
Publicationes Universitatis Miskolcinensis 
Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), pp. 55–65. 

 
A POLGÁRI HÁZASSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLAT VITÁJA  

A KÉPVISEL ŐHÁZ EL ŐTT 
 

KONCZ IBOLYA KATALIN ∗ 
 

A 21. század embere számára már teljesen természetesnek tűnik, hogy házasságot polgári anyakönyv-
vezető előtt kell érvényesen megkötni, a felekezeti házasságkötés csak opcionális lehetőség a leendő 
házasfelek előtt. Ugyancsak a mindennapok részévé vált annak lehetősége, hogy a házasfelek a köz-
tük fennálló házasságot akár közös megegyezéssel is megszüntethetik, az egyetlen kitétel, hogy mind-
ezt világi bíróság előtti eljárás során tegyék meg. Magyarországon a 19. század végéig csak felekezeti 
házasságkötést tekintették érvényesnek és a házasság felbontása is a felekezeti szabályoknak megfele-
lően volt vagy engedélyezett vagy teljesen tiltott kategóriába tartozott. A 19. század végétől a 21. 
században már elfogadott és természetesnek vett szabályok létrejöttéig bizony hosszú és rögös út ve-
zetett. Ennek egyik legmarkánsabb állomása a polgári házasságról szóló törvény megalkotása a ma-
gyar törvényhozó testület általi elfogadása, valamint törvénybe iktatása volt. Jelen tanulmány keretei 
között az országgyűlés alsóházában lefolytatott viták kereszttüzéből vizsgálva kerül ábrázolásra a 
polgári házasságról szóló törvény létrejöttének eseménysorozata. 
Kulcsszavak: polgári házasság, képviselők véleménye, magánjogtörténet, házassági jogtörténete, 
országgyűlés képviselőháza, egységes házassági törvény. 
 
It seems natural and obvious for the 21th century’s man, that he has to get married in a valid way in 
front of a public registrar, and the confessional marrige is just an optional opportunity for the engaged 
paties. The possibility of marriage-cessation, based on the common will of the parties became also a 
part of everyday life, with the exception according to, that they perform this act before a secular court. 
Until the end of the 19th century in Hungary just the confessional marriage was valid, and the 
marriage-cessation was according to the confessional rules: it was allowed, or it was in the category 
of total prohibition. The road of development from the end of the 19th century until the rules, which 
were accepted and became natural in the 21th century was hard and rugged. The most important and 
spectacuar station on this road was, when the hungarian legislation created, accepted and enacted the 
law of civil marriage. In this paper I am introducing the law of civil marriage from the wiew of the 
disputation of the law taking place in the house of commons. 
Keywords: civil marriage, oppinion of the parlamentarians, civil law history, history of marriage law, 
house of commons, the integrated marriage law. 
 
A házassági törtvény (1894. évi XXXI. tc.) országgyűlés előtt lefolytatott tárgyalása az 
egyik legvitatottabb törvényjavaslatként jelent meg a képviselők körében. A 21. század em-
bere számára már teljesen természetesnek tűnik, hogy házasságot polgári anyakönyvvezető 
előtt kell érvényesen megkötni, a felekezeti házasságkötés csak opcionális lehetőség a leen-
dő házasfelek előtt. Ugyancsak a mindennapok részévé vált annak lehetősége, hogy a há-
zasfelek a köztük fennálló házasságot akár közös megegyezéssel is megszüntethetik, az 
egyetlen kitétel, hogy mindezt világi bíróság előtti eljárás során tegyék meg. A történelem-
könyvekből már a fiatalok is ismerik, hogy Magyarországon a 19. század végéig csak fele-
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kezeti házasságkötést tekintették érvényesnek1 és a házasság felbontása is a felekezeti sza-
bályoknak megfelelően vagy engedélyezett, vagy valamilyen formában tiltott kategóriába 
tartozott. „Az 1894. évi XXXI. tc. életbelépéséig a házassági jog tekintetében az egyes egy-
házak és felekezetek külön-külön jogterületeket képeztek, valamint az ugyanazon egyház és 
felekezet körében is eltérő jogszabályok biztosították a jogszolgáltatást az egyes földrajzi 
területeken.”2 

A 19. század végétől a 21. században már teljesen elfogadott és természetesnek vett 
szabályok létrejöttéig bizony hosszú és rögös út vezetett. Ennek egyik legmarkánsabb állo-
mása a polgári házasságról szóló törvény megalkotása a magyar törvényhozó testület általi 
elfogadása, valamint törvénybe iktatása volt. Jelen tanulmány keretei között az országgyű-
lés alsóházában lefolytatott viták kereszttüzéből nézve ábrázolom a polgári házasságról 
szóló törvény létrejöttének eseményeit. 

Elsőként a házasság fogalmának meghatározását kell tisztáznunk. Az itt ismertetett né-
zetek inkább egy esszenciális válogatásnak tekinthetőek, hiszen külön tanulmány keretei 
között lehetne csak tisztázni a házasság teljes fogalmi megahatározottságát. 

A házasság egy eszköz a sok közül, amely a legalkalmasabb fennmaradása révén a faj-
fenntartás céljára kiválasztatott, ahol a fajfenntartást más körülmények egymagukban véve 
nem biztosították. Olvashatjuk a Magyar Jogi Lexikon házasság szócikkében.3 Zlinszky 
Imre álláspontja szerint „a házasság egy férfinak és egy nőnek a jog által elismert és szabá-
lyozott nemi, erkölcsi és jogi tartalommal bíró életközössége.4 Kolosváry Bálint hasonlóan 
adta meg a fogalmi elemeket: „A házasság jogilag szabályozott s az élet egész tartamára 
szóló életközösség férfi és nő között.”5 Sztehlo Kornél megfogalmazásában „a házasság a 
férj és a nő közötti legbensőbb, kizárólagos, minden életviszonyokra kiterjedő közösség”.6 
Raffay Ferencz nézete szerint „A házasság két különböző nemű ember közt, életük egész 
tartamára kötött s jogi, erkölcsi és nemi tartalommal bíró oszthatatlan és legbensőbb életkö-
zösség”.7 Ezzel szemben Meszlényi Zoltán értelmezésében „A házasság tulajdonképpen 
szerződés, melyet Krisztus szentségi rangra emelt.”8 

A házasság fogalmi meghatározását követően elfogadhatjuk Somló Bódog meghatáro-
zását, aki szerint „a házasság tartamát meghatározó okok, ha nem is egészen, de sok tekin-

                                                 
1 Hazánkban kilenc felekezetnek volt érvényes házassági joga: 1. római katolikus, 2. magyarországi 
protestáns, 3. erdélyi evangélikus református, 4. erdélyi ágostai evangélikus, 5. unitárius, 6. görög-
keleti szerb, 7. görög-keleti román egyházak, 8. magyarországi izraeliták, 9. erdélyi izraeliták. Részle-
tesebben: KOLOSVÁRY Bálint: A magyar magánjog tankönyve. Grill Károly könyvkiadóvállalata, Bu-
dapest, 1911. II. kötet 371.; ezzel szemben Raffay Ferencz csak nyolc egyházat sorol fel, amelynek 
házassági joghatósága volt. Az általa említettek tekintetében nem vette külön a magyarországi és er-
délyi izraelitákat. RAFFAY Ferencz: A magyar magánjog kézikönyve I. kötet Pannonia könyvnyomda 
és könyvkiadóhivatal, Győr, 1909. 21.; 273–274. 
2 Részletesebben: ZLINSZKY  Imre: A magyar magánjog mai érvényében különös tekintettel a gyakor-
lat igényeire. Franklin társulat, Budapest. 1897. 651. 
3 Magyar Jogi Lexikon, (a továbbiakban: MJL) Házasság. A szócikket írta: Somló Bódog. IV.  
kötet. 51. 
4 ZLINSZKY , i. m. 644. 
5 KOLOSVÁRY, i.m. II. kötet 369. 
6 SZTEHLO Kornél: A házassági elválás joga Magyarországon és az ország erdélyi részeiben. Franklin 
társulat Budapest, 1890. 1. 
7 RAFFAY, i. m. 271. 
8 MESZLÉNYI Zoltán: Házassági köteléki perek az egyházi bíráskodásban. Buzárovits Gusztáv könyv-
nyomdája Esztergom, 1927. 43. 



A polgári házasságról szóló törvényjavaslat vitája a Képviselőház előtt 

 
57 

tetben azonosak azokkal az okokkal, amelyek a házasság formáját meghatározzák”.9 Ennek 
alapján az elsődleges szempont a Képviselőház elé beterjesztett polgári házasságról szóló 
törvényjavaslat tekintetében az alapelvek meghatározása. Ahogy azt Gróf Apponyi Albert10 
megfogalmazta: „T. képviselőház! A jelenleg tárgyalás alatt levő törvényjavaslatnak a kor-
mány által kifejtett három alapelvére kívánok nyilatkozni. Ezen három alapelv elseje a há-
zasságjognak egységes, minden honpolgárra felekezeti különbség nélkül egyaránt kiterjedő 
hatálylyal való megalkotása; második a házassági ügyekben az egységes állami házassági 
jognak alapján az állami bíráskodásnak szervezése, a mely a jog terén kizárólag van hivatva 
a vitás kérdéseket eldönteni; a harmadik kardinális alapelv a polgári házasságkötésnek köte-
lező formája.”11 A polgári házasságkötésnek három fajtáját lehet megkülönböztetni. Az első 
esetben kötelező polgári házasságról beszélünk, vagyis a házasság érvényesen csak és kizá-
rólag polgári tisztviselő előtt köthető meg. A második lehetőség szerint fakultatív polgári 
házasságot határozhatunk meg, vagyis a felek választhatnak, hogy vagy polgári tisztviselő 
vagy egyházi személy előtt kívánják megkötni a házasságot. Mindkét esetben érvényes há-
zasság jön létre. Végül a harmadik lehetőség szerint szükséges polgári házasságról beszél-
hetünk, amikor a házasulandó felek csak akkor fordulhatnak a polgári tisztviselőhöz házas-
ságkötési szándékukkal, ha érvényes egyházjoguk szerint olyan elháríthatatlan akadály fo-
rog fenn, amely miatt házasságot ez alapján nem köthetnek. Jelen esetben feltétel az is, 
hogy az akadály a világi magánjog szerint ismeretlen legyen és a házasság érvényesen 
megköthető legyen. A törvényjavaslat vitájakor minden elképzelés mellett volt érv. Szilágyi 
Dezső a felsorolt lehetőségek közül a gyakorlati következményeket szem előtt tartva az első 
pontban meghatározottakat támogatta. Raffay Ferencz később elkészített munkájában is 
üdvözölte a politikus érvelését.12 

A Képviselőház tagjai a fent említett három alapelvet tekintették kardinális kérdésnek, 
így felszólalásaik jelentős részben ezek támogató magyarázatára vagy elutasító indokok 
felsorolására bontható. Az alapelvek mellett negyedik elemként jelent meg a házasság bíró-
ság előtt lefolytatott eljárás keretében történő felbontásának lehetősége. A következőkben a 
képviselőházi tagok érveit sorakoztattam fel. Rögtön az elején kell kiemelni Pulszky 
Ágost13 szavait, amelyekkel a jogalkotók munkáját dicsérte. „Francziaországban évekig 
tartott közérdeklődés mellett a házasság felbonthatóságáról szóló vita.”14 „De hogy egy al-
kalommal, egy csapással az anyakönyvi kérdés megoldása is bekövetkezzék, az egységes 

                                                 
9 MJL, IV: kötet Házasság. 57. 
10 A Wekerle-kormány, a kötelező polgári házassággal, mint főprogramponttal. Apponyi, bár az egy-
házpolitikai reformot helyeselte, a kötelező polgári házasság kérdésében nem értett egyet Wekerlével 
s így az ellenzékkel küzdött a kormány javaslatai ellen, ezek azonban különösen a Főrendiházra gya-
korolt királyi nyomás segítségével mégis törvényerőre emelkedtek. Magyar életrajzi lexikon I. (A–K). 
Főszerk.: Kenyeres Ágnes. Akadémiai Kiadó Budapest, 1967. 47. 
11 „Ezen három alapelvből az első kettőt elfogadom, magaménak vallom, magaménak vallottam az 
egyházpolitika terén tett összes eddigi nyilatkozataimban és azokhoz ma is ragaszkodom.” Az 1892. 
évi február hó 18-ára hirdetett országgyűlés nyomtatványai. Képviselőház. Irományok. XV. 1894. (A 
továbbiakban: Képv. Irom., 1894.) 69. 
12 Részletesebben: RAFFAY, i. m. 273. 
13 1875-től már a jogbölcselet és a nemzeti jog rendes tanárként oktatta a jogbölcsészetet, illetőleg 
szemléletváltással a jogszociológiát, a jogintézmények vizsgálatát beágyazta a társadalmi-történeti 
körülmények elemzésébe. 1889-ben újra a szabadelvű párt tagja lett, majd 1894-95-ben Eötvös Lo-
ránd vallás- és közoktatásügyi miniszter mellett volt államtitkár. Magyar országgyűlési almanach 
1892–1897. Szerk. Sturm Albert Budapest, 1892. 296–297. 
14 Képv. Irom., 1894. 163. 
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házassági jog megteremtésének kérdése is fel-vettessék, a házassági állami bíráskodás be-
hozatala is megkísértessék, és a kötelező polgári házasság formájának megállapítása is esz-
közöltessék; hogy mind e feladatok egy keretben, egymással kapcsolatban, összeköttetés-
ben karoltassanak fel, és oldassanak meg, és hogy ezen felül ezzel kapcsolatban egyszer-
smind az állam és egyház közötti viszony gyökeres rendezése is megkiséreltessék: arra – 
azt hiszem – békés viszonyok, de még forradalmi viszonyok közt is példa alig fordult elő.15 

A polgári házasságról szóló törvényjavaslat tartalmát, valamint annak törvényként való 
elfogadását és bevezetését elutasító vélemények közül elsőként az esztergomi hercegprímás 
levelének egy részét emelem ki, amelyet a Képviselőház előtt Dániel Ernő ismertetett. „A 
herczegprímás levele […] amelyben elmondja az egyház sérelmeit, elmondja azokat az 
okokat, a melyek miatt a törvényjavaslatot nem tartja elfogadhatónak. Megmondja, hogy 
ezen okok először a házasság szentsége, másodszor a házasság fel-bonthatlansága, harmad-
szor, hogy érvényessége felett az egyház ítél; de azt egy szóval sem mondja, hogy azon 
okok közé egyszersmind a kötés kötelező polgári alakját kívánja felvenni, és hogy épen 
ebben áll a sérelem.16 Hortoványi József17 az esztergomi érsek érveit teljes mértékben tá-
mogatta, valamint kijelentette: „A miért én elvi tekintetben ezzel a kérdéssel teljesen ellen-
tétben állok, az a három alapelv, a melyen a t. miniszter úr javaslata felépült, és ez először a 
minden állampolgárt kötelező egységes házassági jog, másodszor az állami bíráskodás, 
harmadszor a házasság megkötésének polgári formája.18 Tehát mindhárom elvet elvetendő-
nek ítélte meg. Indoklásként megfogalmazta, hogy „…mily sértő lenne az eljárás, az összes 
protestánsokra, ép oly sértő reánk most e javaslat, a midőn hitelveinkkel ellenkezőleg, a 
házasságot szentségi jellegétől megfosztva, annak felbonthatóságát kötelezőleg kimondja 
reánk is a házasságért való állami bíráskodást kötelezőnek deklarálja, s reánk, a nemzet 
többségét képező katholikusokra ezzel oly intézményt akarnak erőszakolni, a melyet mi 
hitelveink feláldozásának árán el nem fogadunk soha, a melyet reánk nézve jogosnak el 
nem ismerünk soha, s a mely sérelem ellen a vallás és a lelkiismereti szabadság nevében – 
ha e javaslat törvény lesz – küzdeni fogunk épúgy, mint hajdan a protestáns egyházak küz-
döttek a katholikus egyház hatalma és befolyása ellen, s a mint ők kivívták lelkiismereti s 
hitelvi szabadságukat az egyház befolyása ellen és gyámkodása alul, ha e javaslat törvény-
erőre emelkedik, Magyarország kilencz millió katholikusa is küzdeni fog ellene ép oly ki-
tartóan, a társadalom terén latba vehető összes befolyásának súlyával s a rendelkezésére 
álló alkotmányos és törvényes fegyverekkel ki fogja vívni e téren lelkiismereti s vallássza-
badságát az állam minden hatalma és gyámkodása ellenében, mint a hogy azt a protestán-

                                                 
15 Képv. Irom., 1894. 163. 
16 Képv. Irom., 1894. 267.; Itt tartom szükségesnek megemlíteni XIII. Leó pápa 1880. február 10-én 
kiadott enciklikáját, amelyben a szentatya határozottan ellenezte a házasság felbonthatóságát. „Való-
ban alig szükséges elmondani mind azokat a gyászos következményeket, a melyek az elválással jár-
nak. Az elválás által a házassági kötelék ingataggá lesz, a kölcsönös vonzalom meggyöngül; a hűtlen-
ség veszedelmes felbátorításban részesül; a gyermekek oltalma és nevelés veszélyeztetik; alkalmat 
nyújt a háztartás felbontására; a viszály magvát hinti a családok közé; kisebbíti és lealacsonyítja a nő 
méltóságát, mert ezt az elhagyás veszélyének teszi ki, miután a férfi szenvedélyeinek kielégítésére 
szolgált.” Idézi: SZTEHLO, i. m. 5. 
17 Katolikus 1892–96: pártonkívüli ellenzékiként a galántai ker. ogy. képviselője. Főként egyhpol. 
kérdésekkel foglalkozott; mint az egyhpol. ellenzék vezérét az 1896. XI-i választásokon megbuktat-
ták. Pallas IX:374.; Magyar országgyűlési almanach 1892:235; 1901:282.; Magyar országgyűlési 
almanach 1892–1897. 235–236. 
18 Képv. Irom., 1894. 182. 
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sok kivívták.”19 Beszédében a vallásháborúk korához nyúlik vissza és a protestánsok akkori 
harcához hasonlítja a katolikusok jelenlegi küzdelmét a törvényjavaslattal szemben. 

Tódor József20 ugyancsak elutasította a törvényjavaslat támogatását, hangsúlyozva, 
hogy az „hitbeli meggyőződésemmel és az annak alapját és forrását képező katholikus egy-
ház hitelveivel kiegyenlíthetetlen összeütközésben állanak, és a tervezet szerinti megvalósí-
tásukat magára az államra, magára az országra károsnak és veszélyesnek tartom, és épen 
ezért ezekhez általában és a tárgyalás alatt lévő javaslathoz különösen szavazatommal nem 
járulok.”21 Már tovább lépett a három alapelven és a házasság felbonthatóságának kérdés-
körét is megvizsgálta. Elméleti levezetése szerint, ha a házasság polgári szerződés, akkor 
annak minden kérdésköre a polgári hatóság törvényhozói és bírói jogkörébe tartozik. Va-
gyis ezen hatóságok jogosultak kizárólagosan az érvényes házasság megkötésének feltétele-
it megszabni, a bontó és tiltó akadályokat megállapítani, valamint szükség esetén ezen ren-
delkezések alól a felmentéseket megadni, s így a már megkötött házasság megtámadását 
megengedni, és a házasság fölött bírói ítélettel dönteni. Véleményét érzékletesen kifejtette, 
amikor hangsúlyozta, hogy „Én úgy vélem, t. ház, hogy az északi és déli pólus nem lehet-
nek egymással oly diame-traliter ellentétben, mint a minő ellentétben állnak a polgári há-
zasságban lefektetett elvek a katholikus egyháznak a házasságra vonatkozó hitelveivel. És 
ha valaki azt mondja, hogy igaz, a polgári házasság ellenkezik a katholikus hitelvekkel, de 
az állami érdekek, nemzeti követelmények sürgetik azt, hogy ezen intézményt ezen hitelvek 
mellőzésével is megteremtsük, a nemzeti állami életnek egy bázist teremtsünk, ezt logikus, 
igaz és őszinte beszédnek tartom; de ha valaki azt mondja, hogy a polgári házasság nem 
ellenkezik a katholikus hitelvekkel, ez először tévedés, másodszor megtévesztés”. 22 

Ezen felszólalásokat megismerve arra a következtetésre juthatnánk, hogy csak a katoli-
kus vallású képviselők ellenezték a törvényjavaslat elfogadását. A következőkben ismerte-
tem Bánó József23 képviselő úr álláspontját, aki a protestánsok elvei mellett szólt, „Én nem 
tudom, miért kelljen a protestánsoknak a kötelező polgári házasság? A polgári házasságért a 
protestánsok nem rajonghatnak egyszerűen azért, mert nekik arra szükségök nincs, mert 
náluk a házasság nem dogma, és így felbontható.”24 Láthatjuk, hogy nézete szerint nem a 
polgári házasság léte a kérdés, hanem annak felesleges volta. Külön ismertetem még Szalay 
Imre25 véleményét, aki viszonylag rövidre fogta beszédét, amelyben különösebb indoklás 
nélkül csak annyit emelt ki, hogy bár ő maga a polgári házasság híve, mégsem támogatja a 
törvényjavaslatot és nem szavazza meg azt.26 Ezen képviselők véleményei is mutatják, 
hogy vallási hovatartozás nélkül és különböző érveket felsorakoztatva a véleményük azo-
nos, vagyis a törvényjavaslat elutasítása mellett foglaltak állást. 

                                                 
19 Képv. Irom., 1894. 185. 
20 Teológiai doktor, apátkanonok, 1892. A csík-karczfalvai kerület képviselője a szabadelvű párti 
program alapján s a közoktatásügyi bizottság tagja. Alelnöke az erdélyi róm. kath. irodalmi társulat-
nak és az alsó-fehérmegyei történelmi, régészeti és természettudományi egyletnek. Pallas Nagy 
Lexikona XVIII. 744.; Magyar országgyűlési almanach 1892–1897. 336. 
21 Képv. Irom., 1894. 193. 
22 Képv. Irom., 1894. 196. 
23 1892-ben Békéscsabán választották meg a nemzeti párt programja alapján. Magyar országgyűlési 
almanach 1892–1897. 190. 
24 Képv. Irom., 1894. 92. 
25 1875-ben a lengyeltóti kerület képviselőjének választotta függetlenségpárti programmal, amely 
kerületét hat cikluson át képviselte 1896-ig. Magyar országgyűlési almanach 1892–1897. 315. 
26 Képv. Irom., 1894. 258. 
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Ezt követően azon képviselők véleményeit gyűjtöttem csokorba, akik felszólalásaikban 
a törvényjavaslat mellett álltak ki. Elsőként Komjáthy Béla27 véleményét emelték ki, aki 
lelkesen hangoztatta, hogy „A házassági jogról szóló törvényjavaslatot általánosságban a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadom, elfogadom egész őszinteséggel és örömmel.”28 Majd 
megindokolta döntését azzal, hogy a katolikus képviselők a házasság dogmatikai jellegére 
helyezték a hangsúlyt, míg ő „Pedig épen Ugron Gábor t. barátomra hivatkozom, ki tegnapi 
beszédében itt határozottan azt mondta egy ízben, hogy a vadházasságok egyik tápintézete 
épen a katholikus házasság felbonthatatlansága.”29 Ezen indoklásból nem derül ki minden 
kétséget kizárólag, hogy Komjáthy Béla képviselő úr tényleg a polgári házasság bevezetése 
mellett állt vagy inkább a vadházasságok léte elleni fellépésnek az eszközét látta benne. Gr. 
Pongrácz Károly30 a következőket vallotta: „A házassági jog szabályozására irányuló javas-
latot is elfogadom, ha az akkép lesz szerkesztve, hogy a vallásos érzületek abban sértve 
nem lesznek.”31 Itt találjuk meg először annak a gondolatnak a vezérfonalát, amelynek a 
későbbiekben elfogadott törvényben az ágytól és asztaltól való elválás lehetőségét szabá-
lyozták.32 Ennek érdekében Pongrácz Károly képviselő úr hangsúlyozta, hogy „a házassági 
jog szabályozása ellen kifogásom nincs, ha azt akként alakítják át, hogy a vallás jogait nem 
sérti, és a hívők vallásos érzetére káros hatást nem gyakorolnak. Ennek következtében hoz-
zájárulok gr. Apponyi Albert határozati javaslatához, hogy a szőnyegen levő törvényjavas-
lat alapos átdolgozás végett a bizottsághoz visszaszármaztassák. A törvényjavaslatot pedig 
a tárgyalás alapjául el nem fogadom, hanem ellene fogok szavazni.”33 

Pulszky Ágost álláspontja szerint mindhárom elvet tekintve a támogatását hangsúlyozta 
a törvényjavaslat elfogadását tekintve.34 Hangsúlyozta, hogy „A kötelező polgári házassá-
got szándékosan mondtam és nem az egységes házassági jogot, mert – s azt igyekezni fo-
gok bebizonyítani – egységes házassági jogot és egységes állami bíráskodást az országban, 
de tulajdonképen sehol, kötelező polgári házasság nélkül érvényesíthetőnek nem tartok. A 
ki az egységes házassági jogot és bíráskodást követeli, az kimondta már impliczite a kötele-
ző polgári házasságot is.”35 Mindezek mellett kiemelte, hogy „igenis sérelmes az egyházi 
jog szem pontjából az egységes házassági jog, sérelmes az állam azon joga, hogy bontó 
akadályokat állapíthat meg s szűntethet meg; sérelmes az egyházjog szempontjából az ál-
lamnak azon igénye, hogy a házasságok felett feltétlenül bíráskodjék”.36 

Dániel Ernő37 először meghatározta a három alapelvet, amely a törvényjavaslatban meg-
jelent. Hangsúlyozta, hogy mindhárom intézkedés céljának azt tekintette, hogy az állami és 
egyházi funkciókat teljesen szétválasszák egymástól. Álláspontja szerint ezt csak akkor 
lehet elérni, ha mindhárom alapelv maradéktalanul érvényesül, hiszen egymást kiegészítik, 

                                                 
27 1892-ben a somló-vásárhelyi kerületben választották meg képviselőnek. Tagja volt a ’48-as Ugron-
pártnak. Az igazságügyi bizottság tagja. Magyar országgyűlési almanach 1892–1897. 257. 
28 Képv. Irom., 1894. 219. 
29 Képv. Irom., 1894. 224. 
30 1885 óta a verbói kerületet képviselte az alsóházban. Magyar országgyűlési almanach 1892–1897. 
294–295. 
31 Képv. Irom., 1894. 231. 
32 Corpus Iuris Hungarici 1894. XXX. törvénycikk 104–107. §. 
33 Képv. Irom., 1894. 232. 
34 Képv. Irom., 1894. 165. 
35 Képv. Irom., 1894. 167. 
36 Képv. Irom., 1894. 173. 
37 1884–1906 között a pancsovai választókerületet képviselte, 1875-től a szabadelvű párt tagja. Ma-
gyar országgyűlési almanach 1892–1897. 209. 
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feltételezik és egymás nélkül nem érvényesülhetnek. Szerinte „az egységes házassági jog 
okvetlenül maga után vonja az állami bíróságok bíráskodását és a kötések egységes alakját, 
viszont a kötelező polgári alaknak az elhagyása nem különíti el az államnak és az egyház-
nak funkczióit egymástól, sőt az egységes házassági jog és az állami bíráskodás végrehajtá-
sánál igen sok akadályt és nehézséget támaszthat. Ezen főbb intézkedések együttes hatásá-
nak okvetlenül következése lesz, hogy jövőben a vallás azon csere-beréje, mely csak azért 
fordult elő oly sűrűn, hogy a tűrhetetlenné vált házassági kötelék alól megszabaduljanak az 
emberek, többé' elő nem fordul, mert erre a vallás-csere-berére többé semmi szükség sem 
lesz; következménye lesz ennek az, hogy mindazon bizonytalanság és mindazon homály, a 
mely a családi kötelék és az abból folyó jogviszonyokra nézve eddig léteztek, egészen el 
fognak háríttatni, mert az egységes házassági jog egyenlően valamennyi hitfelekezetre fog 
vonatkozni. Következése lesz ennek továbbá az, hogy az állam és az egyházak funkcziója 
egymástól élesen elkülöníttetvén, az egyházak a reájuk utalt határok között tovább is, men-
ten a világi funkcziók terheitől és gondjaitól, a rájuk háramló nagy feladatot, híveik lelki-
ismeretének és vallásosságának gondozását sokkal hatásosabban fogják teljesíteni.”38 

Láthatjuk, hogy a gyakorlati életből Dániel Ernő a házasulandó felek vallás váltását 
emelte ki, mint a legsúlyosabb problémát. Ennek elkerülésére egyedüli megoldásként a 
polgári házasság bevezetésének lehetőségét tartotta. A vallási érzület mellett a nemzetiségi 
érzést, az államegység erősödését várta a javaslattól. Szerinte „…az államegység tudata 
minden hitfelekezetünél és így minden nemzetiségnél is sokkal éberebb lesz, mint a milyen 
az eddig volt: úgy kénytelenek leszünk elismerni, hogy ezen törvényjavaslat egyúttal nagy 
horderejű nemzeti érdeket valósít meg, a mely mellett mindazon nemzeti érdekek és 
aspirácziók, a melyek az utóbbi időben oly sűrűen hangoztatnak, teljesen eltörpülnek.39 

Darányi Ignácz40 ugyancsak nem egyházi, hanem állami feladatként határozta meg a 
polgári házasság kérdéskörét.41 Ahogy azt megfogalmazta: „Én is híve vagyok a polgári 
házasságnak, és csakis kötelező formáját tudnám pártolni.”42 Indoklásul kifejtette, hogy 
„Ha egyes, az anyakönyvekre és a házassági bíráskodásra vonatkozó törvényektől és ren-
delkezésektől eltekintünk, alig találunk törvényes intézkedést, mely az állam és az egyház 
közti viszonyok szabályozására, az egyházak által gyakorolt állami funkczióknak közelebbi 
és tüzetes meghatározására vonatkozott volna.”43 

Az eddig bemutatott képviselői érvek a korábban felvázolt három alapelv tekintetében 
fogalmaztak meg véleményeket. A következőkben már a házasság felbonthatóságának kér-
désköre is felmerül a felszólalásokban. Ahogy azt Sztehlo Kornél már 1890-ben megfogal-
mazta: „Az állam csak addig védheti a házasságot, míg czélját betölti, míg az valóban há-
zasság, míg az az állam és társadalmi rendnek támasza, alapköve. Mihelyt ez a czél elérése 
lehetetlen és a házasság bensőleg lenni megszűnt meg kell engednie az államnak a házasság 

                                                 
38 Képv. Irom., 1894. 263. 
39 Képv. Irom., 1894. 264. 
40 Magyar jogász, agrárpolitikus, nagybirtokos, miniszter, ifj. Andrássy Gyula elkötelezett híve. 1881 
és 1905 között Budapest II. kerülete országgyűlési képviselőjének választotta a Szabadelvű Párt prog-
ramjával. 1893-tól 1905-ig a Szabadelvű Párt alelnöke; 1891-ben a református egyház zsinatára kép-
viselőnek választották. Magyar életrajzi lexikon I. (A–K). Főszerk.: Kenyeres Ágnes. Budapest: Aka-
démiai. 1967. 348.; Magyar országgyűlési almanach 1892–1897. 208–209. 
41 Képv. Irom., 1894. 202. 
42 Képv. Irom., 1894. 208. 
43 Képv. Irom., 1894. 210. 
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felbontását.”44 Ezt az elvet képviselte Veszter Imre45 is, aki szerint „…a polgári uton létre-
jött házasság polgári uton fel is bontassék, sokkal könnyebben megnyugodhatik, mint ab-
ban, hogy valamely tisztán egyházilag kötött házasság polgári bíróság által legyen felbont-
ható. Hiszen tulajdonképpen ez az, a mi ellen az ultramontánok eget földet megmozdítanak. 
S ez egészen természetes is, mert a hatalmi érdek, mely a klerikális agitácziók legfőbb ru-
góját képezi, épen a bíráskodásban érvényesül leginkább. A polgári házasság intézménye – 
bármilyen megkötési forma választassák is – mindenképen ellentétben áll a római 
katholikus egyház azon tanával, hogy a házassági viszony létrejövetelének érvényességének 
és megszűnésének meghatározása s az a felett való bíráskodás kizárólag az egyházat illeti 
meg. A ki e tant elfogadja, nem szavazhatja meg a polgári házasságnak egyik nemét sem, s 
a ki el nem fogadja, az bátran megszavazhatja a házasság megkötésének kötelező formáját 
is.”46  

Wlassics Gyula47 a házasság felbontása tekintetében kérdéssel kezdte felszólalását: „Itt 
van a másik jelszó: Igen könnyítve lesz az elválás. Hát, t. ház, hol könnyebb az elválás, 
mint most Magyarországon ?! Lehet-e azt a javaslatot azzal vádolni, hogy könnyűvé teszi 
az elválást, a mely megszünteti oszlopos felekezeteink többjének felbontó okát, az engesz-
telhetetlen gyűlölséget? És itt mellékesen megjegyzem Polónyi Géza48 t. képviselőtársam-
nak, hogy a 80. §. a) pontját félreértette, mert ott is asz egyik házastárs vétkessége kívánta-
tik meg a házasság felbontásához. Itt sem lehet könnyelműen felbontani a házasságot. Min-
dig csak bebizonyított vétkesség, csak bírói kogniczió tárgyát képező tények alapján lehet a 
házasságot felbontani. És mikor? A mikor annak egész erkölcsi tartalma összedől, a mikor 
sem a család, sem a házasfelek, sem a gyermekek érdeke annak fennállását meg nem kíván-
ja. A jelen javaslat nem engedi az egyéni elhatározás körére átvinni a házasság megszűné-
sét. Nem ismeri a kölcsönös megegyezéssel való felbontást. Olyan óriási méretekben emel-
kedik ki ebből a törvényjavaslatból a házasság erkölcsi épsége és jogi szilárdsága, hogy 
csak az nem látja, a ki azt látni nem akarja.”49 Látható, hogy bár támogatta a házasság fel-
bontásának lehetőségét, de kizárólag vétkességi alapon tudta azt elképzelni. Támogatta an-
nak lehetőségét, hogy a katolikus lakosságra való tekintettel úgy módosítsák a javaslatot, 
hogy az számukra is támogatható legyen. 

                                                 
44 SZTEHLO, 1890. 3. 
45 1892-ben Késmárkon választották országgyűlési képviselőnek. Az egyházpolitikai küzdelmek alatt 
1894. ápr. 14. kilépett a nemzeti pártból. Tagja az igazságügyi bizottságnak. Magyar országgyűlési 
almanach 1892–1897. 343–344.;  
46 Képviselőházi Napló 1892. XVI. kötet 295. országos ülés 1894. február 20. 60. 
47 Báró, 1892-től Csáktornya országgyűlési képviselője, szabadelvű párti országgyűlési képviselő, az 
egyházpolitikai törvényjavaslatokkal kapcsolatban a polgári házasság mellett foglalt állást. 1895. jan. 
15-től 1903. nov. 3-ig vallás- és közoktatásügyi miniszter a Bánffy- és a Széll-kormányban. Magyar 
életrajzi lexikon 2. kötet 1049–1050. 
48 Az 1884-es választásokon nem jutott be a parlamentbe, de egy 1886-os időközi választáson a 
németújvári kerületben mégis sikerült újból mandátumot nyernie. Az 1887-es választásokon már a 
hajdúszoboszlói kerületben indult, amit az 1887-es, az 1892-es és az 1896-os választásokon is meg-
nyert. A parlamentben interpellációival tűnt fel s csakhamar egyik kiváló szószólója lett a 
Függetlenségi és Negyvennyolcas Pártnak, amelynek egy ideig alelnöke is volt. Nagy szerepe volt a 
polgári házasság, a Szapáry-féle közigazgatási reform, az 1889. évi véderőtörvény vitájában. ÖBL 
1815–1950, Bd. 8 (Lfg. 37, 1980), 186.; Magyar országgyűlési almanach 1892–1897. 294. 
49 Képv. Irom., 1894. 64. 
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Justh Gyula50 felszólalásában a különböző vallásfelekezetű személyek egymás közti há-
zasságának akadályait emelte ki. „A polgári házasság behozatala hazánkban szükséges 
nemcsak azért, mert keresztény és nem keresztény, különben egyenjogú polgártársaink 
egymással házasságra nem léphetnének, hacsak vallásukat meg nem változtatnák, vagy az 
országból ki nem költözködnének, hanem főleg azért is mert a házassági jogszabályoknak 
és a házassági ügyekben való bíráskodásnak különfélesége számtalan jogi bonyodalomra 
szolgáltat okot. Ezen a bajon pedig gyökeresen csak úgy lehet segíteni, hogyha az állam a 
házasság jogi viszonyait, a házasság megkötésének formáját és a házassági ügyekben való 
bíráskodást egységesen, törvény által szabályozza. A felbontást megengedi ugyan a javas-
lat, de csak a legsúlyosabb esetekben, hanem azért nem lesz kötelező a felbontás kérése a 
házasfélre, hogyha az hitelveibe ütközik, mert a javaslat 104. §-a megengedi azt, hogy a 
felbontás helyett a házasfél csupán az ágytól és asztaltól való elválasztást kérhesse.”51 Vé-
leménye szerint a polgári házasság bevezetésével a házasulandóknak már nem a vallási né-
zeteikre kell elsődlegesen összpontosítani. Elfogadta és támogatta is a házasság felbontásá-
nak lehetőségét, de csak vétkességi alapon tudta azt elismerni. 

Szilágyi Dezső52 igazságügy miniszter javaslatát Gróf Apponyi Albert javaslatához ha-
sonlította. Kifejtette, hogy „egységes állami jogot akarunk mindketten. Sőt tovább megyek: 
én t. képviselőtársam nyilatkozataiból azt látom, hogy akarjak az egységes házassági jogot 
abban az értelemben, hogy a felekezeti természetű bontó-akadályok ne létezzenek az egy-
séges állami jogban, hogy az minden állampolgárra, különbség nélkül, egyaránt kiterjedjen, 
és – nem hiszem, hogy félremagyarázzam szavait – egyetértünk abban is, hogy a házasság 
kivételes esetekben ugyan, de polgári érvénnyel felbontható legyen. Akarjuk még ezenfelül, 
és ebben is teljesen egyetértünk, hogy a házassági viszonyok felett polgári joghatályú bí-
ráskodást az állam és csakis az állam gyakoroljon”.53 Támogatta a polgári házasságról szóló 

                                                 
50 Liberális polgári politikus. 1884-ben Makó függetlenségi párti képviselőjévé választották. Haláláig 
Csanád vm. képviselője, a polgári demokratikus reformok szószólója volt. 1891-ben a Függetlenségi 
Párt alelnökévé, 1893-ban elnökévé választották. Döntő szerepe volt Wekerle egyházpolitikai reform-
jainak keresztülvitelében. Leghíresebb beszéde – amit 1894. február 24-én a házasságról mondott – az 
egyházpolitikai vita döntő momentuma lett. Magyar országgyűlési almanach 1892–1897. 246–247. 
51 Képv. Irom., 1894. 88. 
52 1889 áprilisától 1895 januárjáig igazságügy-miniszter a Tisza-, a Szapáry- és az első Wekerle-
kormányban. Jelentős közéleti szerepet vállalt egyházi téren is. 1876-tól a Dunamelléki Református 
Egyházkerület világi főjegyzője. 1885-től a felsőbaranyai egyházmegye gondnoka. Az első Wekerle-
kormány igazságügy-minisztereként Szilágyi nyújtotta be 1893 végén a házassági jogról szóló tör-
vényjavaslatot. A törvényjavaslat indoklásában a reform szükségessége melletti legfőbb érvként hozta 
fel „hogy a vallásfelekezetek szerint párhuzamosan érvényben levő különféle házassági jogok és még 
inkább a vegyes házasságok tekintetében fennálló kettős jog és kettős bíráskodás a házasság intézmé-
nyének szilárdságát megrendítették, ellentétes jogállapotokat létesítettek és a visszaélések egész soro-
zatára vezettek.” Képv. Irom., 1894. 25. A továbbiakban érzékletesen szemléltette az áttérésekkel 
elérhető visszaéléseket, az illetékességi szabályok ellentétességéből fakadó ellentmondásokat, az 
egymásnak gyakorta ellentmondó ítéletek végrehajthatatlanságát. A jogi állapot tarthatatlansága és a 
házasság erkölcsi hitelének ebből fakadó megrendülése mellett felhívta a figyelmet az európai jog-
gyakorlatra is. Politikai szempontból is szükségesnek tartotta a változtatást, egyrészt az állam és az 
egyház viszonyának rendezése végett, másrészt az állam egységének érdekében. A reform jellegét 
tekintve a kötelező polgári házasság formáját ajánlotta, mivel ez egységes anyagi jogot biztosít, meg-
felel a paritás elvének, nem sérti a lelkiismereti szabadságot, és hiteles anyakönyvi adatszolgáltatást 
tesz lehetővé. A házassági jogról szóló törvény az 1894. évi XXXI. tc-ként került be a magyar tör-
vénytárba. 
53 Képv. Irom., 1894. 124. 
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törvényjavaslat három alapelvének magvalósulását, elfogadta a házasság felbontásának le-
hetőségét. Nem hangsúlyozta a vétkességi elvet, csak azt emelte ki, hogy kivételes esetben 
valósulhatna meg. Kiemelte, hogy a képviselőknek figyelniük kell arra, hogy „…nem sza-
bad oly jogrendet létesíteni, a hol a vallásváltoztatás által valaki kikerülheti az állam egyik 
törvényét és másik törvénye alá helyez heti magát. Ezt a csereberét a vallásokkal elítéltük 
mindnyájan”.54 Ezen utolsó mondatával Justh Gyula által felvetett problémára kívánt rea-
gálni. 

Feltette azt a kérdést is, ha a házasság érvényes megkötésének lehetőségét az egyházak 
kezében hagyná a jogalkotó, akkor „nem támad-e fel az egyházakban az a törekvés, hogy 
azon házasságok felett, a melyek megkötését reá bízták, bíráskodását minél hatályosabbá 
tegye, hogy versenyezzék az állami bíráskodással, hogy annak kizárólagos érvényét elho-
mályosítani, háttérbe szorítani igyekezzék?55 Ennek elkerülésére álláspontja szerint csak az 
a megoldás, hogy az érvényes házasság megkötésének jogát, az érvényességi kellékek meg-
állapításának lehetőségét kizárólagosan az állam gyakorolhassa. 

Gr. Szapáry Gyula56 beszédét az állam érdekének meghatározásával kezdte. „Az állam 
érdeke az, hogy ő állapítsa meg azon feltételeket, melyek alapján a házastársakat és a 
gyermekeket törvényeseknek tekinti, és az állam állapítsa meg azon feltételeket, a melyek 
alapján a házasság felbontható. Es így, t. ház, igen természetes következményként oda ju-
tok, hogy én részemről határozottan hozzájárulok a törvényjavaslat azon elvéhez, hogy egy-
séges házasságjog alkottassék; még pedig teszem azt, t. ház, azért, mert egy állami házassá-
gi jog alkotása, mely egységes, megszünteti azon viszszás helyzetet, mely ma fennáll; de 
oly házassági jogot, a mely nem volna egységes az állam minden felekezetére nézve, nem 
tartanék a czélnak megfelelőnek, mert akkor is ugyanazon helyzet állana elő, mint a mely 
most előáll, hogy mindenki, a ki házasságát fel akarja bontani, azon házassági jogot és an-
nak megfelelő felekezetet választaná, a mely neki és az ő czéljainak legjobban szolgál. 
Ezen kérdés legegyszerűbb megoldása az egységes házassági jognak a létesítése.57 Csak a 
polgári házasság intézményének bevezetését tartotta elfogadhatónak, hangsúlyozva, hogy a 
felekezeti házasságkötés lehetőség, a felek szabadon alkalmazhatják, de annak érvényessé-
gét az államnak meg kell vonnia. Ha a házasságkötés érvényessége kizárólag a polgári há-
zasságkötéssel valósulhat meg, akkor az ahhoz kapcsolódó jogintézményeket is ki kell ven-
ni a felekezetek kezéből. „Az állam másik érdeke az, hogy házassági ügyekben a polgári 
bíróság, illetőleg az állam bírósága ítéljen.”58 

Szentiványi Árpád59 szerint a házasság nem egyéb, mint a polgári jog körébe tartozó 
szerződés s mint ilyet „a házassági jogról szóló törvényjavaslatnak azon részét, mely az 
egységes házassági jogot és a czivil judikaturát megteremti, őszinte örömmel üdvözlöm, s 
kijelentem, hogy azt el is fogadom.”60 „T. ház! A kötelező polgári házasságot, és házasság-
nak bármely formáját kétoldalú szerződésnek tartom, mely a házasulandó felek közt kötte-

                                                 
54 Képv. Irom., 1894. 128. 
55 Képv. Irom., 1894. 129. 
56 1892. november 21-én távozott kormányfői posztjáról s nem is szerepelt a cselekvő politikában 
1894-ig. Ekkor szakított a szabadelvű párttal, és az (első) Wekerle-kormánnyal, majd egyházpolitikai 
javaslatokat nyújtott be. Magyar országgyűlési almanach 1892–1897. 316–317. 
57 Képv. Irom., 1894. 150. 
58 Képv. Irom., 1894. 151. 
59 1886-tól a gömöri evangélikus egyházmegye felügyelője volt. 1872 óta a képviselőház állandó tag-
ja a gömöri kerületet képviselve. Magyar országgyűlési almanach 1892–1897. 319–320. 
60 Képv. Irom., 1894. 246. 
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tik, és a mely a két félnek kívánsága szerint kötendő meg. A protestánsoknak eddig is pol-
gári házasságuk volt, a mennyiben házassági ügyeik felett ítélt a polgári bíróság és a válást 
engesztelhetetlen gyűlölet czímén kimondta. Sajnálom, hogy ez teljesen ki van hagyva a 
törvényjavaslatból; igaz, hogy helyébe behozták a hűtlenségi eseteknek bizonyíthatását.”61 
Tehát elfogadta a házasság felbontásának lehetőségét, és ő volt az egyetlen képviselő, aki 
nem kizárólag a vétkességi alapon történő felbontást tudta csak elképzelni. Álláspontja sze-
rint e kérdésben a jogalkotónak a protestánsok szabályait kellett volna irányadónak tekin-
teni. 

Összességében megállapítható, hogy az 1894. XXXI. törvénycikk elfogadásával az ál-
lamhatalom kinyilvánította, hogy a házasság intézményét kizárólag állami keretek között 
tudta elfogadni.62 A korábbi egyházi közreműködést ezen a területen teljesen kiszorította. A 
laicizáció ilyen megnyilvánulása magával hozta a korszak azon felvilágosult lehetőségét, 
hogy a házasság megszüntetését bontóper által is lehetővé tette. A törvény határozottan 
megszabta, hogy csak és kizárólag bírói ítélettel lehetett a házasságot felbontani. Ezzel ki-
zárta azt a törvényjavaslat során az országgyűlés által is vitatott kérdést, hogy a felbontást 
ne kelljen kizárólag bírói útra terelni. Az elfogadott polgári házasságról szóló törvény 75. §-
a kimondta, hogy csak abban meghatározott bontó okokból bontható fel. Ennek eredménye, 
hogy a jogalkotó által mellőzésre került a házasság felbonthatatlanságának némely jogrend-
szerben elfogadott elve, valamint expressis verbis kizárta azt a lehetőséget, hogy a házas-
ság, mint bármilyen más magánjogi szerződés, a felek kölcsönös beleegyezésével (mutuo 
dissensu) megszüntethető legyen. A bontó okok szabályozása a házassági törvény szerint a 
vétkesség rendszerén alapult; „…a felbontás mindig valamelyik házastárs hibájából történik 
és vagy közvetlenül a házasfél valamely szándékos és jogellenes cselekménye miatt, vagy 
pedig az ellen hozott büntető ítélet alapján.”63 Zlinszky Imre is üdvözölte a polgári házas-
ságról szóló törvény elfogadását, azt pedig külön kiemelte könyvében, hogy „A közös meg-
egyezés alapján kérhető felbontást, s elválasztást az 1894:31. t.cz. – helyesen – nem isme-
ri.” 64 Hasonlóan vélekedett Kolosváry Bálint is: „Amint tehát egyfelől a korábbi felekezeti 
házassági jogok némelyikének a házasság felbonthatatlanságát valló álláspontjától házassá-
gi törvényünk szerencsésen emanczipálta magát, ép ugy eltért más felekezeti jogok azon 
ellentétes felfogásától, hogy a felbontásra már a mutuus consensus, avagy a házastársak 
kölcsönös ellenszenve (engesztelhetetlen gyűlölség) már elegendő.”65 

 
 

                                                 
61 Képv. Irom., 1894. 247. 
62 Főrendiházi Irományok 1892. VIII. kötet 176. – 3982. pont szerint 74–103. §§-kat változatlanul 
elfogadták. 
63 MJL. Házasság felbontása a szócikket írta: Szladits Károly, IV. kötet, 62. 
64 ZLINSZKY , 1897. 796. 
65 KOLOSVÁRY, 1911. 481. 





 

 


