a cura pastoralisból 
eredő kötelességüknek e téren az állami közegek igénybevétele 
nélkül is megfelelhetnek. 

A bányai evangélikus egyházkerület 1899. évi közgyűlése 
jegyzőkönyvének 29. pontja szerint a budapesti egyházmegye 
azt az indítványt terjesztette elő, hogy a reverzálisadások 
lehető megakadályozása céljából hatalmaztassanak fel a lelké-
szek, hogy azon házasoktól, kik szerződésileg mindkét nembeli 
gyermekeiket a katolikus vallásban neveltetni kötelezték, az 
egyházi esketést, illetőleg áldás megadását megtagadhassák. 

A közgyűlés az indítványt, mely egyetemes jellegű és 
esetleg a zsinat hatáskörébe vágó intézkedést kíván, felter-
jeszti az egyetemes közgyűléshez. 

Az 1908. évi esperességi és kerületi közgyűléseket min-
denütt foglalkoztatta a „Ne temere" kezdetű pápai dekrétum 
és valamennyi kerület felterjesztést intézett az egyetemes 
gyűléshez, amely 1908. évi jkve 39. pontjában a következőket 
mondja: 

„A magyarhoni ág. hitv. evang. keresztyén egyház egye-
temes közgyűlése sajnálattal és megütközéssel értesült azon 



38 

„Ne temere" című pápai dekrétumról, melyet a római egyház 
Concilii congregatioja a pápa különös megbízásából 1907. aug. 
2-án kibocsátott és a magyarországi róm. kat. püspököknek 
miheztartás végett megküldött. Ezen dekrétumban a római 
pápa a Magyarországnak 18^1. évben kiadott és királyi jóvá-
hagyást nyert felmentvénnyel rendezett jogállapotot a vegyes-
házasságok dolgában minden kényszerítő ok nélkül megzavarta, 
amennyiben a katolikusok és a más vallásra áttért katolikusok 
és nemkatolikusok között létrejött házasságot érvénytelennek 
nyilvánítja. Ezen dekrétum ugyan elsősorban a magyar állami 
törvényhozás szuverénitását támadja meg, amennyiben a római 
pápa valamely Magyarországon kötött házasság jogérvényes-
ségére kiható szabályt állapít meg, holott Magyarországon a 
házasságkötés feltételeinek megállapítása kizárólag és minden 
vonatkozásban a magyar állami törvényhozás hatáskörébe tar-
tozik. Habár ezért a pápai dekrétum elsősorban az állami jog-
rendet sérti és az állami jogrend megtámadása elleni védekezés 
nem tartozik az egyházi testületek hatáskörébe, az ág. hitv. 
evangélikusok közgyűlése mégis abból az okból kénytelen fog-
lalkozni a pápai dekrétummal, mert annak félremagyarázhatat-
lan intenciója a vegyesházasságra lépni kívánókat arra kény-
szeríteni, hogy házasságukat a római katolikus pap előtt kössék 
meg, aki egyházának utasítása folytán csak úgy adhatja össze 
a vegyes vallású házasulókat, ha gyermekeik vallására nézve 
a róm. kat. egyház javára egyességet kötnek. Miután a pápai 
dekrétum által célbavett ezen eljárás a protestáns egyházak 
érdekét és törvényes jogát sérti, hazánkban a katolikusok és 
nemkatolikusok közötti békét és egyetértést megzavarja, kato-
likusokra és nemkatolikusokra egyaránt jogállamban meg nem 
engedhető lelkiismereti kényszert gyakorol, e mellett felekezeti 
viszály magvát a házasulok, férj és nő, testvér és testvér közé 
hinti és a legszentebb családi köteléket feldúlja: a magyar 
evangélikus egyház egyetemes közgyűlése a humanitás, a lelki-
ismeret szabadsága és a törvények által biztosított vallásegyen-
lőség nevében a hivatkozott pápai dekrétum ellen a legerélye-
sebben tiltakozik és tekintettel arra, hogy az 1894. évi XXXXII. 
t.-c. 1. §-ában megállapított az a lehetőség, hogy a vegyesval-
lású házasulok a gyermekek vallása iránt szerződésileg meg-
egyezhetnek, a lelkiismeretre gyakorolt kényszer folytán az 
ily törekvéseknek, milyeneket a „Ne temere" céloz, tág kaput 
nyit, a magyarhoni evangélikus egyház egyetemes közgyűlése 
a „Ne temere" által okozott sérelem és vallási békezavarás 
orvoslását abban találja, ha magyar törvényhozás az 189Jf. évi 
XXXII. törvénycikket hatályon kívül helyezi és a gyermekek 
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vallására nézve az 1868. évi Lili. t.-c. rendelkezéseit vissza-
állítja. 

Az egyetemes gyűlés ezen kijelentését további megfelelő' 
intézkedés céljából a mindkét evangélikus egyházat közösen 
érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottsághoz áttétetni rendeli, 
egyúttal a fenti értelemben felterjesztést intéz a kormányhoz." 

A következő 1909. év november havában tar tot t egye-
temes közgyűlés jegyzőkönyve 42. pontjában azt határozta, 
hogy a vegyesházasságok dolgában az egyházi tisztviselők 
részére útasításokat ad ki. Ez útasítások lényeges pontjai a 
következők: 

1. A lelkészek érdeklődjenek az állami anyakönyvvezető-
nél bejelentett vegyesvallású házasságkötések iránt. Igyekez-
zenek meggyőzni az evangélikus híveket, hogy egyházunk hát-
rányára egyességet ne kössenek. Ha a házasulok egy vallásban 
akarják neveltetni gyermekeiket, igyekezzenek őket meggyőzni, 
hogy ha a gyermekek mindnyájan az evangéliumi vallást kö-
vetik, az reájuknézve szellemi és erkölcsi tekintetben csak 
nyereség lesz. 

2. A házasulandókkal való beszélgetésben a lelkészek 
óvakodjanak minden furfangtól és tisztán lelkiismereti és 
erkölcsi érvekkel lépjenek elő. 

3. Ha a lelkészek fáradozása hiábavalónak bizonyul, 
igyekezzenek a körülmények pontos leírásával és szerzett 
bizonyítékokkal az esetet pontosan leírni és az esperesnek 
jelentést tenni. 

4. A lelkészek a községben előfordult vegyesházasságok 
megkötéséről s azok körülményeiről félévenként tegyenek jelen-
tést az esperesnek. Ha a vegyesházasok más községbe költöz-
nek, erről településük helyének illetékes protestáns lelkészét 
értesítsék. 

5. A vegyesházasságokból született és a törvény, vagy a 
szülők megegyezése alapján protestáns gyermekek keresztelése 
és nevelése nyilvántartandó. Az esetleg elkövetett vétségekről 
a felsőbbséghez tegyenek jelentést. 

6. A lelkész szorgalmasan látogassa a vegyesházasság-
ban élő híveit és a gyermekek vallásos nevelését a hazai törvé-
nyek rendelkezései értelmében ellenőrizzék. 

7. Az esetleg elkeresztelt tanköteles gyermekek iskolai 
beíratásánál az állami anyakönyv adatai legyenek irányadók. 

8. A lelkészek és hitoktatók igyekezzenek az if júság szí-
vébe a vallásos érzést, az egyház iránti hűséget és az evan-
géliumi öntudatot erősíteni. 
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9. Minden evangélikus lelkész köteles hivatalból értesí-
teni azon protestáns gyülekezet lelkészét, amelyben a protes-
táns jegyes él, ha részére házasságkötés céljából születési anya-
könyvi kivonatot kiállít. 

10. Mivel reverzálist adó híveink később sokszor megbán-
ják, hogy gyermekeiket más vallásnak ígérték át, a lelkészek 
igyekezzenek őket felvilágosítani, mikép tehetik jóvá hibájukat. 

11. A gyermekek vallására nézve kötött szerződés kelte 
és tartalma a jegyzet rovatban a házassági anyakönyvbe is 
bevezetendő. 

12. Egyházunk minden presbiterétől elvárja, hogy saját 
hatáskörükben a reverzálisok és kitérések meggátlására köz-
reműködjenek. 

13. A lelkész jogosítva van a templomban való egyházi 
esketést megtagadni abban az esetben, ha a házasuló felek egy-
házunk szolgálatát csak azért akarják igénybevenni, mivel a 
róm. kat. egyház kánonaiba ütköző akadállyal kerültek szembe. 

14. A leány- és fiókgyülekezetek gondnokai minden ve-
gyesházassági eljegyzésről az illetékes evangélikus lelkészt 
nyomban értfesíteni kötelesek. 

15. A szórványokban a lelkész ellenőrző útainak útikölt-
ségét az anyaegyház fedezni köteles. 

16. Az egyházunk kárára történt térítvényről vagy át-
térésről az egyháztanácsnak jelentés teendő és az eset jegyző-
könyvbe foglalandó. 

17. Aki vegyesházassága kötésénél egyházunk kárára 
térítvényt adott, egyházunkban semminemű tisztséget nem 
viselhet. Az állás természeténél fogva evangélikus lelkész és 
tanító vegyesházasságra egyáltalán nem léphet. 

18. A jelen útasítás nem vonatkozik azokra a vegyes-
házasságokra, amelyeket evangélikusok és reformátusok köt-
nek egymással. 

Az 1915. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 25. 
pontjában az egyetemes közgyűlés elfogadja és a protestáns 
közös bizottsághoz teszi át a dunáninneni egyházkerület azon 
indítványát, hogy az 1868. évi törvénycikk revidiáltassék. 

Az 1921. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 12. 
pontja a bányai egyházkerület felterjesztése alapján a vegyes-
házasságok érvényessége ügyében a jogügyi bizottság követ-
kező jogvéleményét tárgyal ja: 

,,Αζ 1920-ban megjelent Codex Juris Canonici nem tar-
talmaz olyan jogszabályt, amely a vegyesvallású házasfelek 
között létrejött házasságot a megkívánt kauciók hiányában 
érvénytelennek mondaná ki. A Codex a vegyesházasságokat 
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általában eltiltja és csak akkor enged felmentést a tilalom alól, 
ha a nemkatolikus fél biztosítékot nyújt, hogy a katolikus felet 
vallásától való elpártolásra csábítani nem fogja és valameny-
nyi gyermekét katolikus vallásban nevelteti. A sérelem reánk-
nézve abban van, és ez nem új rendelkezése a kánonjognak, 
hogy a vegyesházassághoz is a tridenti forma betartása meg-
követeltetik. Ε szabályból implicite az következik, hogy a róm-
kat. egyház nem a próprius parochus, vagyis nem a katolikus 
fél parochusa előtt kötött vegyesházasságot érvénytelennek 
etkinti. Ε szabály káros következményeinek enyhítésére szol-
gál hazánkban a Lambruschini-féle dekrétum és a Ne temere 
dekrétumot módosító pápai kijelentés azon intézkedése, amely 
a vegyesházasság megkötését Magyarországon a tridenti forma 
alól felmentette és ezáltal lehetővé tette, hogy a protestáns lel-
kész előtt kötött vegyesházasság is érvényesnek tekintessék. 
A protestáns közös bizottság 1909. évi szeptember 22-i ülésé-
ben tárgyaltatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
leirata, amelyből és az ahhoz csatolt rendeletekből értesültünk, 
hogy a Sacra Congregatio de Sacramentis 1909. évi február 
27-én 883/8. szám alatt felvett jegyzőkönyve szerint 

1. A magyar püspökök a vegyesházasságok tárgyában a 
római szentszékhez kérvényt adták be, » 

2. hogy a Congregatio tagjai arra a kérdésre, mit kelljen 
tenni, azt az indítványt terjesztették elő, hogy figyelembe véve 
az adott esetben fennforgó különös körülményeket, kérelme-
zendő, hogy a szentséges atya méltóztatnék a vegyesházasság 
dolgában a Németország részére 1906. évi január 18-án kibo-
csájtott Provida Constitutio és a S. C. Consilii 1908. évi feb-
ruár 1-én és március 28-án erről kiadott magyarázatai fenn-
tartásával ezidőszerínt a magyar királyságra kiterjeszteni. 

3. Őszentsége 1909. évi február 23-án megtartott audien-
ciájában meghallgatván a secretariusa által tett előterjesztést, 
a főmagasságú atyák véleményét mindenben kegyesen hely-
benhagyni méltóztatott és ezenfelül kijelentette, hogy Magyar-
országon a Ne temere kihirdetése után eddig a dekrétum alak-
szerűségének mellőzésével kötött vegyesházasságokat, ha más 
akadály fenn nem forog, szintén érvényesnek kívánja tekinteni. 
A magyar püspöki kar a pápai döntés vétele után 1909. már-
cius 16-án tar tot t értekezletében egy instrukciót bocsájtott ki, 
amely a róm. kat. lelkészeket a döntés értelmében leendő 
eljárásra utasítja. 

Az ú j Códéx megjelenése után akadtak egyes jogtudósok, 
akik azt a nézetet vallották, hogy a pápa most ismertetett dön-
tése az ú j Códex folytán érvényét vesztette és a katolikus egy-
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házi lapokban megjelent közleményekből is az következtethető, 
hogy a katolikus közvélemény erre az álláspontra helyezkedett. 
Ha ez a felfogás érvényesülne, megújulna az az áldatlan régi 
harc, amely hazánkban a vegyesházasság dolgában a felekezeti 
békét annyiszor megzavarta. Ennek a felfogásnak téves voltát 
azonban a leghitelesebb forrás, maga a Codex állapítja meg, 
amely a 4. kanonban rendeli: 

Iura aliis questia, itemque privilegia atque indulta, quae 
ab Apostolica Sede ad haec usque tempóra personis sive phisicis 
sive moralibus concessa, in usu adhuc sunt, nec revocata, 
integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse 
revocentur. 

Minthogy a Codexben a római pápa által 1909-ben adott 
exemptio a Codexben kifejezetten visszavonva nincs, az ma is 
érvényben van. A jogügyi bizottság javaslata az egyetemes 
közgyűlés ezen véleménye közlésével felkéri a püspököket, hogy 
a lelkészeket tanítsák ki, hogy a vegyesházasság kötések alkal-
mából a véleményben kifejtett állásponthoz alkalmazkodjanak 
és a vegyesházasságot kötni akaró feleket világosítsák fel, 
hogy házasságuk még a kánoni jog szerint is érvényes, ha azt 
az evangélikus lelkész előtt kötik meg és hogy kötésük érvé-
nyességéhez nem szükséges a reverzálisadás. Ezen jogi meg-
állapításról a vallás- és közoktatásügyi minisztert és a protes-
táns közös bizottságot értesíti." 

Az 1922. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve 13. 
pontjában Stehló Kornél egyetemes ügyész bejelenti, hogy a 
múlt évben a vegyesházasságok érvényessége kérdésében adott 
véleményét kénytelen megváltoztatni, mert azóta a legilletéke-
sebb helyről kapott felvilágosítás útján arról értesült, hogy a 
római pápa a Codex J. C. 4. pontjában foglalt mentesítéstől 
eltérőleg 1918-ban nemcsak a Németországnak, hanem a Ma-
gyarországnak adott mentesítést is egy eddig titokban tartott 
rendelettel visszavonta és Magyarország hercegprímása és a 
magyar püspöki kar kérelmére sem hallgatva, a nemrómai 
katolikus plébános előtt kötött vegyesházasságot érvénytelen-
nek nyilvánította. E,zen rendelet a katolikus papsággal ugyan 
közöltetett, aminek tulajdonítható az újabban fokozott mér-
tékben megindult reverzálishajsza, de kihirdetés hiányában 
sem a m. kir. kormány, sem a nagy nyilvánosság nem értesült 
a pápai rendeletről. 

Az egyetemes közgyűlés beható tárgyalás után sajnálatát 
fejezi ki afelett, hogy a római Curia ezen ténykedése aláássa a 
magyarországi keresztyén felekezetek közötti békés együttmű-
ködés lehetőségét és elhatározza, hogy ezen körülményről a 
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kormányt felterjesztésben értesíti és kéri, hogy a magyar 
közjog szerint rendelkezésre álló eszközökkel a római Curiát 
sérelmes rendelkezésének visszavonására rábírja. Egyben kö-
telezi az összes lelkészeket, hogy a vegyesházasságok ellen 
küzdjenek és a maguk részéről is igyekezzenek vegyesházas-
ságok esetén a másvallású féltől a mi egyházunk javára rever-
zálist kivenni és ezirányban ne csak statisztikai adatokat je-
lentsenek a püspököknek, hanem tevékenységükről és tapasz-
talataikról részletes jelentést tegyenek; végül a cura pasto-
ralist a legintenzívebben gyakorolják. 

Ugyanezen egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 15. 
pontjában tárgyaltatik Duszik Lajos lelkész indítványa, hogy 
az egyház a reverzálisadás kérdésében szigorúbb álláspontot 
foglaljon el és- hogy az egyház minden fokozatán csak olyan 
egyháztagok viselhessenek hivatalt, akik összes gyermekeiket 
evangélikus vallásban nevelik. 

Az egyetemes közgyűlés ez indítványt átteszi a zsinati 
bizottsághoz. 

Az 1923. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve 26. pont-
jában olvastatik a bányai egyházkerület f. évi közgyűlésének 
38. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata, melyben — 
tekintettel a róm. kat. egyháznak a reverzális kérdésében foly-
tatot t gyakorlatára — kimondja, hogy mindazon evangélikus 
egyháztagok, akik a róm. kat. egyház javára reverzálist állí-
tanak ki, az evangélikus egyházban egyházi tisztséget nem 
viselhetnek és az egyháztanács tagjaivá nem választhatók. 

Az egyetemes közgyűlés a bányai egyházkerület által e 
kérdésben elfoglalt álláspontot magáévá teszi, ugyanazon ál-
láspontra helyezkedik és az összes egyházakat felhívja, hogy 
hasonló álláspontot foglaljanak el. 

Közben akadtak egyes egyházközségek, amelyek a ve-
gyesházasság dolgában önálló intézkedéseket is tettek. A leg-
jellemzőbb ezek között az ostffyasszonyfai egyházközség 
„fegyelmi szabályzata a vegyesházasságok hűtlensége dol-
gában". 

1. §. 
Egyházközségünk meg van győződve arról, hogy az az 

igazi evangélikus vallásos buzgóság, mely az egyházközség 
többségében megnyilvánul, az egyházhoz való hűségnek is 
mindenkor a legnagyobb biztosítéka, amely erősebb az egyház-
fegyelmező jognak minden óvó, vagy megtorló intézkedésénél. 
Mégis, sajnosan tapasztalja, hogy a buzgóságnak gyülekeze-
tünkben nem hiányzó legszebb példaadása és jóigyekezete sem 
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képes egyes, magukról megfeledkezett, egyháztagokat vissza-
tartani oly gyenge lépésektől, melyek sem az egyháznak, sem 
az egyéni jellemnek díszére nincsenek; különösen, hogy nem 
képes megakadályozni a fel-felbukkanó reverzálisokat, azt, 
hogy egyes egyháztagok vegyesházasságkötés esetén szüle-
tendő összes gyermekeiket az ev. anyaszentegyházból már 
előre ki ne zárják s el ne adják. 

A mi anyaszentegyházunk a Krisztus kegyelmi ajándé-
kait, nevezetesen az evangélium vigasztalását, az egyházi ke-
gyelet külső jeleit és szertartásait senkitől sem tagadja meg, 
akiben a keresztyén lelkületet, anyaszentegyházunk iránt való 
jóindulatú hajlandóságokat feltételezni tudja, még ha az ille-
tők esetleg nem tartoznak is külsőleg a mi egyházunkhoz, vagy 
egyébként gyarló és bűnös egyének. Az azonban nem volna 
méltó az egyházhoz, hogy olyan egyháztagokat, akik hűtlen-
ségüknek nyilvánvaló bizonyítékait adják és bűnös gyengesé-
gük miatt utólagosan sem tanúsítanak megbánást, a krisztusi 
kegyelem ugyanolyan ajándékaiban és az egyházi kegyelet és 
megbecsülés ugyanolyan külső jeleiben részesítse, mint a leg-
buzgóbb egyháztagokat, ezért egyházközségünk a következő 
egyházfegyelmi szabályzatot állapítja meg. 

2. §. 
Egyházközségünk elvárja minden tagjától, hogy egyhá-

zához való hűségét azzal is kifejezésre juttassa, hogy csakis 
evangélikus, de mindenesetre protestáns vallású egyénnel kös-
sön házasságot. 

3. §. 
Amennyiben mégis valamely evang. egyháztag nem ev. 

egyénnel kíván házasságra lépni, úgy hasson oda, hogy az élet-
társául választott nem ev. vallású egyén áttérjen az evang. val-
lásra. Amennyiben az át térés nem volna lehetséges, úgy a gyer-
mekek részére se történjék semmiféle egyezkedés. 

4. §. 
Azon egyháztagok, akik mégis oly értelmű megállapodást 

kötnek, hogy az összes születendő gyermekek a másvallású 
jegyes, illetve házastárs vallását kövessék, hűtlenség bűnét 
követik el az ev. egyházunk ellen s ezért az egyházközség elle-
nük az alábbi fegyelmi megtorlást alkalmazza: 

a) az illetőnek neve a szószékről meghirdetendő; 
b) eltiltatnak az úrvacsorától, 
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c) eltiltatnak az összes lelkészi szolgálatok igénybe-
vételétől, 

d) eltiltatnak a harangok használatától, 
e) gyermekeik az egyház iskolájába fel nem vétetnek. 

5. §. 
A 4. §-ban kimondott egyházfegyelmi büntető rendelke-

zések, — amennyiben a büntetés alá eső egyháztag hűtlen cse-
lekedete feletti őszinte megbánását a lelkész előtt két tanú 
jelenlétében kifejezésre ju t ta t ja — enyhíthetők olyképen, hogy 
a 4. §. b) pontjára nézve külön-külön esetenként az egyház-
tanács a közgyűlés nevében feloldást, illetve engedélyt adhat. 

6. §. 
A 4., 5. §§-ok értelmében a lelkész a büntető rendelkezé-

sek alá esőknek lelkészi szolgálatot, illetve iskolába való fel-
vételt külön-külön és esetenként e célra egybehívott egyház-
tanácsi gyűlés engedélye alapján nyújthat. 

7. §. 
A 4. §-ban foglalt egyházfegyelmi büntető rendelkezések 

érvénye azonnal és automatikusan megszűnik akkor, ha a há-
zastársak egyvallásúakká lesznek. 

8. §. 
Kötelességévé tétetik minden evang. vallású házastárs-

nak, hogy a polgári anyakönyvvezetőnél kihirdetés céljából 
való megjelenése előtt házassági szándékát a lelkésznél je-
lentse be. Az így bejelentett házassági szándék a szószékről 
meghirdetendő. 

9. §. 
Jelen szabályzatnak a múltra nézve visszaható ereje nin-

csen, csupán a jelen szabályzat érvényreemelkedése napjától 
kezdődőleg beálló ilynemű hűtlenségi esetekre vonatkozik. 

10. §. 
Jelen szabályzat érvényreemelkedése napjára következő 

vasárnapon és azontúl minden évben IJjév napján a szószékről 
egész terjedelmében felolvasandó és megmagyarázandó. 

(Az ostffyasszonyfai evang. gyülekezet 1923. évi március 
hó 11-én tartott közgyűlése jegyzőkönyvéből.) 

1925. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve 82. pontjá-
ban a dunántúli egyházkerület a kemenesaljai egyházmegye 
által benyújtott fegyelmi szabályzatot nem kívánta tárgyalni, 
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mert az egyetemes egyházat ta r t ja hívatottnak a vegyesháza-
sok egyházi hűtlensége dolgában kiadandó egyetemesjellegű 
szabályrendelet alkotására. Az egyházkerület közgyűlése ilyen 
szabályrendelet sürgős megalkotása iránt az egyetemes egy-
házat megkeresi. 

Az 1925. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve 35. 
pontja szerint az egyházvédelmi szabályzatot kidolgozás vé-
gett a jogügyi bizottságnak adta ki, 19. pontja szerint pedig a 
javadalmas egyházi tisztviselők házasságára vonatkozó sza-
bályrendelet-tervezet kidolgozására bizottságot küldött ki. 

Ennek alapján a dunántúli egyházkerület 1927. évi köz-
gyűlése a vasi középegyházmegye amaz indítványára, amely 
szerint a mind nagyobb számban jelentkező reverzális károko-
zó hatásának meggátlására az egyházkerületi közgyűlést meg-
felelő intézkedésre kéri fel, az egyházkerületi közgyűlés meg-
keresi az egyetemes közgyűlést, hogy az egyházvédelmi sza-
bályzat keretén belül a reverzálisok ügyében hozzon határoza-
tokat. Ugyanazon, 1927. évben tartott tiszai egyházkerületi 
közgyűlés jegyzőkönyve 46. pontjában tárgyalta a hegyaljai 
egyházmegye határozatát, amely szerint olyan egyetemes-
érvényű egyházvédelmi szabályzat megalkotását és sürgős 
életbeléptetését ta r t ja szükségesnek, amellyel a lelkészi-kar 
sikeresen vehesse fel a harcot a hitárulás gyakran jelentkező 
veszedelmével szemben. Ε szabályzat megalkuvást nem ismerő 
határozottsággal mondja ki, hogy egyházunk azt, aki más egy-
ház javára reverzálist ad s ezzel születendő gyermekeiben 
őseink drága szent örökségét, evangéliumi egyházunkat el-
árulja, — az első keresztyének eljárását szem előtt tartva — 
egyházunkból való kizárással sújtja, tőle adót, adományt nem 
fogad el. A kerületi közgyűlés a hegyaljai egyházmegye hatá-
rozatát magáévá teszi és azt az egyetemes közgyűléshez 
felterjeszti. 

A bányai egyházkerület 1927. évi közgyűlése jegyző-
könyvének 60. pontjában a jogügyi és belmissziói bizottságok-
nak a reverzálisok elleni védekezés tárgyában hozott egyház-
megyei közgyűlések határozatairól szóló jelentését és az 1926. 
évi kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének VI. függelékét tárgyal-
ván, kimondja, hogy aki egyházunk kárára reverzálist ad, 
semmiféle egyházi tisztségre meg nem választható, házasság-
kötési szándéka a szószékről ki nem hirdethető, házassága egy-
házi megáldásban nem részesíthető. Egyben a közgyűlés jelen 
határozatát azzal a kéréssel terjeszti fel az egyetemes közgyű-
léshez, hogy annak az egész egyházban való jog erőreemelése 
mellett tegye meg a szükséges lépéseket az iránt is, hogy a 
gyermekek vallásáról szóló 189Jf. évi XXXI. t.-c. hatályon kívül 
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helyeztessék és az 1868. évi LIII. t.-c. érvénye visszaállíttassék. 
Végül a kerületi közgyűlés ismételten és nyomatékosan felhívja 
a lelkészek figyelmét a belmisszió fokozott gyakorlását meg-
követelő kerületi közgyűlési ahtározatokra és felkéri az egyház-
kerület püspökét, hogy a belmisszió tekintetében lelkészeink 
számára, különös figyelemmel a reverzálisok megakadályozá-
sának követelményeire, s a budapesti egyházmegye f. évi július 
7-i közgyűlésének 15. p. a. határozatában 1—7. pontok alatt 
foglalt javaslataira, részletes és a hitélet minden ágazatára ki-
terjedő útasítást dolgoztasson ki. 

Az 1927. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve 25. pontja 
szerint a vegyesházasságok és a reverzális dolgában így hatá-
roz. „Az egyetemes főjegyző bemutatja az egyes kerületek 
felterjesztéseit, melyek egyetemesérvényű egyházvédelmi sza-
bályzat megalkotását és sürgős életbeléptetését és e tárgyban 
főleg a reverzális kérdés rendezését t a r t j ák szükségesnek. 
A bányakerület vonatkozó határozatában már kimondja, hogy 
aki egyházunk kárára reverzálist ad, az semmiféle egyházi 
tisztségre meg nem választható, házasságkötési szándéka a 
szószékről ki nem hirdethető, házassági egyházi megáldásban 
nem részesíthető. A tiszai egyházkerület pedig azt kívánja, 
mondassék ki a szabályzatban az ilyen egyháztagnak az egy-
házból való kizárása. Az egyetemes közgyűlés a bányakerület 
határozatát hozzászólás céljából közli a többi kerületekkel. 
Mivel pedig a keresztyén egyházak közötti békét leginkább a 
reverzális-ügy veszélyezteti, elhatározza, hogy ezen körül-
ményre felhívja a m. kir. kormány figyelmét azzal, hogy a 
felekezeti béke biztosításának nélkülözhetetlen eszköze a gyer-
mekek vallásáról szóló 1891f. évi XXXI. t.-c. hatályon kívül 
helyezése és az 1868. évi LIII. t.-c. érvényének visszaállítása." 

Az 1929. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 21. 
pontja így szól: „Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület felterjesz-
tése az 1868. évi LIII. t.-c. 12. §-a rendelkezéseinek törvény-
hozási úton leendő visszaállítása tárgyában. Minthogy a rever-
zálisok között állandóan a fokozottan tapasztalható és a fele-
kezetek közötti békét, nemkülönben a vegyesházasságban élő 
házasfelek családi békéjét is állandóan veszélyeztető vissza-
élések megszűntetése leghathatósabban az 1868. évi LIII. t.-c. 
12. §-ában foglalt rendelkezéseknek újból törvénybe iktatásá-
tól várható s minthogy a reverzálisharcot már azért is ki kell 
küszöbölni, mert az abban mutatkozó lélekvásárlás az emberi 
lélek értékének alászállítását eredményezi: Az egyetemes köz-
gyűlés elhatározza, hogy felterjesztést intéz a m. kir. kor-
mányhoz a gyermekek vallása kérdésének az idézett törvény-
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szakasz rendelkezései értelmében leendő újabb törvényhozási 
szabályozása iránt." 

Az 1932. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve 12. 
pontja így szól: „Tárgyaltatott a dunántúli egyházkerület fel-
terjesztése, amelyben rámutat arra, hogy a pápai törvény-
könyvnek a vegyesházasságokra vonatkozó rendelkezései mind 
gyakrabban vezetnek arra, hogy a vegyesházasok egyik egy-
házzal sem áldatják meg házasságukat, minélfogva javasolja 
az egyházkerület, hogy a m. kir. kormánynál szorgalmaztas-
sák az, hogy a pápai törvénykönyvnek a vegyesházasságokra 
vonatkozó intézkedései hazánkban felfüggesztessenek. Az egye-
temes közgyűlés a javaslatot magáévá teszi, de külön felter-
jesztés mellőzésével megkeresi a két protestáns egyházat kö-
zösen érdeklő ügyek tárgyalására kiküldött bizottságot aziránt, 
hogy mindkét protestáns egyház közösen intézzen közös bizott-
sága útján felterjesztést a m. kir. kormányhoz. 

Az 1933. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 14. 
pontja a dunántúli egyházkerületnek az 1929. évi jegyzőkönyv 
21. pontjában már elintézett javaslat dolgában új felterjesz-
téssel él. Az egyetemes közgyűlés azonban az ú j felterjesztést 
mellőzi. 

A református testvéregyház szintén csaknem évről-évre 
foglalkozott a vegyesházasságok és a reverzálisok kérdésével. 
Már az 1895. évben tájékoztató útasítást adott ki a lelkészek-
nek. Az egyházi esketésre vonatkozólag figyelmeztette a híve-1 

ket, hogy jövőre is fenntartandó a házasfelek egyházi esketé-
sének előzetesen legalább egy ízben való kihirdetése. Az egy-
házi kihirdetés azonban az egyházi egybeadásnak nem múlha-
tatlan föltétele, minélfogva a kihirdetést csakis határozott 
kívánságra kell teljesíteni. Az egyházi összeadás a jelenleg 
érvényes esketési rendtartás mellett történik azzal a különb-
séggel, hogy a szokásban lévő esküelőtti kérdések feleslegesek. 
Kimondja a szabályzat, hogy polgárilag házasságra lépett 
keresztyén és nemkeresztyén felek, ha e célból a lelkésznél 
jelentkeznek, egyházilag is összeköttendők, az eskü a nem-
keresztyén féltől a Szentháromságra való hivatkozás nélkül 
veendő ki. 

Az egyházilag megkötött házasságok anyakönyvbe 
írandók. 

Az 1899. évi konvent a reverzálisokra, a vegyesházassá-
gokra és a gyermekek vallására vonatkozólag hozott a törvé-
nyeknek megfelelő határozatokat. 

Az 1911. évi konvent a lelkészek részére a vegyesházas-
ságok körül való eljárásra vonatkozó szabályrendeletet ké-
szített. 
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Az 1930. évi konvent jegyzőkönyve 336. pontjában az 
evang. egyház ama felterjesztését, mely az 1868. évi LIII. t.-c. 
12. §-ának visszaállítását sürgeti, ezidőszerínt nem tartja cél-
szerűnek, minek folytán a tett javaslatot a protestáns egyhá-
zat közösen érdeklő ügyek tárgyalására kiküldött bizottság 
alapos megfontolása alá kívánja bocsátani. 

Az 1932. évi konvent jegyzőkönyve 255. pontja szerint 
„tárgyaltatott a közösbizottság jelentése a protestáns egyhá-
zakat és tagjaikat becsületükben és törvényes jogaikban a 
róm. kat. egyház és annak magyar közjogi méltóságot viselő 
vezérei részéről illető támadásokkal szemben, amely szerint a 
nemrómai kat. lelkész előtt kötött vegyesházasságokat ágyas-
ságnak bélyegzik és az ily házasságból született gyermeket 
törvénytelennek deklarálják, felterjesztéssel fordul a kor-
mányhoz aziránt, hogy tekintélyének teljes latbavetésével és a 
rendelkezésre álló minden törvényes eszközzel hasson oda, 
hogy a protestáns egyházakra súlyosan sérelmes és a feleke-
zetek közötti békét is felborítással fenyegető helyzetet meg-
felelően orvosolja. Ha pedig ezt a jelenleg rendelkezésére álló 
módokon elérni nem tudja, törvényhozási úton gondoskodjék a 
fennálló országos törvényekbe ütköző és ezek rendelkezéseit 
sértő ily eljárásoknak büntető úton való megtorlásáról. 

Az ág. hitv. evang. egyetemes egyház közgyűlésének 
1929. évi határozata értelmében az 1868. évi LIII. t.-c. 12. §-a 
rendelkezéseinek törvényhozási úton leendő visszaállítása ér-
dekében a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
intézett előterjesztése és az egyetemes konventnek e tárgyban 
336—1930. sz. a. hozott határozata tárgyalása során elhatá-
rozta, hogy felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz, amelyben szorgalmazza annak törvényhozási 
úton hozandó megtorló rendelkezésekkel biztosítását, hogy a 
róm. kat. egyház részéről a nemróm. kat. házasfél által adott 
reverzális nélkül kötött vegyesházasságok érvénye elismertes-
sék és ily házasságok ágyasságnak és az abból született gyer-
mekek törvénytelennek ne bélyegeztessenek, minthogy ellen-
kező esetben alig fog más megoldás eredményre vezetni, mint 
az 1868. évi LIII. t.-c. 12. §-ában foglalt rendelkezéseknek tör-
vényhozási úton leeendő visszaállítása." 

Az 1932. évi konvent 265. jegyzőkönyvi pontja szerint 
„olvastatott a dunamelléki egyházkerület 1931. november 
14. és következő napjain tartott közgyűlésének 33. sz. a. ho-
zott határozata, amellyel csatlakozva a pesti egyházmegye 
határozatához, a szükséges teendők megtétele céljából az egye-
temes konvent elé terjeszti a Rákospalota-óvárosi egyházköz-
ség presbitériumának kérelmét. 

2 
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A Rákospalota-óvárosi egyház presbitériuma 1931. áp-
rilis 25-i ülésén megdöbbenve jegyezte meg, hogy Magyar-
ország összes róm. kat. templomaiban kihirdették és rend-
kívül éleshangú magyarázattal kísérték azt a pápai rendelke-
zést, amely a nemkat. templomokban egyházi esküvel szente-
sített, valamint csupán polgárilag megkötött vegyesházassá-
gokat a róm. kat. egyház által érvénytelennek és így bűnös 
együttélésnek (ágyasságnak) nyilvánította. A presbitérium 
szerint ezen pápai körirat kihirdetése a magyar állam érvény-
ben lévő és fundamentális törvényeinek nyilt megtagadása, 
amely alkalmas arra, hogy az állam minden polgárában meg-
ingassa a törvények tistzeletét vagy megérlelje azt a meggyő-
ződést, hogy az állam törvényeinél magasabbrendű törvények 
is vannak, amiknek kedvéért emezeket mellőzni lehet, sőt mel-
lőzni kötelesség. A presbitérium ar ra kéri a fokozatos egyházi 
hatóságok útján az egyetemes konventet, írjon fel a m. kir. 
kormányhoz, szükség esetén pedig forduljon megfelelő módon 
az országgyűléshez és kérje olyan kormánynyilatkozat, vagy 
olyan törvénycikk kibocsátását, amely a magyar állam két-
ségbevont törvényeinek fennállását és épségét továbbra is 
bizonyítja és megerősíti. Mert ha a magyar állam, vagy a ma-
gyar törvényhozás szótlanul elhallgatja egyes egyházak olyan 
nyilatkozatait, melyek az állam törvényeivel ellentétesek, ak-
kor az állam szuverénitásáról mond le és hallgatólag aláren-
deli magát egyoldalú idegen hatalmáknak és befolyásoknak. 

A pesti egyházmegye e felterjesztésből is sajnálattal vett 
tudomást arról, hogy a róm. kat. egyház hazánknak ezt a szo-
morú nehéz helyzetét alkalmasnak látta arra, hogy egyház-
jogának házasság jogi rendelkezéseit a maga szigorúságában 
érvényesítse, holott ezt eddig meg nem tette és több más or-
szágban most sem teszi meg. Meggyőződése, hogy ez a rendel-
kezés a felekezeti viszony megrontásában igen tevékenyen 
közreműködik s mikor az állam törvényei által érvényesnek 
kijelentett intézményt érvénytelennek tart és hirdet, a törvény 
erejét rontja, és a benne való bizodalmat erőtleníti, ami igen 
kártékonyán hathat. Fájlalja, hogy a magyar alkotmány egyik 
sarkalatos joga, a ius placeti szünetel és így nem érvényesít-
hette áldásos befolyását ilyen zavaró behatások elhárítására. 

Ehhez a határozathoz csatlakozik a dunamelléki egyház-
kerület is. 

Egyetemes konventünk tudatában van annak, hogy Ma-
gyarországon a fennálló országos törvény értelmében a házas-
ságkötés módját és a házasság érvényességének feltételeit 
egyedül az országos törvény szabja meg s az egyházak bár-
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melyike részéről a házasságkötés körüli eljárásra, vagy a há-
zasság érvényességére vonatkozó bármely kívánság, vagy 
véleménynyilvánítás az országos törvény szerint érvényes 
házasságkötést és házasságot semmi vonatkozásban nem érinti. 
Hogy különösebben a róm. kat. egyház kánonjogi kódexének 
idevonatkozó rendelkezései, amennyiben a magyar országos 
törvénnyel nem egyeznek, Magyarországon senkire sem köte-
lező. Épen ezért pusztán egyházi érdekű szabályok bármely 
eszközzel terjesztése ellen szót emelni sem kíván. De mivel a 
bejelentésből kitetsző nagy megütközés arra enged következ-
tetni, hogy a kánonjogi kódex szabályának kihirdetése nem a 
szokásos egyházi kihirdetések formájában történhetett: a 
bejelentést azzal a kérelemmel terjeszti a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr élé, szíveskedjék megállapítani, nem történt-e 
a szóbanforgó szabály templomi kihirdetése azzal a színnel, 
mintha a publikált szabály meg nem tartásának bármely jogi 
következése is lehetne és nem történt-e olyan fogalmazásban, 
amely a vegyesvallású lakosság békés együttélését veszé-
lyeztethetné." 

Az 1933. évi konvent jegyzőkönyve 201. pontja a minisz-
ter válaszát közli. ,,Αζ egyetemes konvent 1932. évi 265. sz. 
határozatára hivatkozással a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter úr 5764/1932. II. sz. a. értesíti az egyetemes convent elnök-
ségét a hozzá ez ügyben beérkezett tájékoztatásról. Ε szerint 
az 1918-ban kihirdetett Codex J. C. óta nem jelent meg olyan 
pápai körirat, amilyen panasz tárgyává tétetett és a tridenti 
zsinat óta nem fordult elő az egyházi törvénynek plébániánként 
kihirdetése. Tévedés tehát, amint a tájékoztatás mondja, hogy 
az apostoli szentszék Magyarország mostani szomorú helyzetét 
használta volna ki, s hogy több más országban enyhébb elbírá-
lásban részesíti a vegyesházasságokat. 1930. évben jelent meg 
egy a házasságról szóló enciklika, amely azonban csak nagy 
általánosságban érinti a vegyesházasságokat, elvileg nem he-
lyesli, azonban ágyasságnak nem nevezi. Az értesítés ezzel a 
tétellel végződik: Az egyházjognak a házasságról szóló tanítása 
és rendelkezése az egyház szigorúan belső ügyének tekintendő. 

Egyetemes konventünk mindenekelőtt kénytelen meg-
állapítani, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által 
közölt tájékoztatás önmagának ellentmond, amikor egyrészt 
azt tartalmazza, hogy a kánonjogi Codex kihirdetése óta 
olyan pápai irat, amilyenről a panasz szól, egyáltalán nem 
jelent meg; másrészt, hogy az 1930. évben megjelent pápai 
enciklika a vegyesházasságot nem helyesli. Kénytelen meg-
állapítani egyetemes konventünk azt is, hogy 1932. évi hatá-
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rozatában a maga részéről egyetlen olyan tételt sem állított 
fel, amelynek cáfolatával a kultuszminiszter únhoz intézett 
tájékoztatás foglalkozik. Ellenben a szóbanforgó tájékoztatás 
sem vonja kétségbe, — amint nem is vonhatja, — hogy az 
1930. évi, a vegyesházasságot kárhoztató pápai enciklia alkal-
mából hangozhattak el s a panasz épen az, hogy hangzottak el 
olyan tanítások, amelyek a vallásfelekezetek közötti békés 
együttélés szempontjából veszélyesek és egyetemes konven-
tünk épen erre kívánta a vallásfelekezetek közötti béke bizto-
sítása érdekéből az illetékes tényezők figyelmét felhívni. 
Egyébként egyetemes konventünk is azon az állásponton van, 
hogy a róm. kat. egyháznak, valamint bármely egyháznak a 
házassági ügyre vonatkozó tanítása, amint egyrészt az orszá-
gos jog érvényessége szempontjából tökéletesen közömbös, 
úgy másrészt mindaddig, míg az állam védelme alatt élő más-
vallású felekezetet és az állampolgárok jogait, szabadságát 
nem érinti, az érdekelt egyház belső ügyének tekintendő." 

A magyarországi református egyház törvényei legújabb 
kiadásának I. t.-c. 27. §-ának b) pontja megtiltja az egyház-
híveknek, hogy olyan házasságkötéseknél, amelyekben a szüle-
tendő gyermek vallását illetőleg a református egyházra nézve 
káros megegyezést kötnek, minden önkéntes közreműködés 
tilos. A törvénykönyv a reverzális-adásról külön nem intézke-
dik ugyan, de kétségtelen, hogy a VI. t.-c. 46. §-ának B) pont-
jában erre is gondolt, mikor az egyháztagoknak a hithűségbe 
ütköző cselekményeiről, vagy múlasztásairól szól. Az ilyen 
egyháztaggal szemben a 47. §. B) pontja szerint kiszabható 
büntetések: a) feddés, b) a választás és választhatóság jogá-
tól való megfosztás, c) az Űr asztalátólvaló eltiltás, amely a 
d) pont alkalmazását is maga után vonja; d) az I. t.-c. 28. 
§-ában az egyháztagok számára meghatározott összes jogok-
tól való megfosztás, gyermekeinek megkereszteltetése és az 
egyház iskoláiba járatása kivételével. Az ilyen büntetéseket 
az egyházközségi bíróság, súlyosabb esetekben pedig az egyházi 
törvényszék mondja ki. 

A református egyház törvényei tehát a reverzálist-adó 
hívek vétkének megtorlása tekintetében külön és névszerint 
alkalmazott intézkedést nem álfepít meg. 

Mi volna teendő? 

Az eddigi ismertetésből nyilvánvaló, hogy a vegyesházas-
ságok és reverzálisok következtében állandó ostromnak és 
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veszteségnek kitett kisebbségi keresztyén egyházak régóta 
keresik az orvoslásnak azt a módját, amellyel az országos tör-
vények iránt való köteles tisztelet mellett egyházi érdekeiket 
is megvédelmezhetik. Ügy az evangélikus, mint a református 
egyház nemcsak útasításokat adott ki, hanem bizonyos tiltó 
rendelkezésekkel igyekszik meg is torolni az egyházi hűtlen-
ség bűnét. Az ilyen intézkedések azonban sokszor csak a szen-
vedését fokozzák azoknak a legtöbbször jóakaratú híveknek, 
akik akár belső érzelmi kényszer, akár külső viszonyok nyo-
mása alatt esnek az egyházi hűtlenség bűnébe. A ba j azonban 
továbbra is fennáll és pusztít. Igazában tehát a betegség okát 
kell megszűntetni, hogy annak fájdalmas és kínos következ-
ményei is megszűnjenek. 

Az egyházi sajtó már évtizedek óta sok mindenféle ötletet 
hozott nyilvánosságra a vegyesházasság és a reverzális kelle-
metlenkedéseinek megszűntetése tárgyában. Sajnos, ezek az 
ötletek rendszerint csak ötletek maradnak, mert az orvoslás 
módja és lehetősége két kézben van, amelyek egyikével sem 
rendelkezünk. Az egyik kéz a róm. kat. egyház torkunkat szo-
rongató keze, amely végső kiirtásunkra törekszik. A másik 
kéz az államhatalom keze, amely semmiképen nem védi meg 
sem az országos törvények tekintélyét, sem a méltatlanul 
üldözött kisebbséget. Ez a két kéz inkább egymást támogatja, 
mintsem köteles anyai hűséggel vagy illő testvéri kíméletes-
séggel igyekeznék segíteni az életlehetőségeiben megtámadott 
kisebbségi egyházakat. 

Az „Evangélikus Élet" című lapnak csak a legújabb szá-
maiból nézzünk néhány olyan javaslatot, amelyek a cikkírók 
véleménye szerint alkalmasak volnának a vegyesházasság és 
reverzális okozta károk megszűntetésére. 

Mayer Pál „A reverzális" című cikkében a megelőző és 
megtorló eszközökről szól. Megelőző eszközök volnának a föl-
világosító röpiratok és az evangélikus egyesületek tagjainak 
közreműködése. A megtorló intézkedések közé tartoznának: a 
reverzálistadó egyháztag nevének a szószékről való meghir-
detése és általános jellegű intelem mondása. Egyébként azt 
javasolja, hogy a közös protestáns bizottság keressen érintke-
zést a pápai Curiával a Ne temere dekrétum visszavonása iránt. 

Irányi Kamii lelkész „Sorompót a reverzálistadók elé" 
címen hosszabb cikket írt, amelyben a zsinati előmunkálatok 
eddigi javaslatait nem tar t ja kielégítőnek. A reverzálistadó 
hívőnek az egyházközségi bíró elé való utalását azért t a r t j a 
aggodalmasnak, mert minden ítéletnél szembetalálná magát az 
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egyházközségi bíróság az 1895. évi XLIII. t.-c. 4. §-ával, amely 
így szól: „Egyházi fenyíték nem alkalmazható senki ellen 
abból az okból, mivel az illető törvényben rendelt valamely 
polgári kötelességét teljesítette, vagy törvényben tiltott vala-
mely cselekvést nem vitt véghez, vagy pedig mivel törvény 
által engedett polgári jogait szabadon gyakorolta." Hozzáfűzi 
e rendelkezéshez a következő megjegyzést: „A reverzálisadás 
ugyanis — sajnos és szomorú — törvény által engedett pol-
gári jog. Mindazáltal a következő javaslatot teszi: „A rever-
zálist-adó evangélikus ember a reverzális aláírásával önként, 
saját szabad elhatározásából és félreérthetetlenül kifejezésre 
jut ta t ja , hogy ősei vallásához többé nem ragaszkodik, hogy más 
egyház érdekét a sa já t egyháza érdeke fölébe helyezi s gyer-
mekeiben sem óhajt tovább élni az evang. egyház közösségé-
ben. Az evang. egyház — a lelkiismereti szabadságnak Krisz-
tustól öröklött elvét vallva — nem zárkózhatik el az egyházzal 
többé rokonszenvezni nem tudó és abból kikívánkozó lélek 
óhajtása elől. Ennélfogva az evang. egyház a reverzálist-adóval 
szemben a konfirmációi eskü folytán fennálló lelkiismereti 
kényszert megszűnteti, esküje alól feloldja, az egyházból való 
kiválásának szándékát tudomásul veszi s őt a reverzális aláírá-
sának tényével — fájó szívvel és sajnálattal bár — az evang. 
egyházból önkéntesen kilépettnek tekinti." 

Dr. Pazár Zoltán kir. curiai bíró „Néhány szó a rever-
zális kérdéséhez" címen írott cikkében csatlakozik Mayer Pál 
indítványához, hogy a m. kir. kormány útján a Ne temere 
visszavonása iránt lépések történjenek. Nem tudja azonban a 
mostani alakjában elfogadni Irányi Kamii indítványát. Bírói 
szemmel nézve a dolgot, a róm. törvénykönyv rendelkezései 
a magyar állam törvényeivel ütközve, érvénytelenek. A ba j 
azonban mégis fennáll. Igaza van azonban a cikkírónak abban, 
hogy amit az egyik gyakorolhat, azt a másik is gyakorolhatja: 
Ha a római egyház a magyar állam törvényeivel szemben híveit 
a reverzálisnak nem adása, hanem csak elmulasztása miatt is 
már főbenjáró és lelkiismeretbe vágó büntetéssel sújthatja, 
miért ne vehetne ugyanannyi jogot magának az evang. egyház 
anélkül, hogy az országos törvény ellen vétene? Hiszen láttuk 
az előbbiekben, hogy még a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumnak is az a ferde álláspontja, hogy a róm. kat. egyház-
nak a vegyesházasságokkal szemben gyakorolt álláspontja, és 
a reverzálisokra irányuló hajszája merőben belső egyházi ügy. 
Azt sohasem akarják megérteni, hogy itt országos törvények 
tisztességéről és a törvények alapján megkötött házasságok 
becsületéről és a társadalom nyugalmáról van szó. Ez pedig 
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állami érdek elsősorban és így merőben érthetetlen a magyar 
állam kormányának haligatagsága, tűrése, és egyoldalú elné-
zése. Dr. Pazár Zoltán egyébként azt javasolja, hogy az egyház 
kárára reverzálist-adó egyháztag az egyház tagjai sorából ki-
zárandó, vagy más egyházi fenyítékkel sújtandó. 

Irányi Kamii egy későbbi cikkben védelmezi a maga 
álláspontját, és újólag hivatkozik a már idézett törvénycikkre, 
miért is az önkéntes kilépésnek való minősítés mellett fog-
lal állást. 

Utoljára egy F. aláírású cikk jelent meg a reverzális 
kérdésében. Az író nagyon helyesen állapítja meg, hogy nekünk 
nem a róm. kat. egyházzal kell alkudoznunk, mert annak az 
alkudozáshoz szíve sohasem volt és nem is lesz, hanem ez az 
egész kérdés az állam tisztességének és igazságosságának kér-
dése lévén, csakis és egyedül a magyar államtól várhatjuk, hogy 
megembereli magát és az állami törvények tiszteletére kény-
szeríti az államnak minden polgárát, minden felekezetét és 
minden szervezetét. Másrészt pedig az állampolgárok vallásos 
meggyőződésének és a bevett vallások egyenjogúságának és 
viszonosságának érdekében a maga teljes tekintélyével és 
hatalmával az állampolgárok békés együttélését és szabad val-
lásgyakorlatát biztosítja. Amíg erre az állam magát rá nem 
szánja és férfias nyíltsággal és elfogulatlansággal nem vet 
gátat a túlkapásoknak, addig csak szenvedő és kérkedő osz-
tályra fog oszolni a magyar nemzet társadalma. 

Mindezekután most már fel kell tennünk azt a kérdést, 
van-e mód a vegyesházasságok fájdalmas ügyének és a rever-
zálisszedés gyötrő szokásának megszűntetésére? Vannak akik 
ebben a kérdésben orvoslásul a megtorlást ajánlják, mások a 
törvényes úton való orvoslást, ismét mások a megelőzést tart-
ják legcélravezetőbbnek. 

Ami előbb is a megtorlás kérdését illeti, ebben óvatos-
nak kell lennünk. Ezzel ugyanis igen sokszor magának a ve-
gyesházasságot kötő hittestvérünknek okozhatunk meg nem 
érdemelt fájdalmat. Nem azokra gondolok most,akik hitetlenül, 
cinikus közönyösséggel vagy éppen haszonlesésből és más ala-
csony indúlatból adnak reverzálist akkor is, mikor talán nem 
is kényszerítik erre őket. Azokra gondolok, akik vegyesházas-
ságra való lépésük előtt ideális álmodozásaik és boldog remény-
ségeik között is gyötrődést szenvednek, akik a lelkiismeretük-
kel vívódnak és talán csak elháríthatatlan külső körülmények 
vagy leküzdhetetlen belső érzelmek békóiba nyűgözötten esnek 
az egyház iránt való hűtlenség bűnébe. A megtorlásban tehát 
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evangéliumi álláspontra kell helyezkednünk. Azt hiszem, akkor 
járunk az evangéliumhoz méltó módon, ha legfölebb a porosz-
országi evangélikus egyház gyakorlatát követjük, amely sze-
rint minden vegyesházasságra lépni szándékozó egyháztagot 
előbb írásban kötelességükre figyelmeztetünk, ha a figyelmez-
tetés nem használ és a reverzális adásával hűtlenség bűnébe 
esnek, akkor az esetet a szószékről meghirdetjük, a bűnöst 
pedig értesítjük, hogy egyházi tisztséghez való minden jogát 
elvesztette. A kiközösítés büntetése túlságosan szigorú. Alkal-
mazásában aligha mehetünk tovább, mint addig, hogy a hűtlen-
ség bűnét elkövető embert hivatalosan felszólítjuk, hogy ha 
már ,az evangélium egyházát gyermekei részére drága örök-
ségnek nem tekinti, nem kíván-e ő maga is az egyházzal vég-
legesen szakítani. Az úrvacsorától való eltiltás Isten jogaiba 
való beavatkozás, ami embert semmiféle körülmények között 
meg nem illethet. 

Mivel sokan vi tat ták azt a kérdést, hogy nem ütközik-e 
bele az egyházi megtorlásnak bárminémű alkalmazása az 1895. 
évi XLIII. t.-c. 4. §-ába, arra nézve teljesen megnyugtató és 
egyedül helyes dr. Pazár Zoltán kúriai bíró ama megállapítása, 
hogy a római katolikus egyház nem sokat törődik ezzel a tör-
vénycikkel és híveinek még a negatív egyházi magatartást is 
szinte embertelen kegyetlenséggel bünteti, ha tehát neki szabad 
a törvény rendelkezését mellőzni és ezt az államhatalom egész 
kedélyesen elnézi, sőt helyesli, akkor a törvény eme rendelke-
zése minket sem tarthat vissza a római katolikus egyházénál 
sokkalta enyhébb megtorlás alkalmazásától. 

Ami a törvényes orvoslás lehetőségét illeti, itt két út 
mutatkozik alkalmatosnak. Az egyik az, hogy a római katolikus 
egyház jobb belátású és emberséges felfogású vezetőivel igye-
kezzünk beláttatni, hogy a vegyesházasság kérdésében elfog-
lalt, egyoldalú álláspontjuk nem méltó Krisztus egyházához és 
a szeretetnek ama szelleméhez, amelyről Jézus azt mondta; 
„arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy 
egymást szeretitek". A szeretet pedig sohasem lehet kímélet-
len vagy embertelen. Vagy talán nem tudunk és nem is aka-
runk a Megváltó tanítványai lenni ? Ezt még feltételezni is bűn. 
De mit szólnak Krisztus tanítványainak örökös szeretetlen-
kedéséhez a hitetlenek és a máshitűek? 

Kétségtelen, hogy a római törvénykönyv magyarázatában 
maguk a róm. kat. egyházjogászok sincsenek teljesen egyező 
véleményen. Az is megállapítható, hogy a róm. kat. püspöki 
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kar mindjárt a kódex megjelenése után elismerésre méltó jó-
akarattal megkísérelte Rómát olyan álláspontra bírni, amely 
Magyarország régi egyházjogi állapotának és mai nyomorú-
ságos helyzetében nélkülözhetetlen felekezetközi igényeinek 
megfelel. Ebből az következik, hogy ha van komoly jóakarat, 
ezen az úton is remélhetünk eredményt. Két évvel ezelőtt Rómá-
ban tett utazásom egyik mozgatója az is volt, hogy a helyszínén 
szerezzek valamelyes megnyugtató tájékozódást arra vonat-
kozólag, volna-e hajlandóság a római katolikus egyház legfőbb 
hatóságainál a vegyesházasságok kérdésében való enyhébb 
felfogás és eljárás engedélyezésére. Meggyőződésem, hogy ez 
a jóakarat a legfőbb egyházi hatóságoknál nem hiányzik. 
Inkább az alantas egyházi közegek túlbuzgósága és merevsége 
okozza a vegyesházasságok kérdésének elmérgesedését. Erős 
a hitem, hogy ha a róm. kat. egyház magyar főpapsága az 5. 
kánonra való hivatkozással megismételné azt az előterjesztését, 
hogy a magyar nemzet nyugalma, a magyar társadalom fele-
kezetközi helyzete, a felzaklatott keresztyén lelkek jézusi szel-
lemben való megbékéltetése a régi állapotok visszaállítását 
kívánja; Róma nem zárkóznék el a Lambruschini-féle exceptio 
visszaállításától. Ha ehhez, magyar szívük diktálására hall-
gatva, még azt is hangsúlyoznák, hogy a szelídebb eljárás az 
országos törvények rendelkezéseinek is egyedül felel meg és 
e sokat szenvedett és ma is ezernyi bajjal küzdő nemzet belső 
békességének érdekeit szolgálja: erős a hitem, hogy a kívá-
natos és megnyugtató eredmény nem maradna el. 

A másik út az orvoslásra az állam út ja . Minden egyes 
állam nemcsak jogosítva, hanem kötelezve is van arra, hogy 
valamennyi egyháznak és bármely közösségnek magatartását 
az állami törvények rendelkezéseinek szempontjából bírálja el 
és amennyiben valamelyik részéről ferdeséget vagy túlkapást 
tapasztal, azt fékezze meg. Egyetlen államban sem lehet párt, 
egyház, vagy bármiféle közösség, állam az államban, nem 
állhat a törvények felett vagy mellett oly módon, hogy maga-
tartásával akár a törvények tekintélyét kisebbítse, akár az 
állampolgárok békés együttélését állandóan zavarja. Lehet, 
hogy e korlátozó lépésével az állam bizonyos mértékben kul-
túrharcot idéz fel. Mikor azonban a társadalom úgyis állandó 
kultúrharcban él, akkor az állam e harcnak nem lehet kényel-
mes szemlélője, hanem erkölcsileg a bajok orvoslására és a 
normális rend visszaállítására van kötelezve. A házasság er-
kölcsi értékének kisebbítése, tekintélyének osztályozásokkal 
való rongálása az állami rend és az országos törvények tekin-
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télyét is megingatja. A könnyelmű válások számát pedig aka-
ratlanul is szaporítja. Nagyon kényelmes álláspont az, ha az 
állam egyszerűen megnyugszik abban, hogy bármely egyház 
jogosítva van a maga híveinek az egyházhoz való viszonyát 
megállapítani és valláserkölcsi életfelfogását megszabni. Ehhez 
csakugyan minden egyháznak kétségtelen joga van, de csak 
addig a határig, míg a másvallásúak nyugalmát, az állampol-
gárok békés együttélését és a családi élet egyetemes tisztes-
ségét nem bántja. Az államnak elemi kötelessége hogy nem-
csak a polgárokra nézve, hanem az egyházakkal szemben is 
határozottan állapítsa meg és védelmezze meg azokat a hatá-
rokat, amelyek között a köznyugalom, a törvények tisztelete 
és a mások iránt is tartozó kímélet terén mozogniok kell és 
mozogniok lehet. Mi, a Krisztus evangéliumának vallói és kö-
vetői nyilvánosan és ünnepélyesen megállapítjuk, hogy a ve-
gyesházasságok kérdésében és a reverzálisok által felidézett 
keserűségek és visszásságok dolgában elsősorban nem a római 
katolikus egyházzal, hanem a magyar állammal jutottunk ösz-
szeütközésbe. Nekünk nem a római pápán, hanem a magyar 
államon van keresni valónk. Mi a róm. kat. egyháztól legfelebb 
közös Megváltónk által híveire parancsólt testvéri kíméletet 
várhatjuk, a magyar államtól ellenben jogos és törvényben is 
kötelezett védelmet várunk. És ezt az állam érdekében is hang-
súlyozzuk. Mert az a meggyőződésünk, hogy ha az állam a 
társadalom rendjének nyugalmat, a tulajdon törvényeinek 
pedig egyetemesen kötelező tekintélyt szerezni nem tud vagy 
nem akar, ha szótlanul eltűri a házasság intézményének nyil-
vános kisebbítését és a reverzális-hajsza következtében mind-
jobban kiélesedő kellemetlenségeket; akkor nemcsak a lelki-
ismeret szabadsága ellen, hanem tulajdon hivatása ellen is vét. 
Ezért tehát az államnak elemi kötelessége, hogy a sa já t törvé-
nyeinek érvényt, bármely vallásfelekezethez tartozó polgárá-
nak pedig kellő védelmet és nyugalmat biztosítson. 

Mindkét nagy történelmi protestáns egyház közgyűlése 
kénytelen volt arra az egyező álláspontra helyezkedni, hogy a 
vegyesházasságok és a reverzálisok kellemetlenségeit nem 
lehet másképpen megszűntetni, mint az 189Jf. XXXII. t.-c. 
eltörlésével és az 1868. LIII. t.-c. 12. §-ának visszaállításával. 
Ezzel a törvényhozási intézkedéssel a reverzálisok véglegesen 
eltiltatnának, a vegyesházasságokból született gyermekekre 
nézve pedig az a mindenkire kivétel nélkül kötelező állapot 
létesülne, hogy a gyermekek nemük szerint követik a szülők 
vallását. Mivel Magyarország a vegyesházasságok klasszikus 
hazája, ahol alig van család, amelyben vegyesházasság nem 
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volna, semmiféle nagyobb veszedelem és nyugtalanság nem 
származnék ebből az intézkedésből. Nem is mondhatná egyet-
len egyház sem, hogy jogaihoz hozzá nem jutott, vagy hogy' 
jogaiból bármit is elvettek. Mindenki megkapná a maga hívei 
révén járó élettermést, amely számára a jövendőt biztosítja. 

Lehetne azonban arról is szó, hogy mivel a Corpus Iuris 
Canonici világszerte veszélyezteti, sőt már világszerte fel is 
borította a felekezetközi békességet, elsősorban is azoknak az 
országoknak kormányai, amelyek a törvénykönyv megjelenése 
előtt engedmények birtokában voltak, közös lépést tennének 
Rómában a régi rend visszaállítása érdekében. Ha ehhez a 
lépéshez meg lehetne szerezni az összes államok társulását, 
természetesen még nagyobb súlya lenne az orvoslást célzó lé-
pésnek. Alig hiszem, hogy ilyen társulás összehozására a Nép-
szövetség hajlandó volna. Vannak azonban nemzetközi egy-
házi szervezetek, amelyeknek természetes kívatása volna a 
népeknek ilyen valláserkölcsi fontos kérdésben való tömörítése, 
együttes fellépésük előkészítése, megszervezése és a lépés sike-
rének biztosítása. Magam is azért ápolom a róm. kat. egyház-
zal és minden egyes egyházzal is a békességes együttműködést, 
mert az a bibliai hit uralkodik bennem, hogy Krisztus népének, 
bármely egyházba tartozzék is, előbb-utóbb rá kell jönnie arra 
a nem emberi, nem társadalmi, nem politikai, hanem min-
deneken felül álló evangéliumi álláspontra, hogy nevezze bár 
magát az egyik Péterének, a másik Pálénak, a harmadik Apol-
lósénak, a Krisztus mégis csak egy, és mindnyájan elhívatá-
sunk egy reménységére és egy kötelezésére vagyunk elhíva. 
Nem tartom tehát lehetetlennek, hogy a Krisztusban hívők és 
Krisztus által megváltottak különböző táborokban élő és mun-
kálkodó sokasága egyszer mégis csak ráeszmél arra a köte-
lességre, amelyet reá nézve a keresztség azonossága, a Meg-
váltó közössége és a Jézus lelkével folytatott élet egyazonos 
reménysége mindenkire ráró. Ez pedig a békességben váló 
testvéri együttélés biztosítása. 

Ha az eddig felsorolt útak nem vezetnének kívánt ered-
ményre, akkor még mindig előttünk áll a megelőzés köteles-
sége. Ez már kiváltságosán egyházi feladat. Ε tekintetben 
különösen a belmissziói munka komoly végzésére kell súlyt 
fektetnünk. A róm. kat. egyház a maga egyházépítő munkáját 
kongregációkban végzi. Nekünk nincsenek kongregációink, de 
vannak ifjúsági egyesületeink, vannak egyházi intézményeink, 
legfőképpen van hitoktatásunk, amelyek révén jogosan szá-
míthatunk eredményekre. Ha még ezekhez a komolyan vég-
zett lelkipásztorkodás ezerféle módját is hozzávesszük, nagy 



60 

bizakodással remélhetjük az evangéliumi öntudat és az egy-
házhűség megerősítését. Nálunk nem szervezeteken, hanem a 
munkán fordul meg a dolog. Sorsunkat jórészt a lelkészek és 
vallástanárok t a r t j ák kezükben. Egy lelkésznek sem szabad 
egyszerűen hetes szónoknak lennie, hanem lélek szerint való 
pásztorkodást kell folytatnia. Aki a vallást tanít ja, az sem 
elégedhetik meg az egyház történetének feltárásával vagy 
igazságainak feszegetésével, hanem a maga evangélikus hité-
nek gazdagon buzgó lelki forrásából kell éltető vizet adnia az 
evangélikus ifjúságnak. Az evangélikus egyháznak sem szabad 
egyszerűen jogi szervezetnek lennie, amelyben szabályrende-
letek igazgatják az életet, hanem olyan munkatérré kell fej-
lődnie, amelyben az egyetemes papság elve nem puszta elmélet, 
nem is csak az előretörő vagy jóakaratú emberek érvényesü-
lésének lehetősége, avagy kiváltsága, hanem olyan tábor, 
amelyben a Krisztus evangéliumának hűséges és harcolni tudó 
katonái egymást támogatják, védik és erősítik egészen a 
diadalomig. 

Ha visszatekintünk a róm. kat. egyház utóbbi évtizedei-
ben mutatott hatalmas fejlődésére és erősödésére, meg kell 
állapítanunk, hogy az építés terén nem pusztán csak a hivata-
los egyház fe j te t t ki hatalmas tevékenységet, hanem az ön-
tudatos hitélettel munkálkodó egyháztársadalmi szervek is 
fanatikus hűséggel szolgálták és szolgálják egyházukat. Ebből 
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ha majd nálunk is 
helyes mederben és kemény öntudattal megindul és folyik a 
belmisszió munkája, akkor a róm. kat. egyház diadalmas 
hódításai sem lesznek olyan félelmetesek, mint amilyenek ma. 

A mai helyzetben azonban feltétlenül szükséges, hogy a 
legközelebb összeülendő zsinat a vegyesházasságok és rever-
zálisok kérdésében olyan törvényt alkosson, amely e válságosán 
nehéz időkben egyházunk nyugodt fejlődését és a küzdelmek-
ben való diadalmas megállását biztosítani képes. Egyébként 
azt valljuk, hogy ,,a diadalom, amely legyőzi a világot, a mi 
hitünk!" 

* 

* * 

Ε tanulmány befejezésekor jut tudomásomra, hogy a r. 
kat. jubiláris nagygyűlés utolsó ülésén Serédi Jusztin bíbo-
ros-hercegprímás a házasságkötés ügyében a következő állás-
pontot foglalta el: 



61 

„Mint a magyar haza polgárai, törvényes eszközökkel 
szorgalmazzuk a polgári házasságról és polgári elválásról szóló 
törvénynek olyan módosítását, amely a katolikusoknak is job-
ban megfelelne, a nemzet vitális érdekeit is jobban szolgálná 
és nemkatolikusok a maguk szempontjából szintén bátran el-
fogadhatnák. 

Ez a törvénymódosítás az egyik lehetőség szerint abban 
állna, hogy az egyvallású jegyesekre nem vonatkoznék a pol-
gári házasságról szóló törvény, úgy, hogy ezeknek sa já t egy-
házuk törvényei szerint kötött, pusztán egyházi házasságát az 
állam kötelező polgári házasság nélkül akceptálná és neki 
polgárjogi következményeket biztosítana mindaddig, amíg az 
az egyház, melyben a házasság köttetett, a maga törvényei 
szerint ki nem mondaná és az államhatalommal hivatalosan 
nem közölné, hogy az illető házasság kezdettől fogva érvény-
telen volt, illetőleg, hogy a házassági kötelék felbomlott. Eb-
ben az esetben a vegyesházasságokra vonatkozóan a mostani 
állami törvények továbbra is érvényben maradnának. 

A törvénymódosítás a másik lehetőség szerint pedig még 
helyesebben abban állana, hogy a polgári házasságról szóló 
törvény sem az egyvallású, sem a vegyesvallású jegyesekre 
.nem vonatkoznék, hanem ezeknek közös egyházuk, vagy az 
egyik fél egyháza előtt kötött, pusztán egyházi házasságát, az 
állam ugyancsak kötelező polgári házasság nélkül akceptálná 
és neki polgárjogi következményeket biztosítana mindaddig, 
míg az egyház, amelyben a házasság köttetett, a maga tör-
vényei szerint ki nem mondaná és az államhatalommal hiva-
talosan nem közölné, hogy az illető házasság kezdettől fogva 
érvénytelen volt, illetőleg, hogy a házassági kötelék felbomlott. 

Az volna ennek a jubiláris katolikus nagygyűlésnek az 
egész magyar nemzetre legüdvösebb eredménye, ha ezt a tör-
vénymódosító javaslatot nemkatolikus testvéreink is magu-
kévá tennék és támogatnák." 

Alig hiszem, hogy „nemkatolikus" részről nagyobb aka-
dálya lenne a megegyezésnek. De csak egy feltétellel: ha a 
r. kat. egyház a protestáns lelkészek előtt kötött vegyes há-
zasságot a r. kat. plébános előtt kötött vegyesházassággal min-
den tekintetben azonosnak ismeri el. Ebből folyólag a rever-
zális követeléséről kölcsönösen lemondanak. Végeredményében 
tehát a megegyezés békességet és nyugalmat eredményező 
egyetlen módja: az 1894. XXXII. t.-c. eltörlése és az 1868. 
LIII. t.-c. visszaállítása. 
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Bizonyos, hogy a nemzetnek az volna a keresztyénség két 
nagy csoportja részéről a legnagyobb szolgálat, ha a vegyes-
házasság kérdésében emberséges, testvéries és a Megváltó szel-
leméhez méltó evangéliumi álláspontra tudnának eljutni. Isten 
és a nemzeti géniusz segítsen el erre az álláspontra! 










	A kérdés jelentősége
	A Biblia tanítása
	A keresztyén egyház a reformáció előtt
	A reformáció hatása
	Magyar állapotok 1790. előtt
	Vergődések és alkudozások
	Az 1868. LIII. t.-c. rendelkezései
	Az 1894–95. évi egyházpolitikai törvények
	Egy kis statisztika
	Róma egyházpolitikája
	Ellenáramlatok
	Mi volna teendő?
	Oldalszámok������������������
	_1���������
	_2���������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������


