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Nagy Sándor:

Adalék az unitárius 
egyházi bíráskodás 

történetéhez

1869-1895

A NAGY GYÖRGY 
CONTRA BENICZKY EMÍLIA 

HÁZASSÁGI BONTÓPER TANULSÁGAI'

A  házassági bontóperek magyarországi történeté
ben új korszakot nyitott az 1868: XLVIII. te. „a 
vegyes házassági válóperekről”. Ez két fontos 

eljárásjogi változást tartalmazott: 1. hogy a házassági 
perben először az alperes, azután pedig -  a pert legfel
jebb 30 napon belül áttéve -  a felperes illetékes bírósá
ga hoz határozatot: 2. hogy a házassági bontóperek a fe- 

jq  lek saját hitelvei szerint tárgyalandók. A törvényhozó

ugyanakkor semmit sem bízott a véletlenre: az 1868: 
Lili. te. „a törvényesen bevett keresztyén vallásfeleke
zetek viszonosságáról” megteremtette a gyors, az illeté
kes lelkész közreműködésétől független áttérés lehető
ségét. egyúttal kimondta, hogy „Az áttértnek áttérése 
utáni minden cselekvényei azon egyház tanai szerint 
ítélendők meg, melybe áttért, s az általa elhagyott egy
ház elvei reá nézve semmiben sem kötelezők"’ (8. §.).2

Mindez azt jelentette, hogy 1869-től minden, akár ró
mai katolikus szertartás szerint kötött házasság is fel- 
bonthatóvá vált; ez utóbbi esetben amennyiben egyik 
vagy mindkét fél előzőleg áttért valamely más (protes
táns) vallásra. Az áttéréssel ugyanis az adott házassági 
per a más (protestáns) vallás szerint illetékes bíróság elé 
került, amely kimondhatta a végelválást.

A törvényhozó szándéka nyilvánvaló volt: miután a 
polgári házasság bevezetése a kiegyezést követően el
maradt, a törvényhozás a felekezeti rendszer keretei kö
zött próbálta biztosítani a vallás- és lelkiismereti sza
badság elvének gyakorlati érvényesülését.

Az 1868: XLVIII. te. azonban ezzel együtt utat nyi
tott a 'jogszerű visszaélések’, a megunt házastárstól va
ló megszabadulás reményében eszközölt áttérések tö
mege előtt, amely hamarosan tökéletesen diszkreditálta 
a jogi felépítményt.3 A törvény jogi szempontból min
denképpen káros következményeit 1895-ig csupán a



Jog
joggyakorlat tudta enyhíteni -  ez utóbbiról azonban na
gyon keveset, jószerivel semmit sem tudunk. A további
akban egy hasonló kísérletet szeretnénk feltárni, amely 
konkrétan a bontóperes felek körében különösen nagy 
népszerűségnek örvendő unitárius egyházi bíráskodás 
elleni, végeredményében kudarcba fulladt intervenciót 
jelentett.

1869-1895 között a házasságok felbontásában kü
lönleges szerepet játszott az az erdélyi kisegyház, amely 
Magyarországon csak 1848-ban kapott 'bevett' státuszt: 
az unitárius egyház. Ezért, miközben a magyarországi 
reformátusok és evangélikusok házassági pereiben az 
1790: XXVI. te. nyomán (mivel nem alakultak saját, re
formátus és evangélikus egyházi bíróságok) a megyei 
és a városi, illetőleg az 1872-ben felállított királyi tör
vényszékek jártak el. A gyarapodó magyarországi (Er
délyen kívüli) unitárius hívek esetében a Kolozsváron 
működő Kolozs-Doboka-köri Alpapi Törvényszék, va
lamint -  fellebbviteli fórumként -  a Főpapi Törvény
szék határozott.

A házasságok felbontásának általában véve Erdély
ben komoly tradíciója volt, hiszen -  amint az közismert 
-  a protestáns felekezetek már a XVI. század óta gyako
rolták azt. Egy alapvetően rugalmas, a házassági köte
lék mindenáron való fenntartását elvető joggyakorlat 
alakult ki. amelynek nyomán meglehetősen magas volt 
a válási gyakoriság.4 így az unitárius bírósági eljárás 
keretében a házasságokat nagyon gyorsan, általában 
két-három hónapon belüli felbontották. A per diszkré
ten zajlott, hiszen -  szemben a nyilvános törvényszéki 
tárgyalással -  az illető esperes elnöklete alatt tartott ülé
seken nem volt jelen közönség. (Nem is beszélve a ko
lozsvári helyszínről, ami magyarországi felek esetében 
önmagában véve majdnem biztos anonimitásról gon
doskodott.) Bizonyos szempontból -  újraházasodási 
szándék esetén feltétlenül -  az is előnyt jelentett, hogy 
a végelválás kimondásához nem volt elengedhetetlenül 
szükséges a vagyoni viszonyok rendezése, amely nem 
tartozott az egyházi bíróság kompetenciájába.

A magyarországi unitáriusok házassági pereiben 
elsőfokon illetékes Kolozs-Doboka-köri Alpapi Tör
vényszék elé az 1870-es években mind több olyan bon
tóper került, amelynek szereplői az 1868: XLVIII. te. 
által biztosított lehetőséget kihasználó, kitért katoliku
sok, sőt reformátusok vagy evangélikusok voltak. (A 
betérések jórészt Budapesten történtek, ahol 1881-ben 
hivatalosan is megalakult az első magyarországi unitá
rius anyaegyházközség.) A válási mozgalom az ország
határokat is átlépte, amennyiben a Monarchia másik fe
léből szép számmal érkeztek Kolozsvárra a házasságu
kat fájdalommentesen felbontani óhajtó pereskedők.5 
Az unitárius betérés és a válás közötti szoros összefüg
gést szemléltetheti, hogy az 1869-1875 közötti 39 bu
dapesti betérő közül 20, 1876-1880 között 138 főből 
84, 1881-1885 között pedig 152 személy közül 105 
egyértelműen válóperes félként azonosítható be.6

A válási célú ki- és betérések előtt korlátot csupán az 
unitárius eljárás anyagi vonzatai, a betérés és pereske
dés költségei, az ügyvédi munkadíjak szabtak. Ami vi

szont más oldalról csak növelhette az általános morális 
megütközést, hiszen ehhez az eszközhöz leginkább a 
'művelt osztályok’ tagjai, túlnyomórészt állami tisztvi
selők, tekintélyes polgárok, sőt esetenként arisztokraták 
folyamodtak.

A felekezetváltásokkal űzött visszaélések különösen 
botrányos válfajának korlátok közé szorításaként fogha
tó fel az az unitárius egyházi bíráskodás magyarorszá
gi illetékessége ellen intézett jogi támadás is, amely 
1884-ben, a Nagy György szegedi állami jószágigazga
tó, királyi tanácsos által a Budapesten élő feleség, 
Beniczky Emília ellen indított bontóper kapcsán bonta
kozott ki, s amelyet a Budapesti Királyi ítélőtábla, illet
ve a Magyar Királyi Kúria kezdeményezett.7

A református férj a Budapesti Királyi Törvényszék
hez, 1882. január 28-án beadott keresetében kérte az ál
talánosan bevett bontóok, 'engesztelhetetlen gyűlölet’ 
alapján az evangélikus házastárstól való végelválás és 
az új házasságra iéphetés bírói kimondását. A feleség, 
aki a lelkészi békéltetés alkalmával még beleegyezett a 
házasság felbontásába,8 időközben meggondolta magát 
és minden eszközzel annak fenntartását szorgalmazta. 
A felperes pozícióját több körülmény gyengítette: egy 
1858-ban kötött, azaz 24 éve fennálló házasság felbon
tását kérelmezte, amelyből 4 gyerek származott; ráadá
sul az életközösséget 1879 nyarán ő maga szakította 
meg véglegesen azzal, hogy egy özvegy nővel költözött 
össze; a felperesi eltávozáson túl viszont a házassági 
konfliktusnak semmi egyéb látható, a válóperben alpe
res ellen fordítható jele nem mutatkozott, illetőleg nem 
volt bizonyítható.9 Ilyen körülmények között nem cso
da, hogy a Törvényszék 1883. december 11-én elutasí
totta a keresetet.10

A botrány azt követően pattant ki, hogy Nagy -  aki 
nyilván érezte, hogy pervesztes lesz -  1883. november 
6-án reformátusról unitárius hitre térve,11 1884 elején 
kérelmezte a per iratainak Kolozsvárra való áttételét, 
amelynek a Törvényszék január 22-én eleget is tett. A 
felperes 1884. február 22-én a Kolozs-Doboka-köri 
Alpapi Törvényszéknél tehát megint kérte a házasság 
felbontását,12 aminek folytán az unitárius bíróság febru
ár 26-án, a szokásos gyakorlatnak megfelelően, 6 heti 
ágytól-asztaltól való elválasztást rendelt el. A feleség, 
Beniczky Emília azonban, aki a dolgok ilyetén alakulá
sából meggyőződhetett, hogy csupán pürrhoszi győzel
met aratott s a házasságot nagy valószínűséggel mégis 
felbontják, még február 4-én felfolyamodással élt a ja
nuár 22-i törvényszéki végzéssel szemben, és a perira
tok ennek nyomán, február végén visszakerültek 
Budapestre.13 A kínálkozó alkalmat kihasználva, a Bu
dapesti Királyi ítélőtábla 1884. március 24-én helyt 
adott az alperesi felfolyamodásnak, vagyis elutasította a 
per Kolozsvárra való áttételét célzó felperesi kérel
met;14 a döntést a Kúria június 17-én jóváhagyta.15 A 
bontóper ezzel zsákutcába jutott.

Az említett végzéseknek az adott peren jóval túlmu
tatójelentősége volt: nyíltan megkérdőjelezték az unitá
rius bíróság magyarországi illetékességét. A kúriai dön
tés ráadásul tulajdonképpen az 1868: XLVIII. te. meg-



szorító értelmezésére tett kísérletet. Az ítélőtábla az 
1868: LIV. te. 36. §-ra hivatkozva kimondta, hogy mi
után Magyarországon az unitárius egyházi bíróságok 
rendezésére nem került sor, illetve mivel a törvényho
zás az erdélyi unitárius bíróságok hatáskörét Magyaror
szágra ki nem terjesztette, a bontóperben felperesre néz
ve is a Budapesti Királyi Törvényszék illetékes, amely 
abban mindkét félre nézve érvényes, jogerőre emelke
dett határozatot hozott.

Az ítélőtáblái döntést helybenhagyó kúriai végzés in
doklását érdemes teljes terjedelemben idézni:

„Mert a kérvényező felperessége alatt a helvét és 
ágostai evangelika hitvallású felek között folytatott há
zassági válóper az alperes illetékes bírósága előtt felpe
resnek elutasításával befejeztetvén, miután az elsőbíró
sági ítélet egyik fél részéről sem fellebbeztetett s így az 
jogerőre emelkedett; tekintettel arra is, hogy a római 
katholikusok vegyes házasságára vonatkozó azon intéz
kedés, melynél fogva azon okból, minthogy a római 
katholika vallás hitelvei szerint a házassági kötelék fel
bontása helyt nem foghat, az iratok a más vallást köve
tő házastársra nézve további eljárás végett az illetékes 
törvényszékhez átteendők, jelen esetre nem alkalmaz
ható; a kir. ítélő tábla szabályszerűleg határozott, midőn 
az időközben az unitárius vallásra áttért felperes kérel
mének helyt nem adott.”

Nagy György 1884. május l()-én az unitárius egyhá
zi bíróságon, miután az ágytól-asztaltól való elválasztás 
6 hete már jócskán letelt, kérelmezte a per érdemi 
eldöntését.1'’ Ez nyilvánvalóan nem történt meg, mert 
egy második datálatlan, október első felében kelt kér
vény -  immár a kúriai végzés ismeretében -  megintcsak 
az ítélethozatalt sürgette.17 Ezúttal hivatkozva arra, 
hogy: I. az Alpapi Törvényszék illetékességét már az 
ideiglenes elválasztás kimondásával megállapította, s 
az állami bíróságok 'ellenkező nézete' -  az ítélőtáblái 
és kúriai végzések -  ezen mit sem változtat; 2. a vissza
kért s megint kiadni megtagadott periratok a becsatolt 
hiteles másolatokkal pótolhatók.

Ugyanakkor az októberi kérvényben felperes -  illető
leg nyilvánvalóan: ügyvédje -  a szóban forgó végzések 
beható bírálatába bocsájtkozott. Az ítélőtáblái végzés 
eszerint tévesen alkalmazza az 1868: LIV. te. 36. §-át, 
amennyiben az erdélyi unitárius bíróságok hatásköre 
igenis kiterjed a magyarországi unitáriusokra, mert: 1. 
az egyetlen. Kolozsváron székelő unitárius püspök kirá
lyi kinevezési okmányában nem csupán az erdélyi, ha
nem a magyarországi unitáriusok püspökévé lett kine
vezve; 2. a budapesti unitárius egyházközség, amelynek 
felperes is tagja, az 1868: Lili. te. 24. §. alapján a ko
lozsvári püspök joghatósága alá, egyházigazgatásilag és 
törvénykezési lég pedig a Kolozs-Doboka-körhöz tarto
zik; 3. ezt erősíti az 1868: LIV. te. 22. §., amely az uni
tárius törvényszékek hatáskörét a házasság érvényessé
gét avagy felbontását tárgyazó perekben kifejezetten 
fenntartotta; 4. illetve ugyanazon törvény 36. §. harma
dik bekezdése, amely csak a mindkét felekezetű evan
gélikusok, vagyis a reformátusok és evangélikusok vo- 

 ̂^ natkozásában tartja lenn a jozefiánus házassági páten

sek hatályát és a korábbi törvényes gyakorlatot; 5. vé
gül maga a joggyakorlat is az unitárius egyházi bíróság 
illetékességét mutatja. A kérvény a kúriai végzést sem 
kímélte. Az elsőbíróság ítéletére való hivatkozás ekként 
'tévedés szüleménye’, mivel felperes még a határozat- 
hozatal előtt tért át unitárius hitre, így az 1868: Lili. te. 
8. §-ban lefektetett elv szerint ügyében a Budapesti Ki
rályi Törvényszék nem lehetett illetékes; és így felperes 
nem is fellebbezhetett a csak alperest kötelező ítélettel 
szemben -  az indoklás erre alapított része tehát: 'fából 
vaskarika’. A kérvényező szerint, a periratok áttételét 
illető eljárásnak nincs köze a felbonthatatlanság katoli
kus elvéhez, sokkal inkább az 1868: LIV. te. 22. és 36. 
§§-aihoz, vagyis hogy a különböző vallású házastársak 
bontópereiben különböző bíróságok lehetnek illetéke
sek.

A felperesi kérvény nyomán az Alpapi Törvényszék 
október 16-án, Ferenc József püspökhöz intézett átiratá
ban kérte a budapesti peres iratok megküldésének meg
kérését, ami október 19-én meg is történt -  mire a Bu
dapesti Királyi Törvényszék október 28-án, a szóban 
forgó végzésekre hivatkozva, közölte, hogy a bontóper 
iratait nem áll módjában áttenni. Minderről a püspök 
november 6-án jelentést tett az Egyházi Képviselő Ta
nácsnak, lépéseket kezdeményezve egyúttal az unitári
us egyház megsértett törvényes jogainak védelmére.18

A Nagy-Beniczky-ügy az Egyházi Képviselő Tanács 
jogügyi bizottsága elé került, amely megállapította, 
hogy a periratok áttételét megtagadó végzések törvény- 
ellenesek. mert: 1. sértik a Magyarország és Erdély 
egyesítését szabályozó 1868: XLIII. te. 14. §-ban az er
délyi bevett felekezetek egyházi hatóságai részére biz
tosított hatáskört; 2. az 1868: XLVIII. te. a felek hitel
vei szerint illetékes bíróságot mondja illetékesnek, s ez 
az unitáriusok esetében -  beleértve a magyarországi 
unitáriusokat is -  a fennálló törvényszékeket jelenti 
(egy korábbi bontóperben a Budapesti Királyi ítélőtáb
la, illetve a Kúria közvetve már elismerte az unitárius 
egyházi bíróság illetékességét magyarországi híve ese
tében): 3. a Budapesti Királyi Törvényszék ítélete, az 
1868: XLVIII. te. 1. §. értelmében nem lehetett kötele
ző az unitárius felperesre nézve, és a per az 1881: LIX. 
te. 5. §. nyomán is a Kolozs-Doboka-köri Alpapi Tör
vényszékhez lett volna átteendő; 4. a vegyesházassági 
bontóperekben az 1868: XLVIII. te., illetve az LIV. te. 
22. 36. §§-ai szerint különböző bíróságok jogosultak és 
illetékesek eljárni.

A jogorvoslat kérdését illetően a bizottság rámutatott 
arra a tényre, hogy a világi és egyházi bíróságok közöt
ti illetőségi összeütközések nem kerültek szabályozás
ra; egyúttal javasolta az 1871: VIII. te. 5. §. értelmében 
a bíróságok feletti legfelsőbb felügyeleti jogot gyakorló 
igazságügyi miniszter megkeresését, hogy az 1869: IV. 
te. 20. §-ában megfogalmazott elvnek, miszerint senkit 
illetékes bírájátói elvonni nem szabad, érvényt szerez
zenek. Ezt megelőzően azonban célszerűnek látta az 
iratkérés kieszközlése végett, ezúttal a Kúriánál, még 
egy utolsó kísérletet tenni.19 Az Egyházi Képviselő Ta
nács 1885. január 1 l-én tartott ülésén végül a vallás- és



közoktatásügyi miniszter megkeresése mellett döntött, 
hogy az igazságügyi miniszterrel egyetértésben bizto
sítsa az unitárius egyházat ért jogsérelem orvoslását.

Ugyanakkor, Nagy György 1885. január 17-én meg
ismételt kérelme nyomán, az Alpapi Törvényszék tár
gyalás alá vette a félbeszakadt bontópert, s február 12- 
én kelt ítéletében, felperesre nézve kimondta a 
végelválást.21’ A Főpapi Törvényszék az ítéletet 1885. 
március 28-án helybenhagyta, s elrendelte a Budapesti 
Királyi Törvényszék, mint alperes illetékes bírósága, 
értesítését.21 Az unitárius egyházi bíróság tehát félreért
hetetlenül demonstrálta magyarországi illetékességét. 
Ezzel viszont valóban előállt az a helyzet, amelyet a kú
riai végzés megelőzni kívánt: míg egy nem-katolikus 
szertartás szerint kötött, nem-katolikus felek közötti há
zassági kötelék felbontását a Budapesti Királyi Tör
vényszék -  eredetileg mindkét félre nézve -  jogerősen 
elutasította, addig felperesre nézve a Kolozs-Doboka- 
köri Alpapi Törvényszék kimondta, a Főpapi Törvény
szék pedig jogerőre emelte. Nagy ráadásul hamarosan 
újra is házasodott: május 9-én, Temesváron feleségül 
vette választottját (miközben Beniczky Emíliával kötött 
házassága, a nőre nézve még fennállt)22

Az unitárius egyház álláspontját kétségtelenül erősí
tette egyébként, hogy a Nagy-Beniczky-ügyet megelő
zően. illetve azzal párhuzamosan tulajdonképpen már 
számos más, magyarországiak által folytatott vegyeshá
zassági bontóperben járt el 'közösen’ a Budapesti Kirá
lyi Törvényszék és a Kolozs-Doboka-köri Alpapi Tör
vényszék. Igaz. ezek rendszerint Kolozsváron indultak, 
s az unitárius alperesre kimondott végelválasztás után 
kerültek át. a periratokkal együtt, a nem-unitárius (refor
mátus vagy evangélikus) felperesre nézve a fővárosba.23

Egy további per viszont, amellyel az unitárius jog
ügyi bizottság is érvelt, az illetékességi kérdés szem
pontjából valóban elvi jelentőségűnek tekinthető: Bradl 
Emília és Andráskay József 1878— 1879-es házassági 
bontópere. A katolikusról evangélikus vallásra áttért 
Bradl Emília még 1878. március 30-án indított bontó
pert a Budapesti Királyi Törvényszéken, időközben uni
táriussá lett férje ellen.24 A Törvényszék a pert letár
gyalva, szeptember l()-én kimondta a házassági kötelék 
felbontását.25 A felterjesztett ítéletet azonban a Kúria 
1878. december 10-én megsemmisítette és felperest az 
1868: XLV1II. te. 1. §-a szerinti eljárásra utasította, az 
alábbi indoklással:26

Mert a peres felek közül, kik eredetileg mint róm. 
katolikusok léptek házasságra a B. és C. alatti okmá
nyok szerint, felperes az ágostai, alperes pedig az unitá
rius vallásra lépvén át, -  tekintve hogy a keresztény val
lásé vegyes házas felek közül az 1868. 53. t. c. 8. §. ér
telmében mindegyik fél a házassági kötelék feloldását 
tárgyazó perben saját hitelveinek szabályai alá tartozik, 
- tekintve, hogy ugyanazon évi 48. t. c. 1. §. szerint a 
válóper az alperes illetékes bírósága előtt kezdendő és 
lefolytatandó, mely jelen esetben az unitária vallás elvei 
szerint csak az illető egyházi, nem pedig a polgári bíró
ság lehet, miután alperesre a kétfelekezetű evangéliku
sok viszonyait szabályozó nyílt parancs rendeletéi nem

is alkalmazhatók, és tekintve, hogy e per ennek ellené
re nem az alperesnek egyházi bírósága előtt tétetett fo
lyamatba, és így miután a ptr. 53. §. c. pontja értelmé
ben házassági perekben a rendes bírói illetőségtől elté
résnek helye nincsen, a kereset most már a polgári bíró
ság által elfogadandó és a per érdemlegesen letárgya
landó és elintézendő nem lett volna, az ítéletet és az el
járást megsemmisíteni és felperest első vonalban az 
1868. 48. t. c. 1. §. által megszabott eljárásra utasítani 
kellett.

A kúriai döntés ugyan nem mondta ki kifejezetten, 
hogy alperesre nézve az erdélyi unitárius bíróság illeté
kes, csupán hogy a Törvényszék az unitárius fél bontó
perében nem lehet illetékes, azonban mindebből oksze
rűen következik, hogy a per más, mint a Kolozs- 
Doboka-köri Alpapi Törvényszék illetékességébe nem 
tartozhat (máskülönben Andráskay József házassági kö
telékét, illetékes bírói fórum hiányában, nem lehetett 
volna felbontani).

A Nagy-Beniczky-ügy további hullámveréseiről, a 
háttérben -  a minisztériumokban -  folyó egyeztetések
ről, nincs pontos tudomásunk. Úgy tűnik, hogy az álla
mi bíróságok 1886-ig kitartottak az ítélőtáblái és kúriai 
végzésben leszögezett álláspont mellett, vagyis hogy a 
magyarországi unitáriusok házassági pereiben nem a 
kolozsvári unitárius bíróság, hanem a lakhely szerint il
letékes királyi törvényszékek tekintendők illetékesnek. 
A fordulatot, amely 1886 végére vált nyilvánvalóvá, 
egy másik bontóper hozta meg.

Uckermann Ágoston báró 1884 folyamán indított há
zassági bontópert Manziarly Mária ellen, ugyancsak a 
Budapesti Királyi Törvényszéken. Ebben az esetben a 
per folyamán még evangélikus felek közül a férj katoli
kus, a nő pedig 1885. január 19-én unitárius vallásra tért 
át.27 Az unitárius betérés, Manziarly Mária szempontjá
ból, a lehető legkedvezőtlenebb pillanatban történt, hi
szen ekkor ért tetőpontjára a Nagy-Beniczky-ügy: a nő
nek reménye sem lehetett arra, hogy a per Budapestről 
Kolozsvárra kerül át. Valószínűleg ilyen megfontolás
ból adott be keresetet a férjre nézve illetékessé vált esz
tergomi érseki szentszékhez, majd folytatta a pert -  mi
után a szentszék a keresetet érdemben nem bírálta el -  
az unitárius bíróságon. (így történt, hogy egyazon bon
tóperben tulajdonképpen három párhuzamos eljárás 
volt folyamatban!)

A mi szempontunkból a Budapesti Királyi Törvény
széken indított per kimenetele az érdekes. Illetékes ma- 
radt-e a Törvényszék a peres felek áttérése után, külö
nös tekintettel az unitárius alperesre? A Törvényszék 
válasza igenlő volt: 1885. szeptember 10-én kelt végzé
sében elutasította az eljárás megszüntetését célzó alpe
resi kérelmet, s hivatkozva az 1868: LIV. te. 36. §-ra, 
továbbá hogy az unitárius bíróságok magyarországi 
rendezésére nem került sor, illetve az erdélyi unitárius 
bíróságok magyarországi illetékességét a törvényhozás 
nem állapította meg, magát mondta ki illetékesnek az 
eljárás lefolytatására.28 Amint látható pontosan a Nagy- 
Beniczky-ügyben született ítélőtáblái végzésben sze
replő érvek köszöntek itt vissza...



Manziarly Mária azonban 1885. szeptember 27-én 
fel folyamodással élt a törvényszéki végzéssel szemben. 
Az Ítélőtábla ezen több mint fél évig ült, majd 1886. áp
rilis 5-én végre megszületett végzésében a Törvényszé
ket, a felek időközben bekövetkezett áttérése miatt, ille
téktelennek jelentette ki a bontóperben, s megszüntette 
az eljárást.29 Az ítélőtábla ugyanakkor elzárkózott az 
elől, hogy kifejezetten megállapítsa az unitárius bíróság 
illetékességét: a nő azon kérelmét, hogy a per iratait te
gyék át az illetékes egyházi bírósághoz, nem tartotta tel
jesíthetőnek.

Ezek után felperes, azaz báró Uckermann Ágoston 
nyújtott be felfolyamodást, amely immár a Kúria elé ke
rült. A Kúria által 1886. december 25-én hozott elvi je 
lentőségű döntés a következőképpen hangzott:30

„A budapesti kir. ítélőtáblának fennebbi keletű és 
számú végzése fellebbezett részében az 1868: XLVIII. 
t. c. 2. §., továbbá 1868: Lili. t. c. 8. §-ra és az 1868: 
LIV. t. c. 53. §-ának c. pontjára alapított indokolásánál 
és az alábbiaknál fogva helyben, egyebekben érintetle
nül hagyatik. Mert az 1868: LIV. t. c. 22. §-a a házassá
gi, illetőleg vegyesházassági válópereket a keresztyén 
vallásfelekezeteknek, és ezek közt az 1848: XX. t. c. ál
tal Magyarországban is törvényesen bevett unitáriusok
nak is fennálló egyházi bíróságai hatáskörébe utalja. 
Mert az unitárius hitfelekezetűek, úgy a magyarországi
ak. kik az 1868: Lili. t. c. 20. jj-ánál fogva valamely a 
magyar állam területén belül létező egyházközség tag
jaivá lenni tartoznak, valamint az erdélyiek is a magyar 
állam egész területére megválasztott és ily minőségben 
legfelsőbb helyen megerősített püspökkel mint egyház
fővel egy egységes egyházi szervezet alatt állanak. Mert 
az unitárius vallásfelekezetnek az ország erdélyi terüle
tén korábban fennálló s most az ország egyéb részeiben 
lakó unitáriusokra nézve is szervezett egyházi bíróságai 
vannak, a Magyarország és Erdély egyesítésének szabá
lyozásáról alkotott 1868: LIV. t. c. [sic!]31 14. §-a pedig 
Erdély azon törvényeit, melyek a vallásgyakorlati és 
önkormányzati szabadságot biztosítják, fenntartotta. 
Ezekből folyólag tehát az 1868: LIV. t. c. 36. §-ának 
rendelkezése, hogy amennyiben mind a két felekezetű 
evangélikusok és az unitáriusok egyházi bíróságai ren
dezve nem volnának, azok válóperei világi bíróságok 
hatáskörébe tartoznak, az unitáriusokra nézve nem al
kalmazható, aminthogy azon paragrafus végbekezdése 
is ilyen perekben követendő eljárásra nézve csak a 
mindkét felekezetű evangélikusokat illetőleg tartalmaz 
intézkedést.”

A kúriai végzés érvelése, ami korábban elfoglalt ál
lásponthoz képest teljes fordulatot jelentett, gyakorlati
lag tehát megegyezett az unitárius Egyházi Képviselő 
Tanács jogügyi bizottsága által beterjesztett -  fentebb 
érintett -  tényállás érvelésével. Nincs mit szépíteni: az 
unitárius bíróság magyarországi illetékességét megálla
pító végzés az állami bíróságok vereségének töredelmes 
beismerésével volt egyenértékű...

Ha megvonjuk a történtek mérlegét, azt kell monda
ni, hogy bár a Budapesti Királyi ítélőtábla és a Magyar 
Királyi Kúria támadása kifejezetten az unitárius egyhá

zi bíráskodás magyarországi illetékessége ellen irá
nyult, néhány momentum arra utal, hogy annak tulaj
donképpeni célja -  és ezzel magyarázható néhány el
lentmondás -  korlátozottabb volt. Itt még egyszer fel 
kell hívni a figyelmet az 1884-es kúriai végzés ama ki
tételére, amely szerint a nem-katolikusok vegyes
házassági ügyeire nézve az 1868: XLVIII. te. 1. §-ának 
előírása nem vonatkozik. A jelek arra mutatnak, hogy a 
Kúria számára nem egyszerűen az unitárius egyházi bí
ráskodás magyarországi illetékessége jelentette a prob
lémát. hanem az egy adott házassági bontóperben eljá
ró bírói fórum szükségtelen és káros megkettőzése. A 
végzés tehát elsősorban a nem-katolikus vegyes
házassági perekben való bírói illetékesség megállapítá
sára irányult -  az adott esetben kétségtelenül az unitári
us egyházi bíróság kárára.

A problémát a Nagy-Beniczky-ügyben előfordult 
vallásváltás vetette fel, amely nem csupán az állami bí
róság illetékessége alóli botrányos kibújás egyedi esete 
volt, de általában véve nyújtotta aggasztó bizonyítékát 
az 1868: XLVIII. te. 1. §. által a házassági pereket érin
tően szabályozott bírói illetékesség bizonytalanságá
nak. A házassági bontóperekhez kapcsolódó ki- és beté- 
rések mindaddig rendszerint a bontás lehetőségének -  
katolikusról valamelyik protestáns vallásra térve -  meg
teremtését célozták: ezúttal azonban a szándék nyilván
valóan -  reformátusról unitárius felekezetre való áttérés 
-  az illetékes bírói fórum megkerülésére irányult. Nagy 
György eljárása felidézte azt a reális veszélyt, hogy 
mind többen fognak élni ezzel a kétes eszközzel. (És az 
Uckermann-Manziarly-ügyben egy évvel később 
ugyanez történt.) Minden bizonnyal elsősorban ennek a 
tendenciának próbált véget vetni az ítélőtábla. Ezt erő
sítette meg a kúriai végzés, amely viszont, hallgatólago
san. egyúttal a királyi törvényszékek illetékességének 
megállapítására tett kísérletet azokban a perekben, ame
lyek magyarországi (Erdélyen kívüli) nem-katolikus 
vegyesházassági bontást tárgyaztak. Ami gyakorlatilag 
azt jelentette volna, hogy a szűkebb értelemben vett 
Magyarországon, az ágytól-asztaltó 1 elválasztó katoli
kus szentszékek mellett, a házasságok felbontását kizá
rólag az állami bíróságok végzik.

Ez azonban az adott körülmények között nem volt ki
vitelezhető. Az unitárius bíróság magyarországi illeté
kességének kétségbe vonása rendkívül ingatag jogi ala
pokon nyugodott és több problémát vetett fel, mint 
amennyit megoldott volna (kezdve az egyházi autonó
mia megsértésével, egészen Magyarország és Erdély 
uniója jogkövetkezményeinek felülvizsgálatáig). Végső 
soron pusztán a joggyakorlat -  ez talán a Nagy- 
Beniczky-ügy legfőbb tanulsága -  képtelennek bizo
nyult stabilizálni a házassági jog területén 1868-ban 
életben hagyott, ugyanakkor viszont a vallás- és lelkiis
mereti szabadság elvének elhibázott alkalmazásával 
aláásott felekezeti rendszert.

A gyakorlati következmények -  bár a rendszeres fel
mérés még várat magára -  messzehatóak lettek. Ami vi
lágosan kimutatható: a magyarországi unitárius betöré
sek száma, amelyek mögött az esetek többségében min-



dig is válási szándék húzódott meg, növekedésnek in
dult: amíg a budapesti egyházközség az 1884-1886 kö
zötti három évben, vagyis az illetékességi vita idején 
kereken 150. addig 1887-1889 között 231, 1890-1892 
között 398, 1893-1895 között 327 felnőtt betérőt 
regisztrált.32 Hogy ez mennyiben tekinthető az 1886-os 
kúriai végzés következményének, vitatható -  tény azon
ban, hogy a döntésre az 'erdélyi házasságok’ okán 
ugyancsak érintett Ausztriában is felfigyeltek.33

Viszont végezetül az is megemlítendő, hogy a Buda
pesti Királyi Törvényszék bontóperei között a további-

J egy zetek---------------------------------------------------------
1 A tanulmány megírását az a kolozsvári kutatóúl tette lehetővé, 

amelyet anyagilag munkahelyem. Budapest Főváros Levéltára tá
mogatott -  ezért köszönettel tartozók Á. Varga László főigazgató 
úrnak. A kutatás technikai elősegítését Molnár B. Lehel kolozsvá
ri unitárius levéltárosnak kell különösen megköszönnöm.

2 Az idézett törvények: Corpus Juris Hungarici CD-ROM. [Szerk.: 
Pomogyi László] KJK-KERSZÖV. Minden további törvényi hi
vatkozás innen származik, ezért a továbbiakban nem fogjuk meg
jelölni a forrást.

I Az 1894: XXXI. te. indoklása számos ilyen visszaélést tár fel.
4 Rendszeres vizsgálatok ezt illetően még nem folytak. Példa lehel 

-  a későbbiekben ismertetendő unitárius eljáráson túl -  az udvar
helyi református egyházkerületben tapasztalt válási gyakoriság, 
ahol a 19. század második leiében 30.000 lakosra hozzávetőlege
sen évi 30 válás jut. ami a korban rendkívül magas szám. 
Kolumbán Zsuzsanna szíves közlése.

5 Minderről az Erdélyi Unitárius Levéltár őrizetében lévő. részben 
fennmaradt válóperes iratok, illetve a Főpapi Törvényszék 
1869-1895 közötti ülésjegyzőkönyvei tanúskodnak. A válási 
mozgalmat a másik oldalról a Budapesti Unitárius Egyházközség 
1869-1895 közötti betérési anyakönyvei alapján lehel rekonstru
álni. Ez utóbbiak kutatásának engedélyezéséért köszönet illeti 
Kászoni-Kövcndi József lelkész urat.

*' A Budapesti Unitárius Egyházközség betérési és házassági anya
könyvei. illetve az Erdélyi Unitárius Levéltárban található váló- 
peres iratok és ülésjegyzőkönyvek alapján számított adatok.

7 A Budapesti Királyi Törvényszéken 1882-1884. illetve a Kolozs- 
Doboka-köri Alpapi Törvényszéken 1884-1885 közöli tárgyalt 
válóper anyaga Kolozsváron maradt fenn: Erdélyi Unitárius Le
véltár. Főpapi Törvényszék házassági perei. (A továbbiakban: 
EUL FT.) 31/1885.

s Az 1882. május 7-én tartott evangélikus lelkész! békéltetésről ki
állított bizonyítvány: EUL FT. 3Í/I885.

9 Az 1883. január 15-én. illetve szeptember 15-én tartott tárgyalás 
jegyzőkönyve: Uo.

10 Az 1883. december I l-én kelt törvényszéki ítélet: Uo.
II Budapesti Unitárius Egyházközség betérési anyakönyve 1883. 

november 6-i bejegyzés. Az erről kiállított bizonyítvány a per
anyagban is megtalálható: EUL FT 31/1885.

12 Nagy György 1884. február 22-én kelt keresete: EUL FT 
31/1885.

13 Egész pontosan közvetlenül az 1884. február 26-án hozott ágytól- 
asztaltól való elválasztó ítélet után. A Budapesti Királyi Törvény
székhez az iralküldés tárgyában intézett átirat fogalmazványa: 
Uo. -  Az Alpapi Törvényszék február 26-i üléséről készült jegy
zőkönyv, illetve az ágytól-asztaltól való elválasztó ítélet: Uo.

14 A Budapesti Királyi ítélőtábla I884.március 24-én kelt végzése: 
Uo.

15 A Magyar Királyi Kúria 1884. június 17-én kelt végzése. Uo.
16 Nagy György 1884. május I Óén kelt kérelme: Uo.

akban nem találkozhatunk hasonló, a Nagy György, il
letve Manziarly Mária esetében alkalmazott jogtechni
kai megoldással, azaz ítélethozatal előtti unitárius betö
réssel. Talán a mindkét ügyben kínossá váló procedúra 
rettentette vissza a feleket és ügyvédjeiket -  ilyen szem
pontból az 1884-es ítélőtáblái és kúriai kísérletet akár 
eredményesnek lehetne minősíteni. Valószínűbb azon
ban, hogy miután a törvényszékek az 'engesztelhetetlen 
gyűlölet’ bizonyítását kezdték kevésbé szigorúan kezel
ni, erre a továbbiakban egyszerűen nem volt szükség.

17 Nagy György datálatlan kérelme: Uo.
IS Ferenc József püspök jelentése az Egyházi Képviselő Tanácsnak

1884. november 6-án: Uo.
19 A Kővári Mihály által fogalmazott „Tényállás" 1884. november
 ̂ 22-én kelt: Uo.

211 Csak az 1885. február 12-én tartott tárgyalás jegyzőkönyve ma
radt meg: Uo. A bontó ítéletről a Főpapi Törvényszék ítéletéből 
értesülhetünk.

21 A Főpapi Törvényszék 1885. március 28-án tartott ülésének jegy
zőkönyve (az ítélet szövegével): Erdélyi Unitárius Levéltár. Fő
papi Törvényszék ülésjegyzőkönyvei. 1885. évi kötet, március 
28-i ülés.

22 A Budapesti Unitárius Egyházközség házassági anyakönyvének
1885. május 9-i bejegyzése.

23 Vö. Veres llona-Bodnár Dezső. EUL FT 36/1879.. ill. BFL VII. 
2. c. 1879. V. 51. -  Mattesich Karola-Peterdy Lajos. EUL FT 
88/1885.. ill. BFL VII. 2. c. 1885. V. 97. -  Mészáros Dionysia- 
Vargay Ferenc. EUL FT 131/1885.. ill. BFL VII. 2. c. 1886. V. 
30. -  Két további ügyben az unitárius eljárásnak nincs nyoma: 
Szepessy Gyula-Paypcr Franciska. BFL 1881. V. 20. -  Halász 
Blanka-Csorba János. BFL VII. 2. c. 1886. V. 110.

24 A kereset, ahogy a per egyéb iratai sem. nem maradt meg. az ada
tok a Törvényszék 1878. szeptember 10-én kelt ítéletéből szár
maznak: BFL VII. 2. e. 1878. V. 27.

25 Uo.
26 A Kúria 1878. december 10-én kelt határozata: EUL FT szám nél

küli. 1879-cs per. A bontópert 1879-ben aztán valóban az Alpapi 
Törvényszék tárgyalta, amely azonban, valamilyen ok miatt -  a 
per iratainak csak töredéke maradi fenn -  nem mondta ki a végcl- 
válást. A bontásra az időközben ugyancsak unitárius hitre tért 
Bradl Emília újabb keresete nyomán. 1887-ben kerüli sor: EUL

 ̂ FT 84/1887.
27 A Budapesti Unitárius Egyház betérési anyakönyvének 1885. ja

nuár 19-i bejegyzése. A férj áttérésére vonatkozóan az unitárius 
bontóper iratai tájékoztatnak: EUL FT 64/1886.

2S A Budapesti Királyi Törvényszék 1885. szeptember 10-i végzésé
nek másolata: EUL FT 64/1886.

29 A Budapesti Királyi ítélőtábla 1886. április 5-én kelt végzése: Uo.
30 A Magyar Királyi Kúria 1886. december 25-én kelt végzésének 

másolata: Uo.
11 A törvényhely, valószínűleg másolási hiba következtében, téve

sen szerepel -  helyesen: 1868: XLIII. te. .
32 A Budapesti Unitárius Egyházközség betérési anyakönyve alap

ján számított adat.
33 Fuchs, Wilhelm: Zűr Frage dér „siebenbürgischen Éhen”. 

[Correspondenzen. Oesterreich-Ungarn. Wien. 31. Miirz 1887.) 
Juristische Blátter. XVI. I887.ápr.3. Nr. 14. 166-167. p. A 
kommentár szerint, a kúriai végzés megkönnyíti a házasságukat 
felbontani kívánó, Kolozsvárra igyekvő osztrák honos felek 
dolgát.
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