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1. A  NEMZET JOGI ÖNTUDATA'
ÉS A HÁZASSÁG VÉDELME

Az állam és az egyház közötti jogi kapcsolat moderni
zációja körében került sor a vallásszabadságról 

(1895. évi XLIII. tvc.), a zsidó vallás bevett vallássá 
nyilvánításáról (1895. évi XLIV. tvc.), az állami 
anyakönyvezésről (1894. évi XXXIII. tvc.) és a gyer
mekek vallásáról (1894. évi XXXII. tvc.) szóló törvé
nyek mellett 1894-ben a kötelező polgári házasságkötés 
(1894. évi XXXI. tvc. továbbiakban Ht.)1 bevezetésére 
Magyarországon. A Ht. a házassági jog polgári alapok
ra való helyezését valósította meg amellett, hogy egyes 
anyagi jogi intézmények tekintetében magán viselte a 
felekezeti jogok befolyását, új, egységes eljárási jog 
megteremtésével pedig nem is próbálkozott. Az egyhá
zak által különösen nagy érdeklődéssel -  és fenntartás
sal -  követett jogalkotási folyamat során2 rendkívül 
fontosnak tűnt annak vizsgálata, hogy -  a Szilágyi 
Dezső igazságügyi miniszter által 1893. november 29- 
én jegyzet törvényjavaslat általános indokolásának sza
vait idézve -  a kötelező polgári házasságkötés milyen 
hatást fog gyakorolni „a nemzet jogi és erkölcsi felfo
gására, ” és ezen belül az állami hatáskör az egyes pol
gárok vallási elkötelezettségét milyen módon fogja be
folyásolni.

A házassági jog reformját a felekezeti .jogok sokfé
lesége és határozatlansága, azoknak többé-kevésbé 
ellenőrizhetetlen alkalmazása” mellett szükségessé tette 
a modem polgári állam egyik tartópillérének tekinthető 
azon cél is, hogy „az állami és az egyházi jogkörök a
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házasság terén” egymástól elkülönüljenek. „A javaslat 
abból indult ki, hogy a házasság olyan intézmény, 
melyben közjogi, magánjogi s erkölcsi elemek össze 
vannak forrva, és mint a polgári jogrendnek alapvető in
tézménye, e jellegét csak akkép tarthatja meg, ha létre
jötténél az állam közreműködése biztosítva van.”3 Az 
egyházak ellenérzésével szemben a törvényelőkészítő 
bizottság azon a véleményen volt, hogy a Ht. hatályba
lépése előtt hatályosuló felekezeti jogrendek nem jelen
tették „az erkölcsi érzetnek erősbödését” annak ellené
re, hogy „valláserkölcsi elemek a hitfelekezeti jogrend
szerek folytán a jogi elemekkel szoros kapcsolatba ju
tottak,” „mert a mi a vallási tételek határozottsága foly
tán el is éretett, azt sok részben a jogi tételek ellentmon
dása és határozatlansága ismét lerontotta,” és így a 
nemzet erkölcsi felfogására zavarólag hatott. Különö
sen ingatagnak látta a házassági jogi szabályokat a ve-__



Jog
gyes házasságok és a felekezeti áttérések esetében, míg 
az egységes állami jogtól (így pl. a házasság magánjogi 
vonatkozásainak, a házasfelek személyes jogainak és 
kötelezettségeinek, a házassági vagyonjognak és a há
zasságon alapuló öröklésnek azonos szabályozásától) e 
jogterületen a jogbiztonság érvényesülését, ettől pedig 
„a nemzeti jogi öntudat" erősödését várta. Az általános 
indokolásban kiemelten szerepelt az az elv, hogy a há
zassági jog területén a jogi és erkölcsi elemeket magá
ban ebben a törvényben kell egybefoglalni. A Ht. sza
bályait eszerint a nemzet erkölcsi felfogásához, mint 
erős alaphoz igazodva kívánták megalkotni. A jogalko
tó kifejezte, hogy „a vallási felfogásoknak jogosultsá
gát, szabad fejlődését, érvényesülését” nem érinti és 
nem is szándékozik azokat csorbítani. Ezen túl az egy
séges állami házasságjogtól a nemzetiségi és vallási kü
lönbségeken túllépve a nemzeti egység megvalósulását 
is remélték. A valódi nemzeti egység tényezőinek a jogi 
öntudatot, a történeti emléket, az erkölcsi felfogást és a 
kultúrát tekintették.4

A Ht. szemléletmódját és a törvény egyes részintéz
ményeit tekintve is korának erkölcsi és társadalmi fel
fogásán állt, ilyen módon a házassági jog liberalizálá
sa a jogegyenlőség biztosítását jelentette, nem pedig er
kölcsi relativizálást. A jó és a rossz etikai kategóriái a 
magyar liberalizmus második korszakában sem veszí
tették el valláserkölcsi, tradicionális tartalmukat. A pol
gári demokrácia kívánalma és ennek alapján a házassá
gi jog polgári alapokra helyezése olyan módon történt 
meg, hogy a házassági kötelék -  a házasság és a család 
intézményének társadalomban betöltött szerepéből fa
kadóan -  különleges jogi védelem alatt állt. Az alábbi 
tanulmány célja e jogi védelem bemutatása, melyre az e 
körbe tartozó anyagi jogi és eljárásjogi szabályok felvá
zolásával és az 1895-1900 közötti időszakban a pécsi 
királyi törvényszék előtt folyamatba tett köteléki perek5 
adatai alapján az ítélkezési gyakorlat alakulásának be
mutatásával teszek kísérletet.

2. A HÁZASSÁG VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ 
INTÉZMÉNYEK A HT. RENDSZERÉBEN 
ÉS AZ ELJÁRÁSJOGBAN

2.1. A HÁZASSÁGI ÉLETKÖZÖSSÉG HELY
REÁLLÍTÁSÁRA KÖTELEZŐ VÉGZÉS ÉS A 
HIRDETMÉNY KIBOCSÁTÁSA

AHt. két fajta, a házassági kötelék védelmét szolgáló 
peren kívüli eljárást határozott meg, amelyeket az 

ágytól és asztaltól való elválasztást, illetve a bontást 
megelőzően kellett alkalmazni. Az életközösséget meg
bontó félnek a házassági életközösség visszaállítására 
való kötelezését6 annál a bíróságnál kellett kérni, ame
lyik a perre nézve illetékes volt. A kérelemben elő kel
lett adni és valószínűvé kellett tenni az elhagyásra és az

__elhagyás tartamára vonatkozó adatokat.7 Amennyiben a
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bíróság ezeket elégségesnek találta, előzetes tárgyalás 
tartása, azaz az ellenfél meghallgatása nélkül,8 
határidőtűzéssel végzést bocsátott ki. A határidőt a bí
róság szabadon határozta meg az alapján, hogy a vissza
térésre rendes körülmények között -  azaz a távollévő 
fél tartózkodási helyének távolsága alapján -  mennyi 
időt tartott szükségesnek. A házasság felbontását csak 
abban az esetben lehetett kérni, ha a kiszabott határidő 
alatt igazolatlanul nem tett eleget a meghagyásnak az 
abban kötelezett fél. Ilyen módon a Ht. a házassági kö
teléket -  több-kevesebb sikerrel -  úgy próbálta meg vé
delmezni, hogy az elhagyott házasfelet kényszerhely
zetbe hozta: csakis az életközösség helyreállítását volt 
joga kérni, tekintet nélkül az adott házassági kapcsolat 
sajátos körülményeire, valós szándékára, illetve a tény
leges helyzetre. Az 1897-ben meghozott értelmező jel
legű elv szerint ez az eljárás nem volt elrendelhető ab
ban az esetben, ha a kérvény beadásakor kétségtelen 
volt az a körülmény, hogy a felhívó házasfél a házassá
got folytatni nem akarja, és a kérvénnyel kizárólag az a 
célja, hogy a házasság felbontására önálló jogcímet 
szerezzen.9

K. L. József és F. Teréz „1885 május 19-én római ka
tolikus vallás szerint Szegszárdon” (!) kötött házasságát 
a pécsi királyi törvényszék 1901. november 5-én bon
totta fel azután, hogy az alperes nő bírói felhívással az 
életközösség visszaállítására lett kötelezve és ennek a 
felperes keresetéhez csatolt helyhatósági bizonyítvány 
tanúsága szerint nem tett eleget.10 Az ítélőtábla felleb
bezés hiányában hivatalból való felülvizsgálat során 
helybenhagyta ezt az ítéletet,11 a Curia ugyancsak hiva
talból való eljárás során úgy határozott, hogy „mindkét 
alsóbírósági ítélet a házasság felbontását tárgyazó ré
szében megváltoztattatik s felperes keresetével elutasít- 
tatik, s a perköltség kölcsönösen megszüntettetik.”12 A 
felperes keresetének elutasítását a Curia a következők
kel indokolta: „... mert ... tanúk vallomásával igazolást 
nyert alperesnek az az állítása, hogy felperes egy idegen 
nővel él életközösségben, amely körülmény egymagá
ban véve elfogadható okot képez arra, hogy az alperes 
az életközösség visszaállítását megtagadja, de emellett 
az alperes által csatolt, s felperes által tőle származónak 
elismert, s a 7938/1898. sz. végzésnek alperes kezéhez 
történt kézbesítésétől számított 30 napon belül kelt le
velező lapnak az a kitétele, hogy alperes levelének tar
talma felperes előtt érdektelen, s hogy alperes ne verje 
magát költségbe, az idő a legnagyobb orvosság, -  meg
erősíti alperesnek azt az állítását is, hogy ő a hivatkozott 
végzés vétele után felperessel az életközösséget vissza 
akarta állítani, s felperest felhívta, hogy e czélból a ve
le együttélő nőt távolítsa el, de felperes erre nem volt 
hajlandó, s így az életközösség visszaállítása nem alpe
resen múlt.” Bár az indokolásban ez expressis verbis nem 
szerepel, nyilvánvaló, hogy a Curia számára a fenti té
nyek igazolták, hogy felperes szándéka nem a házasság 
fenntartására, hanem -  az alperes kötelezettségének való 
eleget tevés ellehetetlenítése által -  a bontásra irányult.

Abban az estben, ha az életközösség visszaállítására 
kötelező végzést az alperesnek szabályszerűen kézbesí
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tették, az alperest terhelte annak bizonyítása, hogy a fel
perest jogos ok miatt hagyta el.13 Ha a végzésben fog
lalt meghagyásnak az alperes nem engedelmeskedett és 
a keresetre kitűzött tárgyaláson nem jelent meg, a bíró
ság azt vélelmezte, hogy az elhagyás jogos ok nélkül 
történt.14

A peren kívüli eljárások között a másodikra, azaz a 
hirdetmény kibocsátására ugyancsak a szándékos és jo
gos ok nélküli elhagyás esetén kerülhetett sor,15 ha az 
életközösséget megbontó házasfél legalább egy éve is
meretlen helyen tartózkodott. A távollevő részére a bí
róság ezzel egy időben ügygondnokot rendelt ki. A hir
detményt hivatalos lapban háromszor tették közzé,16 il
letve a törvényszéknél nyílt helyen kifüggesztették, 
vagy ha a körülmények ezt szükségessé tették, külföldi 
hírlapban is megjelenttették. Ha az abban szereplő fel
hívásnak a távollevő egy év alatt nem tett eleget, az el
hagyott házasfél a házasság felbontását kérhette. A bí
rói gyakorlat szerint a kereset tárgyalásához az ismeret
len helyen tartózkodó alperest hivatalos lapban egyszer 
közzéteendő hirdetmény útján kellett megidézni.17

E két peren kívüli eljárásra, azaz a Ht. 77. §. a, és b, 
pontjára alapozott bontó keresetre viszontkereset for
májában nem kerülhetett sor, amíg a szintén bontásra 
irányuló kereset -  ennek az elutasításával -  végérvé
nyes elintézést nem nyert, mivel ezt megelőzően a bon
tást szorgalmazó felperes az életközösség visszaállítá
sára a megfelelő jogkövetkezmények terhe mellett si
kerrel nem volt kötelezhető. Ha mégis sor került a köte
lezésre, annak nem tulajdoníthattak olyan joghatályt, 
mely alapján az alperes a bontást felperes hibájából 
szorgalmazhatta volna, mert keresetének elintézése 
előtt felperest sem mulasztás, sem az a vád nem terhel
hette, hogy az életközösség visszaállítására kötelező 
felhívásnak igazolatlanul nem tett eleget.18 A 77. §-ra 
alapított felperesi kérelem esetében a viszontkereset vo
natkozásában érvényesülő speciális szabályokat világít
ja meg T. Henrik felperesnek R. Erzsébet alperes ellen 
1901. január 11-én 572. sz. keresetével folyamatba tett 
köteléki perében a Curia indokolása. Az elsőfokú bíró
ság felperest elutasította keresetével, alperes keresete 
alapján azonban a 77. § a, pontjára alapítva felbontotta 
a házasságot,19 majd az ítélőtábla -  felperesnek csupán 
a perköltség tárgyában beterjesztett fellebbezését 
követően -  az ítélet hivatalból felülvizsgált részét hely
benhagyta.20 Ezt követően a Curia a két alsófokú bíró
ság ítéletét az alábbi indokolással semmisítette meg:

„Oly esetben, midőn az egyik házasfél a házasság 
felbontása iránt indít keresetet, alperes mindaddig amíg 
a kereset érdemleges elbírálást nem nyert, az 1894. évi 
31. t. ez. 77. §-a alapján viszontkeresetet nem támaszt
hat, illetve felperes a házassági életközösség visszaállí
tására bíróilag nem kötelezhető. Minthogy azonban a 
kir. törvényszéknek felperes keresetének érdemleges el
bírálása előtt felperest az életközösség visszaállítására 
kötelezte, és a házasságot az alperes keresete alapján 
bontotta fel, a kir. ítélőtáblát pedig a kir. törvényszék ily 
helytelen eljáráson alapuló ítéletét helybenhagyta,

mindkét alsóbíróság oly lényeges eljárási szabályt sér
tett meg, mely miatt ítéletet az 1881. évi 59. t: ez: 39. § 
a, pontja alapján hivatalból megsemmisíteni, s úgy a 
kérvény, mint az arra vonatkozó kereset visszaadását el
rendelni kellett. Mindkét felet elutasítani a perköltség 
kölcsönösen megszüntetendő.”21

Míg 1897-ben a Curia döntése lehetőséget adott az 
életközösséget megbontó félnek is az életközösség 
helyreállítására kötelező végzés kérelmezésére,22 a fen
ti példa a bírói jogalkalmazás továbbfejlődését mutatja. 
Az 1897-es döntés tartalmának szűkítését jelenti, hogy 
ezzel a jogosultsággal az életközösséget megbontó fél 
csak keresetben élhetett, viszontkeresetben pedig nem 
volt erre lehetősége.

A házasság védelmét próbálta biztosítani az az elv is, 
hogy ha a felek az életközösséget kölcsönös beleegye
zéssel szakították is meg, bármelyikük követelhette an
nak visszaállítását.23 Ezen a ponton felmerül a kérdés, 
hogy a Ht. szellemével, és a jogalkotó akaratával teljes 
mértékben ellenkező kölcsönös beleegyezésen alapuló 
bontásra sor keriilhetett-e a jogszabályi rendelkezések 
és a bíróság kijátszásával? Lehetséges-e, hogy a rejtett 
kölcsönös beleegyezés is meghúzódott a vizsgált minta 
minden évében igen jelentős számot kitevő 77. § a, és b, 
pontjaira alapított bontások mögött? Bár természetesen 
az abszolút bontó okok körében is volt a bírói mérlege
lésnek helye a bontó ok fennállására vonatkozóan, ha a 
bizonyítékok nem igazolták a bírói megérzést arra vo
natkozólag, hogy a felek cselekményeire rejtett kölcsö
nös beleegyezés alapján, tervszerűen került sor, határo
zatával az életközösség visszaállítására kellett kötelez
nie az elhagyó házastársat. A fennmaradt ítéletek indo
kolásában található adatok alapján ez a feltevés nem bi
zonyítható, hiszen ekkor a bíróság elutasította volna a 
keresetet, de nem zárható ki a rejtett kölcsönös bele
egyezésen alapuló bontások előfordulása. Mindez azt 
jelentette, hogy a feltételezett esetben az életközösséget 
megbontó és azt helyreállítani nem hajlandó házastárs 
felvállalta a vétkessé nyilvánítás jogkövetkezményeit.

A Ht. 77. § a, vagy b, pontjára alapított bontások re
latív nagy száma miatt24 a házassági kötelék védelmét 
szolgáló két peren kívüli eljárás jelentős szerepet töltött 
be az ítélkezési gyakorlatban az 1895-1900 közötti 
időszakban.

2.2. A BÍRÓI BÉKÉLTETÉS

A békéltetés célja a házassági kötelék fenntartását, il
letve a bontások lehetőség szerinti legszűkebb kör

re való szűkítését célozta, éppen ezért ha a kereset al
kalmas volt az idézés kibocsátására, a törvényszék ha
tárnapot tűzött ki a bíróság előtti békéltetésre a házas
társ által indított megtámadási perekben, a bontó perek
ben, valamint a váló perekben. Az erre vonatkozó gya
korlatot főként a Hsz.25 tartalmazta. A békéltetésre a ki
rályi törvényszékek tanácsülése előtt került sor,26 me
lyen a feleknek személyesen kellett megjelenniük. Ha a 
felperes maradt távol, nem lehetett a békéltetést megtar- _



tani, ha pedig az alperes, a bíróság azt vélelmezte, hogy 
nem akar békülni. Az alperes igazolatlan távolmaradá
sa a békülés hiányát egyértelműen megalapozta a bírói 
gyakorlatban. így például B. István felperesnek L. Lídia 
alperes ellen 1902 március 17-én 4293. sz. keresettel 
folyamatba tett köteléki perében a királyi törvényszék 
1903. november 10-én a 80. § c, pontjára alapított bon
tó ítéletet hozott,27 majd ezt követően a királyi 
ítélőtábla szükségesnek tartotta, hogy a hivatalból tör
tént felülvizsgálatot követően hozott elsőfokú határoza
tot helyben hagyó ítélete indokolásában kiegészítse a 
törvényszéki érvelést a következőkkel:

„A kir. ítélőtábla az első bíróság ítéletet nem felleb
bezett részében nem érinti, a házasság felbontásáról 
rendelkező hivatalból megvizsgált részében pedig vo
natkozóan felhozott indokainál fogva és még azért is 
helyben hagyja, mert habár alperes az 1903. évi július 
hó 31 -iki békéltetésre és tárgyalásra az idézést csak egy 
nappal előbb, vagyis július 30-án vette kézhez, és habár 
alperes a tanuk vallomása szerint időközben az erkölcs
telen élet folytatását megszüntette is, ezt a két körül
ményt a kir. ítélő tábla a per eldöntésére súllyal bírónak 
nem találta -  mert alperesnek, daczára, hogy az idézés 
vétele és a tárgyalás közt csak egy nap volt, -  mégis a 
tárgyaláson megjelenni könnyű szerrel módjában állott, 
egyébként is alperes az ellen, hogy ezen ... idézést 
későn kapta meg, a tárgyalási határidőtől az ítélet hoza
talig eltelt több mint V* év alatt fel nem szólalt, s így már 
ebből is vélelem vonható arra nézve, hogy a keresetben 
jelzett s a tanuk által igazolt vétkes cselekményt a saját 
terhére jelen forgónak ismer.”28

Igazolt távolmaradás esetén bármelyik fél kérhette, 
hogy a törvényszék új határnapot tűzzön ki, ami azon a 
szemléleten alapult, hogy a házasság fenntartása közjo
gi érdek. Ha a felperes nem jelent meg és új határnap ki
tűzését sem kérte, a per szünetelt.29 Sikertelen békélte
tés esetén egyidejűleg megidézte a bíróság a feleket, va
lamint a kirendelt házasságvédőt az ügy tárgyalására is. 
A békéltetést és a tárgyalást lehetőség szerint egy nap
ra kellett kitűzni. Ha a felperes a keresetben helyhatósá
gi bizonyítvánnyal igazolta, hogy az alperes tartózkodá
si helye ismeretlen, a törvényszék ügygondnokot ren
delt ki részére a helyi ügyvédek közül, és neki kézbesít- 
tette a kereset másodpéldányát, míg magát az alperest 
hivatalos lapban háromszor közzétett hirdetmény útján 
idézte meg. Kivételt képezett a szándékos és jogos ok 
nélküli elhagyás (77. § b, pont) esete, amikor a bontó il
letve válóperben a peren kívüli eljárásban kirendelt 
ügygondnokot idézték meg a tárgyalásra amellett, hogy 
az alperest hivatalos lapban egyszer közzétett hirdet
mény útján idézték. Az ügygondnok azonban külön uta
sítás nélkül nem volt meghatalmazottja az alperesnek, 
hanem csupán alaki jellegű funkciót töltött be.

A gyakorlat alapján egy esetben lehetett mellőzni a 
békéltetést: ha a békéltető kísérlet tetemes nehézségbe 
ütközött. Ha a bíróság megállapította a mellőz- 
hetőséget, köteles volt a házasfél egy közjegyzői vagy 
közjegyzőileg hitelesített okiratban nyilatkozni arról,

__hogy hajlandó-e kibékülni a házastársával.30
30

2.3. A HÁZASSÁGVÉDŐ

AHt. hatálybalépését követően az ítélkezési gyakor
latban kiemelkedő szerepet tölt be a házasságvédő 

intézménye annak ellenére, hogy sem maga a Ht., sem a 
vonatkozó végrehajtási rendeletek nem beszéltek róla. 
A „közérdeket” képviselő tisztviselő első megjelenése a 
protestáns bontóperekhez köthető az 1796. évi decem
ber 3.-ai, az 1803. évi december 20.-ai és az 1822. au
gusztus 6.-ai királyi rendeleteknek megfelelően. 
Megkérdőjelezhető a hatékonysága, különösen annak 
tükrében, hogy a jogi szabályozás milyen mértékű be
avatkozást tett lehetővé a részére. Házasságvédőt kellet 
kirendelni a házastárs által indított megtámadási perek
ben (Ht. 51-55. § és 56. § a, pont), a törvényes 
képviselő vagy szülő által indított megtámadási perek
ben (Ht. 52. §, 59. §), a bontó perekben (Ht. 76-80. §, 
107. §), valamint a váló perekben (Ht. 105. §, 76-80. §). 
A kirendelés mellőzése az egyéb házassági ügyekben 
annak céltalan voltán, vagy pedig azon alapult, hogy a 
bíróság már jogerős ítélettel állt szemben.

A házasságvédő köteles volt arra, hogy a kötelék 
fenntartása mellett előterjesztést tegyen, ha pedig meg 
volt győződve annak tarthatatlanságáról, erről egy in
dokokkal ellátott nyilatkozatot tegyen. A házasságvédő 
felügyelt a házasságból származó kiskorú gyermek ér
dekeire, valamint az anyagi és az eljárási jog szabálya
inak megtartására. A házasságvédőt értesíteni kellett 
minden olyan határozatról, amelyet a per folyamán hoz
tak. Működéséért tiszteletdíj illette, melyet a bíróság ál
talában mindkét fél irányába megállapított azzal, hogy a 
feleket annak megfizetésére kötelezte. Bár ezt a rendel
kezést a Hsz. 28. §-a is tartalmazta, a Curia a felek 
egyetemleges kötelezését bontás esetén azért tartotta in
dokoltnak, mert a házasságvédő kirendelésére köz
érdekből került sor, azaz annak díjazásáért mindkét fél 
felelős.31 Ha a köteléket a bíróság fenntartotta, a díjat a 
perre alaptalan keresetével okot szolgáltató felperes 
viselte.32 A házasságvédő díjának nagyságát a bíróság 
határozta meg, ez lényegesen kisebb összeg volt, mint a 
feleket képviselő ügyvédek honoráriuma.

2.4. BIZONYÍTÁSI EUÁRÁS 
KÖTELÉKI PEREKBEN

A z általános polgári eljárásjogtól (1868. évi LIV.
tvc., 1881. évi LIX. tvc., 1893. évi XVIII. tvc.) 

eltérő szabályok alakultak ki a házassági köteléki pe
rekre vonatkozóan a bizonyítási eljárásban, azaz a bíró
ság nem volt szigorúan az általános szabályokhoz 
kötve33 a kötelék kérdése és a kiskorú gyermek elhelye
zése kapcsán. A köteléki perben érvényesített vagyon
jogi követelésekre vonatkozóan ez a kedvezmény nem 
érvényesülhetett.

A gyakorlat átvette a magyar polgári perrendtartás
javaslat 674. §-ában foglalt szabályokat, amelyek az 
officialitás elve alapján arról rendelkeztek, hogy sem
misségi perekben a bíróság hivatalból is figyelembe



vette azokat a tényeket és bizonyítékokat, amelyeket a 
felek terjesztettek a bíróság elé a keresetben illetve a 
viszontkeresetben megjelölt okok alátámasztására. 
Ettől eltérve azonban a megtámadó, váló és bontó pe
rekben csak a házasság fenntartása érdekében vették 
hivatalból figyelembe ugyanezeket. A bíróság a körül
mények alapján döntött arról, hogy a bíróság előtti be
ismerésnek mennyi bizonyító erőt lehet tulajdonítani, 
azaz a köteléket illetően az ítélet nem alapulhatott csu
pán a felek által előadottakon,34 hanem a bíróság köte
les volt meggyőződni azok igaz voltáról.

K. Ágoston felperesnek D. Rózsa alperes ellen 1899. 
március 15-én 3127. sz. keresettel folyamatba tett köte- 
léki perében a kir. törvényszék a 77. § a, pontja alapján 
hozott bontó ítéletet alperes hibájából alperes vétkessé 
nyilvánítása mellett.35 A kir. ítélőtábla hivatalból 
történő felülvizsgálat során helyben hagyta az elsőfokú 
ítéletet azzal a helyesbítéssel, hogy alperesnek nem a 
békéltetésen és a tárgyaláson való meg nem jelenése 
folytán nyert igazolást az, hogy az életközösség helyre- 
állítását kötelező végzésnek nem tett eleget, hanem „a 
felperes helyhatósági bizonyítvánnyal igazolta” azt.36 A 
Curia „a helyesbített indokok alapján” hagyta helyben a 
másodfokú ítéletet.37

A Curia már 1896-ban döntött arról, hogy a kötelék 
kérdésében az 1868. évi LIV. tvc. 111. §-a nem alkal
mazható.38 A nem teljes bizonyítékot kiegészíthette 
csupán az alperes beismerése, azaz így részbizonyíték 
lehetett.39

így például a B. János felperes által T. Júliánna alpe
res ellen 1899. február 12-én 2106. sz. keresettel folya
matba tett köteléki perben a 80. § c, pontjára alapított 
bontó ítéletet hozott az elsőfokú bíróság alperes hibájá
ból és alperes vétkessé nyilvánítása mellett.40 Az ítélet 
indokolásában a törvényszék azt a tényt emelte ki, 
hogy alperes „megszökött” felperestől, és azóta ágyas- 
ságban él. A kir. ítélőtábla az első fokú ítéletet „az alpe
res beismerésére fektetett indokolás elhagyásával” 
hagyta helybe,41 majd ezt a Curia újabb helyesbítése 
követte, mely szerint” az „alperes beismerésére alapított 
elsőbírósági indokból is helybenhagyatik” az ítélet, 
„mert ezen beismerést a kihallgatott tanúk megerősítet
ték”.42

A házassági kötelék kérdésében nem volt helye az es
kü általi bizonyításnak sem.43

2.5. AZ ÁGYTÓL ÉS ASZTALTÓL VALÓ 
KÜLÖNÉLÉS ELRENDELÉSE

A  keresetben, a viszontkeresetben, külön kérvényben 
vagy szóbeli előterjesztés útján lehetőségük volt a 

feleknek a per tartamára az ágytól és asztaltól való kü
lönélés elrendelését kérni44 A 76., 78., és 79. §-ra ala
pított bontó ok, azaz az abszolút bontó okok esetében a 
bíró ezt a kibékülés megkísérlése céljából hivatalból 
rendelte el (a 99. §. megfogalmazása szerint „rendsze
rint”), illetve csak akkor mellőzhette, ha a kibékülésre 
nem látott reményt. A 80. §, azaz a relatív bontó okok

esetében -  ugyancsak hivatalból -  mindenkor45 köteles 
volt elrendelni a különélést, amelynek időtartama, -  ha 
a felek nem kértek hosszabbat -  6 hónap és egy év kö
zött mozoghatott.46 Ha a felhozott tény nem képezett 
bontó okot, vagy a felhozott bontó ok megbocsátás (82. §) 
vagy elévülés (83. §) miatt megszűnt, a bíróság külön- 
élési határozat hozatala nélkül ítéletében elutasította a 
keresetet. A bíróság egyidejűleg -  csakis a tárgyalás il
letve a bizonyítási eljárás befejezése után kerülhetett er
re sor47 -  határozott ekkor a Ht. 102. §-ban megjelölt 
ideiglenes intézkedésekről is. A különélés alatt a per 
szünetelt.48

Ha a házastársak a házassági életközösséget helyreál
lították a különélés tartama alatt, vagy ha a felperes ill. 
viszontkereset esetében az alperes a különélésre kisza
bott idő letelte után 3 hónap alatt a házasság felbontását 
nem kérte, a perben érvényesített ok alapján többé nem 
tehette azt (100. §).49 A pert a felperes mulasztása ese
tén meg kellett szüntetni, ha viszont viszontkereset is 
volt és csak az egyik fél mulasztotta el a 3 hónapos 
határidőt, csak a másik fél keresete illetve viszontkere- 
sete volt eldönthető érdemleges határozattal. Ha az 
elsőbíróság ezen eljárási szabályok ellenére felbontotta 
a házasságot, a felsőfokú bíróságok az elsőfokú ítéletet 
alaki hiba miatt megsemmisítették és a peres felet illet
ve feleket keresetükkel elutasították.

Felbontási kérelem esetében a bíróság ítélethozatal 
előtt újabb békéltetést tartott.50 A felperes köteles volt 
helyhatósági bizonyítvánnyal igazolni azt, hogy a kü
lönélés ideje alatt az életközösséget nem állította helyre 
és ez idő alatt a házasságból gyermek nem született.

2.6. A VÉTKESSÉG

A z 1894-ben megalkotott magyar házassági jog bon
tó rendszere a vétkesség elvén nyugodott. A bíró

ságnak az ítéletben vétkessé kellett nyilvánítania azt a 
házasfelet, akinek a hibájából a házasságot felbontották. 
Ha viszontkereset folytán mindkét házasfél hibájából 
történt a házasság felbontása, a bíróság mind a két felet 
vétkesnek nyilvánította. Az alperesnek viszontkereset 
nélkül is lehetősége volt arra, hogy kérelmezze a felpe
res vétkessé nyilvánítását is a bontás esetére, ha ellene 
bontó okot igazolt, vagy a kérelmét olyan bontó okra 
alapította, amelyre nézve a kereseti joga már megszűnt, 
de a felbontás alapját képező ok keletkezésekor még 
fennállt.

A vétkes felet a jogalkotó többféle szankcióval sújtot
ta. Ha házasságtörés okából lett vétkesnek nyilvánítva, 
a felbontó ítéletben a bíróság eltiltotta a házasság- 
kötéstől azzal, akivel a házasságtörést elkövette (85. §).
A vétkes nő nem viselhette a férje nevét (94. §), és a 
volt férj nem volt köteles a tartását biztosítani (90. §). A 
nem vétkes házasfelet a felbontástól számított egy évig 
visszakövetelési jog illette meg azokra az ajándékokra 
nézve, mdyeket a házassá8 fennállása alatt, vagy azt 
megelőzően a megkötendő házasság okából adott, aján
dékozási ígéretei pedig hatályukat veszítették (89. §). A
szülő vétkessége miatt a bíróság a gyermek nyilvánva-__
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Jog_______ _
ló érdekében a gyermeket akár harmadik személy gond
viselésére is bízhatta (95. §). A vétkesség fenti szabályo
zása a negatív társadalmi megítélés kifejezője lehetett a 
házassági kötelék felbontását előidéző féllel szemben.

2.7. A BÍRÓI HATÁROZATOK 
ÉS A JOGORVOSLATOK

I I  Házassági ügyekben az ágytól és asztaltól való kü- 
11 lönélés és a per érdeme ítélettel, minden más kérdés 
végzéssel lett elintézve.51 A házassági ügyek jogorvos
lati rendszerére nézve a Curia 1887. évi 458. sz. 
határozatának52 megfelelően alapvetően az 1881. évi 
LIX. törvénycikk rendezte, amelyet a bírói gyakorlat 
több kérdésben kiegészített.53 A bírói határozatok elle
ni fellebbviteli beadványokat ügyvédi ellenjegyzéssel 
ellátva kellett benyújtani.54 Fellebbezésre adott 
lehetőséget a judikatura -  a kezdeti gyakorlattal ellen
tétben55 -  az általános eljárásjogi szabályokon túl a per 
tartamára való különélés elrendelése,^ ideiglenes 
nőtartás és ideiglenes gyermekelhelyezés- és tartás, és a 
nő részére szükséges tárgyak kiadása iránti kérelmet 
megtagadó határozat, illetve a kérelem tárgyában hozott 
határozat ellen és a különélést elrendelő határozat ellen, 
ha az ennek alapjául szolgáló eljárásban valamilyen lé
nyeges eljárási szabályt mellőztek,56 valamint a Ht. 99. 
§-a alapján hozott különélést elrendelő határozat és a 
különélés elrendelésével kapcsolatos ideiglenes 
nőtartás, ideiglenes gyermekelhelyezés- és tartás, és a 
nő részére szükséges tárgyak kiadása iránti kérelem tár
gyában hozott határozat ellen.

Az egységes ítélkezési gyakorlat kialakulása szem
pontjából rendkívüli jelentősége volt annak, hogy 1907. 
május 1-ig a házassági kötelék érvénytelennek nyilvání
tása illetve felbontása, valamint válás estében fellebbe
zés hiányában is köteles volt az ítéletet az eljáró bíró
ság hivatalból való felülvizsgálatra a felsőbírósághoz 
felterjeszteni,57 amely azt ekkor csak a kötelék és a kis
korú gyermek tartása és elhelyezése iránti kérdésekben 
vizsgálta, az ítélet egyéb részeit pedig érintetlenül hagy
ta. Ha azonban az ítélet vagyonjogi rendelkezést is tar
talmazott, az csak azután vált végrehajthatóvá, hogy a 
Curia felülvizsgálata megtörtént. így ha a keresetet a 
kötelék kérdésében elutasította a Curia, hatályát vesz
tette az ítélet vagyonjogi rendelkezése is.58

Ha a királyi tábla a házasságot érvénytelenítő, fel
bontó vagy elválasztó, és a peres felek által nem felleb
bezett első bírósági ítéletet helybenhagyta, vagy a tör
vényszék ítélete ellen egyedül a házasságvédő élt fel
lebbezéssel, az iratokat kézbesítés és leküldés nélkül 
azonnal felterjesztették a Curiához. Fellebbezés vagy az 
elsőfokú ítélet bárminemű megváltoztatása esetében a 
periratokat kézbesítették és visszaküldték a törvény
széknek, és csak a fellebbezési határidő letelte után ter
jesztették fel.59

A perek menetét különösen meghosszabbíthatta an- 
___ nak az elvnek az alkalmazása, amely szerint a bíróság a 
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per mellékkérdéseiben nem ítél, ha a kötelék kérdésé
ben elutasította a keresetet, illetve kereseteket és a há
zasságot fenntartotta. Ennek megfelelően, ha a másod
vagy harmadbíróság az elutasító ítéletet megváltoztatta, 
a mellékkérdésekben való határozás végett a periratokat 
visszaküldte elbírálásra az alsóbíróságnak. Az újabb 
elsőbírósági ítéletnek ezek után -  hivatalból vagy fel
lebbezés miatt -  ismét végig kellett járnia e három fóru
mot.60

A Hsz. 44. §-a értelmében házasság jogerős felbontá
sa esetén perújításra a kötelék kapcsán nem, hanem csu
pán a gyermektartási és a vagyonjogi kérdésekben ke
rülhetett sor. Nem volt lehetőség perújításra akkor sem, 
ha a házasság bírói megsemmisítése vagy érvénytelení
tése után mindkettő vagy egyik fél új házasságot kötött. 
Ennek ellenére a bírói gyakorlatban rögzült az az elv, 
hogy házassági perekben egyáltalán nincs helye 
perújításnak,61 hanem az elutasított fél önálló keresettel 
élhet.62

Az alábbi táblázatban az 1895-1900 közötti időszak
ra vonatkozóan összegeztem azt, hogy az egyes évek
ben a felsőbíróságok milyen arányban és milyen vonat
kozásban változtatták meg vagy egészítették ki a kir. 
törvényszék ítéletét.

Az elsőfokú délei megváltoztatása vagy kiegészítése6-'
1895 1896

A bonló ok
mcgvállozialása 27.6% 36.4%
A keresel 
eluiasítása 3.5% 9%
A viszonlkcreset 
eluiasdása 3.5% -

Az délei 
megsemmisítése 3.5% -
Pótlás elrendelése 3.5% -
A házasságvédö díjának 
megváltoztalása - 9%
Az ügyvéd díjának 
megváltoztalása - -
A vétkessé nyilvánítás 
megváltoztatása^ 3,5% 9%
Az ítéletnek az állami 
anyakönyvvezetővel 
vaió közlése 
A vétkes nő eltiltása

10,3% -

1897 1898 1899 1900

18% 5.66% 9.25% 5%

5.6% 5.66% 3.7% 3.4%

3.3% - 1.8% 3.4%

6.6% 5.66% 3.7% 1.7%

4.9% - 3.7% 3.4%

4.9% - 1,8% -

1,7% - - -

3.3% - 7,4% 1,7%

1.7% . _ .

férje nevének viselésétől 6,9%
A házasságkötéstől való 
eltiltás megváltoztatása 6,9%

100% 29 61 53 54 59
A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az 

elsőfokú ítéletek megváltoztatásának vagy kiegészítésé
nek nagy száma az ítélkezési gyakorlat kezdeti bizony
talanságát és az egység hiányát jelzi az 1895-1897-es 
években. 1898-tól kezdődően nagyarányú csökkenés 
következett be a bontó ok megváltoztatása és a kereset 
valamint a viszontkereset elutasítása vonatkozásában is 
a felsőbíróságok gyakorlatában. A kir. ítélőtábla és a 
Curia ítéletei az elsőfokú ítélet helybenhagyása eseté
ben általában egészen lerövidültek erre az időszakra, 
bár az indokolás helyesbítése (gyakran névírási hibák,



vagy más személyes adatok helyesbítése) még mindig 
előfordult. Továbbra is gyakori az elsőfokú ítéletet 
helybenhagyó másod illetve harmadfokú ítéletekben az 
a kiegészítés, hogy a bontásra a törvényszék által vét
kesnek nyilvánított fél hibájából került sor. Ennek a 
momentumnak a folyamatos ismétlődése megkérdő- 
jelezhetővé teszi azt, hogy az elsőbíróság mély figye
lemmel kísérte a felsőbíróságokon történő változtatáso
kat, kiegészítéseket vagy helyesbítéseket. Az 
elsőbíróság által vétkessé nyilvánított fél személye illet
ve a vétkesség jogkövetkezményeinek vonatkozásában 
a vizsgált időszak végére ugyancsak jelentős csökkenés 
következett be a változtatások gyakoriságát tekintve.

A hivatalból történő kötelező felülvizsgálat a perek 
hosszát jelentős mértékben megnövelte, azonban a per 
elhúzódása, és ennek következtében a bizonytalan jog
helyzet kisebb hátránynak tűnt a jogalkalmazók előtt, 
mint az az előny, amit a felülvizsgálat az egységes ítél
kezési gyakorlat kialakításában megvalósított.

3. ÖSSZEGZÉS. A  HÁZASSÁG VÉDELMÉT 
SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYEK JELENTŐSÉGE

A  fennálló házasság védelmét szolgáló anyagi jogi és 
eljárásjogi szabályok kapcsán felmerülhet a kérdés, 

hogy pragmatikus szempontoknak ezek az intézmények 
mennyire feleltek meg. Ha a bíróság jogerős ítéletében a 
77. § a, vagy b, pontja alapján az előzőekben kifejtett 
okokból kifolyólag elutasította is a keresetet, a házassá
gi életközösség ettől még nem állt helyre, a házastársak 
közötti konfliktus sem oldódott meg, csupán a házas fe
lek közötti jogviszony, a kötelék maradt fenn anélkül, 
hogy annak szociológiai, etikai és -  még a 19. század
ban is gyakran a természetjogból levezetett -  tartalma 
realizálódott volna. A rejtett kölcsönös beleegyezés és 
ez utóbbi tényleges hatás hiánya miatt megkockáztatha
tó az a feltevés, hogy a Ht. 77. § a, és b, pontjára alapí
tott bontó keresetek esetében az ehhez kapcsolódó pe
ren kívüli eljárások a házasság védelmét csak formális 
szempontból biztosították.

A Baranya Megyei Levéltárban fennmaradt köteléki 
perek anyagát átvizsgálva az 1895-1900 közötti idő
szakban egyetlen egy olyan esettel sem találkoztam, 
ahol a bírói békéltetés a peres felek közötti konfliktus 
feloldását eredményezte volna és ezért azok a kereset
től, illetve a viszontkeresettől elálltak volna és így a bí
róság az eljárást megszüntette volna. A békéltetési jegy
zőkönyveket és az ehhez kapcsolódó eljárási iratokat 
nem őrizték meg. A bontóítéletek indokolásában csak 
az az ismétlődő megfogalmazás található minden egyéb 
utalás nélkül, hogy „ ...a  bírói békéltetés (sem pedig az 
ismételt békéltetés) eredményre nem vezetett.” Ehhez 
hasonlóan a házasságvédő intézménye is formálisnak 
bizonyult csak, a szépen csengő elnevezés ellenére.

A levéltári kutatás során több esetet találtam, ami
kor a kir. törvényszék ágytól és asztaltól való ideigle
nes különélést kimondó határozatát nem követte bon

tó ítélet. Ebből a tényből azonban nem vonható le kö
vetkeztetés arra nézve, hogy az abban feljogosított fél 
vagy felek nem éltek volna a végleges bontás kérésé
vel. A további ítéletek hiánya ugyanis abból is fakad
hat, hogy valamilyen oknál fogva azok nem maradtak 
fenn. Ilyen módon nehéz megítélni, hogy az ágytól és 
asztaltól való különélés elrendelése a gyakorlatban 
mennyire szolgálta a házasság védelmét, azaz milyen 
arányszámban eredményezte a különélés ideje alatt a 
peres felek kibékülését és az életközösség helyreállí
tását. Mivel relatív bontó ok esetén a bíróság minden 
esetben köteles volt a különélést elrendelni, a 76., 78., 
és 79. §-ra alapított abszolút bontó okok esetében pe
dig „rendszerint” elrendelte, illetve csak akkor mel
lőzhette, ha a kibékülésre nem látott reményt, 
feltételezhető, hogy olyan esetben, ha a felek már 
hosszabb idő óta külön éltek, ágyassági kapcsolatot 
létesítettek, illetve abból már gyermek is származott, 
az ágytól és asztaltól való különélés elrendelésének a 
házasság védelme szempontjából gyakorlati haszna 
csekély volt.

Annak ellenére, hogy a Ht. bontójoga a vétkesség el
vén nyugodott, a felek közötti kapcsolat végleges meg
romlása esetén -  különösen a törvény hatályba lépésé
nek évében -  „felvállalták” a felek a vétkessé nyilvání
tás negatív jogkövetkezményeit: 1895-ben a köteléki 
perek 17,2%-ában mindkét felet, 13,8%-ában a felperes 
felet nyilvánították a jogerős ítéletben vétkesnek. 1896- 
tól kezdődően a fenti arányszámokban jelentős csökke
nés következett be (1896: 13,6% ill.0%, 1897: 8,2% ill. 
1,6%, 1898:1,9% ill. 7,5%, 1899: 11,1% ill. 3,7%, 
1900: 3,4% ill.3,4%), azaz a fennmaradó részben az al
peres lett a jogerős ítéletben vétkessé nyilvánítva. Ezek 
alapján feltételezhető, hogy 1895-ben, de csökkenő 
mértékben az azt követő években is, a „büntető” szank
ciók kicsi visszatartó erőt jelentettek csak a keresetet 
benyújtó fél számára. A jogalkotó azonban -  bár a visz- 
szatartó erő korlátozott volta előre látható lehetett -  ki 
akarta fejezni a házassági kötelék és a család védelmé
nek kívánalmát.

A bírói határozatok és a jogorvoslatok a házasság vé
delmét az egységes ítélkezési gyakorlat kialakításával, 
az alsóbíróságok eljárási és anyagi jogi hibáinak ki
küszöbölésével igyekeztek szolgálni. Bár Grosschmid 
Béni második résztervezetének szűkebb körű tárgyalá
sán hevesen ellenezte a relatív bontó okok, mint gene
rális causula létét, melyek szerinte azt eredményezik 
majd, „hogy mindenkit elválasztanak”65 és liberális jog- 
alkalmazói hozzáállást feltételezett a törvény hatályba 
lépését követő időszakra nézve, véleményét csak rész
ben igazolta a pécsi királyi törvényszék és a fel
sőbíróságok gyakorlata. A vizsgált időszakban valóban 
a relatív okokra alapított bontások voltak túlsúlyban, az 
abszolút bontó okok megítélésében azonban inkább 
konzervatív szemlélet uralkodott.

A házasság védelmét szolgáló anyagi és eljárásjogi 
intézmények fenti ismertetését követően megállapítha
tó, hogy azok gyakorlati haszna korlátozott mértékben 
jelentkezett és jelentkezhetett csak. Bár bizonyos kriti-__



kát kiválthat a Ht. rendszerének a kortárs európai meg
oldásokkal való összevetése, a házasság védelmét szol
gáló eszközök korlátozott hatásának okát nem a jogal-
Jegyzetek____________________________________
. 1 A tanulmány a következő irodalom illetve forrásgyűjtemények 

felhasználásával készült: Fodor Ármin-Márkus Dezső: A polgá
ri törvénykezési rendtartás kézikönyve, (Budapest, 1894, II. 
köt.); Ladányi Lajos: Bíráskodás házassági perekben. A házassá
gi törvény (1894: XXXI. t.-cz.) feldolgozása 130 kimerítően 
megokolt határozatminta alakjában és a házassági perrendtartás 
a házassági törvény szövegével, a kapcsolatos miniszteri rende
letekkel és a bírói gyakorlat ismertetésével, (Budapest, 1910); 
Sztehló Kornél: Eljárás a házassági perekben, tekintettel az 
1894. évi XXXI. törvényczikk életbeléptetésére az eljárást sza
bályozó törvények és a bírói gyakorlat alapján, (Budapest, 
1895); Grosschmid Béni: A Házasságjogi törvény (1895. XXXI. 
t.cz.), (Budapest, 1908, I—II. köt.); Márkus Dezső: A házassági 
jog és az anyakönyvi törvény kézikönyve, (Budapest, 1895) és 
Zlinszky Imre: Magyar magánjog mai érvényében különös tekin
tettel a gyakorlat igényeire, (Budapest, 1894); a bírói gyakorlat 
fejlődéséhez: Magyar Döntvénytár (M. Dt.), szerk.: Grecsák Kár
oly, (Budapest, 1905); Felsőbíróságaink elvi határozatai. A kir. 
Curia és a kir. ítélőtáblák döntéseinek rendszeres gyűjteménye 
(Márkus), szerk.: Márkus Dezső, (Budapest, 1900), valamint a 
Jogtudományi Közlöny alább megjelölt számai

2 A törvényjavaslat általános indokolásának szószerinti szövegét 
közli: Grosschmid Béni: u. o.: I. köt. 286-406. pp.

3 A törvényjavaslat általános indokolásának szószerinti szövege, u. 
o.: 377. p.

4 A törvényjavaslat általános indokolásának szószerinti szövege, u. 
o.: 405. p.

5 A törvényszék előtt 1895-ben 29 (BML VII/2b 11/1895 2-247 és 
11/1895 236-310), 1896-ban 22 (BML V!l/2b 11/1896 6-360),
1897- ben 61 (BML VII/2b 11/1897 1-271 és 11/1897 271-415),
1898- ban 53 (BML VII/2b 11/1898 1-135 és 11/1898 136-363),
1899- ben 54 (BML VII/2b 11/1899 1-190, 11/1899 191-330 és 
11/1899 331-392), 1900-ban 59 (BML VII/2b 11/1900 1-279 és 
11/1900 280-437) olyan köteléki per zajlott le. amelyben a királyi 
ítélőtáblához és a magyar királyi Curiához is felkerült az ügy a 
fellebbezés, vagy ennek hiányában a kötelező felterjesztés során.

6 Ht. 77. § a, pont
7 A 77. § a, pontjára alapított kereset esetén az életközösség vissza

állítására az eljáró bíróság különösen hosszú idejű különélés ese
tében is kötelezte az azt megbontó felet, mint ahogy ez L. Mária, 
V. Ferenc alperes ellen 1901. február 27-én 3334. sz. keresettel in
dított bontóperében is történt. A kir. törvényszék 1901. április 23- 
án hozott ítéletében a 77. § a, pontja alapján alperes hibájából és 
alperes vétkessé nyilvánításával bontotta fel a köztük Nagy- 
harsányban 1868. november 18-án az evangelica reformata vallás 
szertartása szerint kötött házasságot, majd az ítélet indokolásában 
a következőképp fogalmazott: „Felperes keresetében előadta, 
hogy alperes ... őt 1871 évében minden arra adott ok nélkül el
hagyta, s az életközösséget a p609/1901 számú bírói felhívás elle
nére záros határidő alatt vissza nem állította, s kérte ez alapon a 
házasság felbontását. Alperes .... (ezt)... beismerte, s a házasság 
felbontását azon okból, mert felperestől már 30 év óta különvál- 
tan él, s vele többé együtt élni nem akar, nem ellenezte ...” Az 
elsőfokú bíróság ítéletét fellebbezés hiányában hivatalból történő 
felülvizsgálat során a királyi ítélőtábla, majd a Curia is helyben
hagyta. BML VII/2b II/I901/I4 1937/1901 sz. és BML VII/2b 
11/1901/14 7082/1901 sz.

8 C. 116671897. J. 1897. évi 50. sz.
9 C. 4522/1901. Márkus XII. III.  és C. 1522/1897. Márkus IX. 

137.
10 BML VII/2b 11/1897/210 14068p/190l sz.
11 BML VII/2b 11/1897/210 138p/1902 sz.
12 BML VII/2b II/1897/210 2169p/1902 sz.
13 C. 4761/1896 Márkus IX. 145.
14 C. 3999908/1897 Márkus IX. 138.

kotó túlzott elvárásaiban vagy a szabályozás hibás vol
tában kell keresni. A Ht. korának morális értékítéletét 
jelenítette meg.

15 Ht. 77. § b, pont
16 C. 130./1898. Márkus XII. 99. és C. 2937/1899. Márkus XI. 86.
17 C. 2937/1899. Márkus XI. 86.
18 C. 5486/1900. Márkus XII. 104.
19 BML VII/2b II/I90I/8 12491/1901 sz.
20 BML VII/2b II/190I/8 2939/1901 sz.
21 BML VII/2b 11/1901/8 1295/1902 sz.
22 C. 3047/1897 Márkus, 1898, IX. köt. 139. p. szerint az életközös

ség helyreállítására kötelező végzés kibocsátását az életközössé
gei megbontó fé l is kérhette az illetékes bíróságtól, ha hajlandó 
volt a házasságot folytatni, azaz célja nem csupán a házasság 
bontására irányuló önálló jogcím megszerzése volt.

23 C. 290/1897 Márkus. 1898, IX. köt. 144. p.
24 A Baranya Megyei Levéltárban fennmaradt köteléki perek adatai 

alapján megállapítható, hogy a 77. § a, pontja alapján 1895-ben 
a köteléki perek 14,3%-ában, 1896-ban 5.6%-ában, 1897-ben 
6.4%ában, 1898-ban 18,8%-ában. 1899-ben 24,2%-ában, 1900- 
ban 35%-ában hoztak bontó ítéletet, és a 77. § b, pontja alapján 
1895-ben a köteléki perek 9,5%-ában, 1896-ban 5,5%-ában, 
1897-ben 6,4%-ában, 1898-ban 5,6%-ában, 1899-ben 1,85%- 
ában, 1900-ban 0%-ában hoztak bontó ítéletet. A mutatók kiszá
mításakor az adott év köteléki perei közül kivettük az egyházi bí
róságok ítéleteinek átváltoztatására, illetve a bontás másik félre 
való kiterjesztésére irányuló perek, a házasság érvénytelenítésé
re irányuló perek, valamint azok az esetek, amikor jogerős ítélet 
nem maradt fenn.

25 Házassági szabályzat, amely a Budapesti királyi ítélőtábla egy ta
nácsa által 1882-ben összeállított eljárási szabályok gyűjtemé
nye. 1890-ben „Házassági szabályzat a polgári bíróságok elé tar
tozó házassági váló perekben" címmel nyomtatásban is megje
lent, hivatalos jelleggel azonban nem rendelkezett, a Ht. hatály
balépését követően pedig a joggyakorlatban jelentősen módosult.

26 C. 4264/1896. Márkus IX. 173.
27 BML Vll/2b 11/1901/12 15087/1903 sz.
28 BML VH/IIb 11/1902/12 393/1904 sz., amit aCuria BML VII/2b 

11/1901 2694/1904 sz. ítéletével helybenhagyott.
29 1893. évi XVIII. tvc. 215. §„ 52. §
30 Ladány Lajos: u. o.: 402. p.
31 C. 3490/1898. Márkus X. 144.
32 C. 3784/1909. Goul: magánjogi döntvénytár 1909. XIII.
33 Ladányi Lajos: u. o.: 409. p.
34 C. 6663/1897. Márkus IX. 154., C. 1918/1896. Márkus VII. 226.. 

C. 2162/1900. Márkus XI. 81.
35 BML VII/2b II/l 899/3 6644/1899 sz
36 BML VII/2b II/1899/3 2241/1899 sz.
37 BML VII/2b II/I899/3 5442/1899 sz.
38 C. 1713/1896. Márkus VII. 225.
39 C. 1363/1899. Ü. L. 1899. évi 47. sz.
4,1 BML VII/2b II/I899/I8 14561/1900 sz.
41 BML VII/2b II/I899/I8 3368/1900 sz.
42 BML VII/2b 1899/18 627/1901 sz.
43 C. 1699/1888. Ü. L. 1888. évi 17. sz.
44 Ht. 98., 72., 105. §
45 80. § a, pontjára alapított bontóperekben a „mindenkor" azt je

lenti, hogy még abban az esetben is, ha a felek a kereset beadá
sát megelőzően huzamosabb ideig külön éltek. Lásd: C. 
812/1897. J. K. 1897. évi 16. sz.

46 A felek kérelmére kötelezően elrendelt különélés a per egész tar
tamára kihatott, míg a 99. § alapján hivatalból elrendelt különélés 
a per tartamán belül megszabott időre korlátozódott. Lásd: C. 
7425/ 1899. Márkus XII. 122.

47 C. 2281/1898. Márkus X. 131.
48 C. 2281/1898. Márkus X. 131.
49 Lásd hozzá: C. 1482/1908. J. K. 1898. évi 25. sz. és C. 

2989/1898. Márkus X. 131. De: igazolási eljárásra kerülhetett sor



abban az esetben, ha a házastárs a kérelem benyújtásában erőhat
alom vagy cselekvőképtelenség által volt akadályoztatva. C. 
3901/1901. J. 1901. évi 47. sz.

50 H. Sz. 32. §
51 H.Sz. 30-31. §
52 Lásd; Sztehló Kornél: Eljárás a házassági perekben, tekintettel az 

1894. évi XXXI. törvényezikk életbeléptetésére az eljárást szabályo
zó törvények és a bírói gyakorlat alapján. (Budapest. 1895, 60. p.)
Ezt a rendel az 1907. évi XVII. tvc. módosított, mivel azonban a 
vizsgált időszakot az új törvény hatályba lépte már jóval megha
ladta, nem foglalkozunk az ezáltal bevezetett változtatásokkal.

54 C. 2457/1899 Márkus X. 143. és C. 4646/1903 M. Dt. VII. 32.
55 Sztehló Kornél: uo.: 61. p.
-■* H.t. 72., 98., 102., 105., 118., 147. §§
57 H.sz. 40. §
58 H.sz. 41. §, lásd hozzá: 247/1900 Márkus XI. 100.

59 Hsz. 42. § 3. bek.
6,1 Hsz. 3. §
61 C. 2578/1899. Ü. L. 1899. évi 39. sz.
M C. 6091/1897 Márkus IX. 173. és C. 7070/ 1900 Márkus XI. 99.
63 Egy köteléki perben a felsőbíróság természetesen több változ

tatást illetve -  változtatás mellett vagy anélkül -  kiegészítést 
is hozhatott, ezért értelemszerűen a 12. táblázat oszlopainak 
összege nem egyezik meg azzal a számmal, amely a megvál
toztatott, illetve kiegészített és a helybenhagyott ítéletek ará
nyát jelzi.

64 1898-1900-ban jellemző, bár erről külön kimutatást nem készítet
tem, hogy a kir. ítélőtábla azzal egészíti ki az elsőfokú ítéletet, 
hogy az elsőfokú ítéletben vétkessé nyilvánított peres fél hibájá
ból történt a bontás.

65 Converticulum I. 2. revisió, közli: Grosschmid Béni: uo.: II. köt 
70-701. pp

magyar börtönügy fejlődéséről írt millenniumi 
visszatekintésében2 Mezey Barna úgy fogal
mazott, hogy „A magyar börtönügy históriája 

a sikeres harmonizációs folyamatoknak, a moderni
záció érdekében folytatott heroikus küzdelemnek a 
története. ” Talán egy szóval érdemes kiegészíteni. A 
sikeres szó mellé tenném azt a szót, hogy „és siker
telen. " Az is vita tárgyát képezheti, hogy egy-egy 
periódusban a siker, vagy a sikertelenség volt-e 
több?

A történelmi tapasztalatok alapján fontosnak tar
tom leszögezni, hogy egy sikeres börtönmodernizá
ció, reform, vagy mostani kifejezéssel élve „harmo
nizáció” kiindulása több féle lehet, mégpedig:

Először is megtörténhet az uralkodó, az irányító 
állami szervek utasítására. Másodszor lehet állami 
szerveken kívüli tudományos, vagy politikai kezde
ményezésekre. Harmadszor pedig lényegesnek tar
tom, hogy reformokat eredményezhet a börtön rend
szer tudatos, vagy spontán belső önfejlődése is. Ez az 
önfejlődés is jellemezte a magyar börtönügyet szinte 
egész története során.

Tény az is, hogy mindig szükséges a társadalmi 
egyetértés, hiszen e területen a reform, a modernizá
ció csak más területek fejlesztésével együtt lehet iga
zán eredményes. Sikeres modernizáció csak prospe
ráló társadalomban tehet, más időszakokban inkább 
a börtönök kapacitását lehet növelni úgy, hogy mo
dernizáció helyett, legfeljebb technikai korszerű
sítésről szólhatunk.

A börtön-történeti tudomány aránylag keveset 
foglalkozott eddig a modernizációs folyamat belső 
fejlődésével. (Hogy melyek ezek a minősítési feltéte
lek ez külön elemzést igényel.) Fontos, hogy a hazai 
jogelmélet szinte mindig színvonalasan, direkten, 
vagy indirekten meg tudta jelölni Deák Ferenctől 
napjainkig a komplex és magyar valóság adott tech
nikai korszerűsítés.

A probléma a gyakorlati megvalósítás területén 
mindig az volt, hogy a modernizációs folyamat egyes 
feltételeit -  különösen a technikai és még inkább a 
pénzügyi lehetőségeket nem akarták, vagy tudták 
biztosítani.

ELŐADÁS
Oláh Miklós:

Uralkodói
börfönmodernizációs 
kísérletek sikerei 
és kudarcai
a XVIII - XIX században 
Magyarországon1

Nem kell bizonyítani, hogy napjainkban is ez a 
helyzet, és biztos, hogy ez változni fog az uniós gaz
dasági lehetőségekkel. Persze ez nem csupán most 
alakul így. Csak utalok például arra, hogy Mária Te
rézia előírta a börtönépítést, de financiális hátteret 
nem teremtett hozzá. Az 1905-ös budapesti börtön- 
ügyi világkongresszus magyar javaslatra a fiatal el
ítéltek külön kezelését kezdeményezte. Öt esztendő 
volt szükséges ahhoz, hogy kijelöljenek 13 főü
gyészségi színhelyet erre. A szóban minden alkalom
mal hangzatosán támogatott terv alapján nyolc év 
kellett, hogy 1913-ban a Budapesti Gyűjtőfogházban 
kialakítsák az első ilyen részleget.

Igazi sikeres átalakulás, modernizálás csak több 
tényező együttes hatása eredménye alapján lehetsé
ges. Elegendő arra utalni, hogy a XVIII. század vé
gén az első uralkodói reformok elfogadhatatlanok 
voltak a magyarság számára, mivel több vonatkozás
ban az osztrák centralizációs törekvéseket szolgál
ták, és ezért társadalmi ellenkezést váltottak ki.

A magyar történelem során eddig csak egy perió
dusban találunk példát az elméleti, jogi, pénzügyi, 
társadalmi feltételek együttes biztosítására a XIX.


