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ELŐSZÓ. 

Ha az emberi társadalmat élő szervezethez 
J,asonlítjuk, ám annak első sejtjét a családban 
ismerjük fel. A családból indul s fejlődik ki, a 
(<;a)ád szelleme szerint igazodik s épül fel a haza, 
aT. állam, maga az Egyház s általában minden 
társadalmi btrendezkedés itt a földön. 

A ~salád gyökere pedig a házasság. 
A házasságról, mint Istentől tervezett életálla· 

potról s mint Krisztrrstól alapított szeniségről ér
tekezik e könyvecske, mint erkölcstani érteke
zéseink befejezője. 

A tárgy fontosságáról s időszerűségéről szinte 
kár szót vesztegctnünk. Hiszen nincs intézmény, 
:-~melytöl egyéni boldogságunk, szegény hazánk 
,jövője. Egyházunk virágzása annyira függne, 
minl n házasságtól. Hozzá még összes reménysé
günk e mentsvára épen napjainkban a világ
nézeti harcok gy1ípontjában van. A polgári társa
dalmat végveszéllyel fenyegető szociáldemokrá
d:-~ sziintelen meg-megújuló rohammal. ostro
molja a házasságot. Kitűnő fegyvertársra talál a 
h:-~tnlmasan előretörő protestnntizmusban, amely 
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nem kívánja ugyan, miként a szociáldemokrácia 
a házasságot szahadszerelemmel helyettesíteni, 
de midőn a hetedik szeniséget a.z egyszerű pol
gári szerződések színvonalára sülyeszti, ezzel 
voltaképen a szabadszerelem útját egyengeti. 
Sajnos, maguk az államok is az ú. n. polgári 
házasság létesítése által e tekintetben a protes
tantizmus álláspontjára. helyezkedtek. A keleti 
egyházak közismert konzervatív hajlamuknál 
fogva a házasság szentségi jellegél ugyan védik, 
de ennek egyik Istentől rendelt folyományát, az 
abszolut felbonthatatlanságot szintén elvetik. 

Így tehát egyedül a katholikus Egyház, az is
teni kinyilatkoztatásnak SzeDtlélektől segély
zeit s ellenőrzött bizományosa, tartotta fenn ép
ségben a krisztusi tant. Szent féltékenységgel. 
lángpallossal védi a szeniségek hétágú koroná
ját, nevezetesen a házasság szentségi jellegél, 
felbonthata.tlanságát, egységét s a házasélet tisz
taságát. És ezzel nem csupán a családnak, ha
nem a hazának és az egész emberiségnek szilárd 
talpkövet ad, amelyre biztonságát, üdvét, boldog
ságát építheti. 

Ezeket az eszméket A keresztény házasság s 
a Jegyesoktatás című könyvecskéinkben már 
fejtegettűk. 

Most, midőn ugyanezt a témát ú.ira feldolgoz
zuk, nem csupán az a célunk, hogy a /(ereszlény 
Kis Könyvtárban a szentségekről megkezdett so
rozatunkat befejezzük, hanem egyben tárgyun
kat új megvilágftásban, újabb adatokkal s pél-
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dákkal bővítve bocsássuk a közönség rendelke
zésére. 

Eddig követett módszerünkhöz ezúttal is hííek 
kívánunk maradni. Lehető röviden, de mégh 
alaposan s kimerítően igyekszünk a házasságot 
hittani, erkölcsi, jogi s liturgiai szempontból 
megismertetni, kerülve mPgis a tudományos írás
modort, amely sokakat visszariaszt e nemű köny
vek olvasásától. 

Ha. munkánkkal csupán maréknyi földdel erő
sítettük azt a gátat, amely a keresztény családi 
szentélyt a gonoszság s tévedések pusztító, szeny
nyes árja ellen védi, legyen áldva érte Isten, aki
nek nagyobb dicsősége minden tevékenységünk 
iránytűje. 



ELLENFELEINK. 

:\tielőtt tárgyunk érdemleges kifejtéséhez hozzá
fognánk, tartsunk legalább rövid seregszemlét 
éllenfeleink felett, miként ezt a többi szentségnél 
is megtettük. Az árnyékolás csak annál inkább 
kidomborítja a képet, az igazságot. 

Van tábor, amely egy egészen elJentétes világ
núzet tal<1járól ostromolja a házasság intézmé
nyét s vannak, akik bár a keresztény névvel di
csekszenek, dc e pontban sem birtokolják az 
egész kereszténységet. 

Az anyagelvű bölcselők. 
Az első csoportba számos anyagelvű tudós tar

tozik. akik miként az emberben csupán kifejlő
dött. magasabb rendű állatot látnak, úgy a nemi 
viszony ősmultjáról is oly képet alkotnak ma
guknak, amely az akkor még fejletlen, va.d em
ber-állatnak megfelelő. 

Tudós nagyképííséggel, mint a tudomány dog
máját hirdetik, hogy az emberi nem ősállapotá
ban, miként ma is az állatoknál a nf.'mi életnek 
st•mmi szabálya, korlátja nem voll. hanem teljes 
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női illetőleg férfi közösség uralkodott. Csak ké
sőbb vett az erősebb férfi egy-egy nőt kizáróla
gos tulajdonába, amiből azután lassankint a há
zasság jelen alakja fejlődött ki. 

Ez a. "bölcseség" nem új keletű. Már a régi 
görög s római költők érzékiségtől fűtött képzelő
tehetségél foglalkoztatja. Már Horatius az ősem
bert rút s néma állatnak festi, aki karmaival 
kiizd a táplálékául szolgáló makkért meg az 
asszonyért társai ellen. Ezeket a harcokat a 
létért s asszonvért később már a furkósbottal, 
majd végül fegyvern•l folytatja. (Satir. sat. 3.) 
Lucretius is így képzeli a régmnltat. 

Az újkorhan főleg flnbbes (1588-1679), majd 
Rousseau (1670-1741) tették magukévá ezeket 
nz ókori meséket s hirdetik bizonyos igazság 
gyanánt. A különbség kettőjük között csupán az, 
hogy míg Hobbes kíméletlen egoistát lát az ös
emberben, aki állandó csatában áll a létért s 
faja fenntartása érdekében, addig Rousseau ár
tatlan, szelíd lényeknek képzeli az ősembereket, 
akik a makkot termő tölgyek árnyékában hűs 
források közelében heverésznek a bársonyos pá
zsiton s élvezik a kultúramentes életet. 

A legújabb kori anyagelvüek, főleg akik Dar
wini követve a fejlődést a létért vnló harcból s 
az erősebb egyedek győzelmes kiválásából ma
gyarázzák, természetest>n Hobl>esnek mese
könyvhe illő bölcsesége felé hajlannk. 

fgy Herbert Spencer (1820-1903) neni győzi 
nz ősi ernher vad s t>rkökst~:>len ~letH ~:>lég élénk 
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színekkel festeni. Egészen kapóra jönnek az ily 
tunok a szociáldemokráciának, mint nmelyek az 
ő elveikkel s törekvéseikkel teljesen rokonok. 

És ha kérdezzük, vajjon mire alapítják a mo
dern tudósok a hosszú tudományos lére feleresz
tett feltevéseiket? Többnyire "az összehasonlító 
történelmi módszer" vívmányaira hivatkoznak. 
Felkutatják a napjainkban élő legnagyobb elha
gyatottságban tengődő népecskéket, s ezeknek 
mély erkölcsi sülyedtségéből akarnak következ
lt>tést vonni az ősi ember életére. Ámde ki nem 
látja be, hogy ez épt-n oly merész s alaptalan 
okoskodás, mint ha valaki a modern léha. női di
vatból arra következtetne, hogy régi asszonyaink 
teljesen ruha nélkül jártak, vagy hogy apáink 
épen olyan, vagy még sokkal lazább erkölcsűek 
voltak, mint ma némely nagyváros ziilött férfi
világa. 

A nemi élet hajdani kommunizmusát némel~· 
tudósok abból is vélik bizonyíthatónak, mert egyes 
néptörzseknél állítól3g az asszony kormányozza 
a csalárlot (günokrácia), másutt ismét csak a 
női ágon számítják a leszármazást s a családi 
i"•sszeköttetéseket. Ebből szeriotök az következik. 
hogy hajdanta csakis az anya volt bizonyos s 
ismeretes. 

Nagy kérdés, hogy az erre nézve közlőtt tör
ténelmi s néprajzi adatok a valóságon alapul
uak-e. De még ha úgy volna is, semmi esetre sem 
nyujtanak biztos támaszpontot a reájuk épített 
következtetésekre. A nők kiváltságos helyzt>f(' 
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egyes törzseknél teljesen más okokban is lelheti 
Itielégítő magyarázatát, mint a nemi élet közös
ségében. 

Annyi bizonyos s ezt ellenfeleink is elismerik, 
hogy "az őskori nőközösség (?), amely külön 
nemi viszonyt egyes férfi s egyes nő közölt ki
zárna, manapság már sehol sem található fel a 
világon". (Hellwald br.) 

Ámde ha most nincs sehol -női kommuniz
mus, még kevésbbé volt meg hajdanában. Hi
szen a történelem tanusága szerint a. népek visz
szamenöleg mind erkölcsösebbek volta.k s a há
zaséletről szigorúbb s tisztább felfogással bírtak, 
mint a kultúra által elfinomított s elpuhított iva
dékaik. Gondoljunk csak a rómaiak, görögök ősei
nek mintaszerű, tiszta családi életére. 

Legújabb tudományos kutatások is arra az 
eredményre jutottak, hogy az emberiség leg
ősibb népei, az ú. n. törpenépek felette erkölcsös 
családi életet éltek. A többnejűség s a szabályo
zatlan nemi viszony teljesen ismeretlen volt 
előttük. A válás, főleg miután már gyermek is 
~ziiletett, egyáltalán nem fordult elő közöttük. 
A hűtelen nő s rendszerint csábitó_ja is, életével 
lakolt.1 

Az anyagelvű világnézet, a házasság intézmé
nvét támadó szociáldemokrácia tehát hasztalan 
keres magának talajt s fegyvereket a népek ös
tiirténetében. 

t V. ö. Schmidt: Die Stellung der Pygmacnvölkl'r. 
(Stuttgart, 1910) 284 l. 
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A keresztény táborban. 
De a kereszténység keretén belül is alig van 

hitigazság, intézmény, amelyet kezdettől fogva 
annyi eretnekség s tévely s oly hevesen ostro
molt volna, mint épen a házasság. 

Már az első három keresztény században fel
támadnak ellene az ú. n. dualisták, akik a rosz
szal, a szenvedést kiilön istenségtől származtat
túk. Ezek a házasságot is, mint az emberi nyo
mor terjesztőjét s átörökítőjét. ama bizonyos go
nosz istenség számlájára írták s épen ezért eltil
totlák. 

Elítélték a házasságot a manicheusok s gnosz
tikusol;, nevezetesen ez utóbbiak egyik feleke
zele az enkratiták (önmegtartóztatók}, akik kár
hozatosnak tartották a. hús és bor élvezelél s a 
házaséletet. Fanatizmusukban odáig mentek, 
hogy még a szentmisében is csak vizet használ
tak a bor helyett. 

Mindezekkel szemben a IV -ik században J ovi
nianus annyira felmagasztalta a házassúgot, 
hogy azt a szüzi állapot fölé helyezte. 

A k~.tholikus Egyhá2tól elszakadt keleti egy
házak (görögök, románok, szerbek, oroszok stb.) 
azt tanítják, hogy a házasságtörés esetén a há
zasság ft>lhontható. 

De leggyökeresebhen a XVI-ik század refor
mátorai forgattük fel a keresztény házasság in
tézménvét. 
Luth~r Jfárton: o) megtagadta a. házasság 
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szeniségi jellegél s azt -tisztán csak polgári szer
zödésnek minősítette. 

"Tudd meg - olvassuk egyik beszédében --, 
hogy a házasság csak külsö, testi dolog, mint 
más világi cselekedet. Amint pogánnyal, zsidó
val, eretnekkel ennem, innom, aludnonL júr
nom, beszélnern, kereskednem szabad, épen úgy 
házasságra. is léphetek vele s abban mamdha
tok. Ne törödjél azokkal a bolond törvényekkel. 
nmelyek ezt eltiltják." · 

Épen ezért: b) tagadta, hogy a házassági 
ügyek nz egyházi hatóság s bíróság alá tartoznak. 

Tanította. c) hogy az egyidejű többnejűség 
nem ellenkezik az isteni törvénnyel. Jómaga 
Fülöpnek, a hesseni grófnak egy második fele
séget is engedett, hogy így őt tanának meg
nyerje; 

d) hogy nem csupán a házasságtörés, hanem 
számos más ok is elegendő a házasság felhon
tására; 

e) hogy a házasság n. szíízi állapotot messze 
felülmulja, miért is hirdette, hogy a papi rend s 
nz ünnepélyes tisztasági fogadalom ellenére is 
lehet érvényes házasságot kötni. Erre minrljárt 
maga a.dott nem épen épületes példát: egy foga
dalmához hűtelen apácát, a nimbschP.ni ciszter
cita női kol(lstorból megszökött Bora Kntalint 
Yé,·e feleségül. . 

Kálvin átvette ezt a tant s azt állitja, hogy "a 
házasság époly kevéssé szentség, mint -a fiilchní
velés vagy a cipészmesterség". 
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JJelanchton, mint annyi más kérdésben, itt is 
ingadozik. 

Vannak ~lzután protestáns felekezetek, mint a 
keresz/ségismétlők s az 1830-ban keletkezett 
mormonok, akik a töhbnejiíséget gyakorlatban 
is elfogadták. 

A XIX. század több jogtudósa az ú. n. auliku
snk azt állitják, hogy a házasságban a szentség 
s a szerződés két különbözö dolog. A házasság 
--- szeriotük -- mint elsősorban szerzödés, a vi
lági hatalom joghatósága alá ta.rtozik. Ha az 
Egyház házassági ügyekben bíráskodik avagy 
házassági akadályokat állít fel, ez vagy jogbitor
lás, lmgu pedig a világi hatalom hallgatag bele
(•gyezésével történhetik. 

Körülbelül ezen az állásponton van az ú. n. 
polgári házasság is. 

A moderni~ták szerint a házasságot voltaké
}JCD csak a skolasztikusok avatták szentséggé, 
miután a szentségekröl s ::t kegyelemről szóló 
tan kellően tisztázva volt. 

Minrl e zavaros hullámok köziil szilárdan, a 
maga változatlan, puritán egyszerűségében s 
fenségében emelkedik ki a katholikus Egyház 
házassági tana, intézménye, amelyet a követke
zökben óhajtunk bövebben megismt>rletni. 



A HÁZASSÁG A TERMÉSZET 
RENDJÉBEN. 

Eredete. 

"Szeretet az Isten" (Jn. l. 4. 16.), mondja az 
apostol s azért minden mimkája ezt a jelleget 
viseli. 

Belső él~te szeretel, külsö tevékenysége pedig 
ennek a belső szeretetnek kisugárzása. Nyilván
való ez abban a módban, ahogyan az emberi 
nemet fenntartja s megsokasítja. Létrehozhatta 
volna valamennyi embl'rt tígy, ahogy ezt az első 
emberpárral tevé, vagy találhatott volna szám
lalan más módot a földkerekség henépesítésére. 
Ü az embert más két embertársától akarta szár
maztatni. Keresztülviszi az ő szeretetsugallta 
gondolatát az egész vonalon. Eszméjét, mintáját 
látjuk az ember létrehozásának már a teljes 
Szenthríromságban. Ott is megtaláljuk az Atyát, 
minden atyaság i)rök ideálját, aki végtelen isme
retében önmagával egylényegű Fiút szül, kii
zölve azzal isteni természetének teljét. E két is
teni személy egymáshoz való végtelen, örök sze
rehne sugározza a Szentlelket, aki az istenséget 

MUIIer L. : A házasság. 17 



valóságos családdá teszi, betöltve annak belső 
delköré t. 

Ez a nagyszerű terv vonul keresztül az em
beri nem családjának kiépítésében is. 

Ha Isten nem ezt a tervet választja, akkor tel
jesen felesleges lett volna a kétféle nem az em
berek között. Akkor nem volna édesapa, édes
anya, testvér, nővér, hitves, jegyes, rokon. Ki 
méri meg, mennyi szeretet s mennyi boldogság 
van felhalmozva mindeme szent viszonvban? 
Mily rideg, üres és sívár volna a földi élet, ha 
ezek a szent viszonyok nem ragyognák be, nem 
édesítenék, vigasztalnák! 

Tehát "teremté Isten az embert az ö képére ... 
férfiúvá és asszonnyá teremté öket". (Gen. l. 27.) 

Szerelmet gyulasztolt ki szívükben egymás 
iránt, amely olyannyira összeforrasztja öket, 
hogy "lesznak ketten egy testben". (Gen. 2. 24.) 
"És megáldá öket Isten és mondá: 1\'övekedje
tek és sokasodjatok és töltsétek be a földet ... " 
(Gen. l. 28.) 

Ime a házasság eredete, természete, célja, 
ahogy azt az emberinem legrégibb okmányai, 
a Szentírások elénk adják. Látjuk belőlük, hogy 
a házasság Isten gondolata szerint két egyén
nek: egy férfinak s egy asszonynak osztatlan, 
feJbonthatatlan életközössége gyermeknemzés és 
uevelés céljából. Osztatlan s felbonthatatlan, 
mert a szeretet létesíti és pedig oly és akkor:~ 

szeretet, amely Isten szándéka szerint két sze
mél_vt egy testté olvMi7.l össr.e. Célja pedig ez 



{letközösségnek a gyermek, amire ·világosan rá
utal a kettős nem, a férfi s nő teremtése s a reá
juk adott isteni áldás: "Növekedjetek és soka
sodjatok és töltsétek be a földet ... '' 

A házasságnak ez a kristálytiszta eszméje, fo
galma ugyan azokban a mostoha ezredévekben, 
amelyeket a bűn hozott a világra, mindinkább 
elhomályosodott. Minél távolabb jutolt a paradi
csomból kiűzött ember ősi otthonátó!, annál 
mcsszebbre esett a tiszta szeretettí)J s igaz bol
dogságtól. Főkép a család züllése, bomlása 
okozta ezt. Isten már csak torzképét szemiéibeté 
annak, amit oly szépnek s magasztosnak alko
tott. A család, a házasság ered~ti képe szinte 
már feledésbe ment. "Kezdetben nem úgy volt" 
(Mt. 19. 8.), mondja Kri:;ztus. Reá várt a fel
adat, hogy Isten eredeti művét visszaállítsa, sőt 
szebbé, magasztosabbá tegye, mint aminő az 
kezdetben volt. 

Lényege. 

A házasság valóságos szet·zödés, amelyet a 
férfi s nő kötnek a házasság lstentől kitűzött s 
megállapított céljainak megvalósítására. Amde, 
ha a házasság igazi szerződés is, ne gondoljunk 
holmi világi, profán szerződésckre, aminők az 
adás-vevés stb. Mert a házasság: 

a) vallásos szerzőMs. Hiszen célja szent s val
lásos, t. i. fenntartani s szaporítani az emberi 
nemet, amelynek hivatása Istent dicsérni, tisz
telni s szolgálni itt a földön s eg\'kor benépesí-
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teni az eget üdvözültekkel. Miótu ember él a föl
dön, mindig tudatában voll annak, hogy a há
zasság a lelkiismeretbe mélyen bevágó vallási 
ügy. Miért is minden nép Isten különös áldását 
kérte a házasságra s vallásos szertartások közölt 
kötötte azt meg. Maguk a protestánsok hitelveik 
ellenére sem tudnak erről a meggyőződésről le
mondani; ők is imaházaikba mennck a házas
sági szerződés megkötésére s lelk(>szeik imáját, 
áldását kérik arra. 

De még sok egyébben is eltér a házasság a vi
l ági szerződések től. N evezetesen: 

b) itt nem földi, any3gi dolgok a szerződés 
tárgya, anyaga, hanem maguk a szerződő felek. 
tulajdon személyei; 

c) a házasság célját s feltételeit nem a szer
ződő felek szabják meg, hanem az isteni s em
beri törvények és a felek ezeken nem változtat
hatnak; 

d) míg a többi szerzödést, amint szabadon 
kötötték, rendesen l<özös akarattal szabadon fel 
is bonthatják, addig a házasságot, hár szabadon 
kötik, de nem lehet többé felbontani; 

e) a házasság szent szerződésének sok oly ha
tása van, aminővel semmiféle világi szerződés 
sem dicsekedhetik, pl. rokonság•)t létesít stb.; 

f) a házasság szent s vallásos szcrződés lévén, 
az Egyház joghatóságu alá tartozik; de azért, 
mint valamennyi jogi viszonynak alapja, az 
államra nézve is :t lehető legfontosabb intéz
mény. 
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Célja. 

A cél pedig, amelyért /stm a házasságot ala
pította, elsősorban a földnek s a mennyország
nak benépesítése, tehát a gyermekek nemzése s 
oly nevelése, ·hogy azok földi s örök boldogságra 
jussanak. 

Minthogy tehát a házasságnak Istentől kitü
zött első s legfőbb célja a gyermek, ugyanezért 
a természetnek megmásíthatntlan törvénye kö
veteli, hogy valahányszor a házasok nemi vi
szonybá lépnek, a teremtő lsten kezét meg ne 
kössék. Azért nem csupán a magzatelhajtás 
égbekiáltó bűn - mert megöli a fejlődő életet s 
kizárja örökre az égből az áteredí) biínben levő 
lelket -, hanem súlyos bűn mindennemíí ú. n. 
"védekezés", "óvakodás" is. 

A házasságnak ugyancsak lényeges, de má
sodrendű célja a kölcsönös liiegészítés s támo
gatás testi s lelki tekintetben. 

A férfiúi s női jellem, természet tígy van Isten
től megalkotva, hogy egymással nlintegy kiegé
szítve érzi magát s épen azért egymáshoz ösz
tönszerűleg vonzódik. A férfi, akit nz élet n nyil
,·ánosság kiizdőteré1·e hív, érzi, hogy sziiksége 
nm a nőre, aki őt ápolja, gondozza, vigasztalja 
s vidámítsa. A nő pedig feltéileniil szükségét érzi 
a támasznak, a tanácsnak, a védelem nek.· Érzi, 
hogy ö csak segítőtárs lstennek örök \-égzése 
!->Zerint. (V. ö. Gen. 2. 18.) Így volt ez kezdettől 
fogva s így marad örökké. A rózsából sohasem 
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lesz liliom, a nöböl sohasem lesz férfi, bármit 
fecsegjenek a túlzó feministák s szociáldemo
kraták. 

Ugyancsak másodrendű cél a házasságban az 
ember ösztönösségének, nemi életének szabá
lyozása, a bűnbeesés óta a vétekre ingerlő vágy 
csillapítása s ekként az erkölcsös élet megköny
nyítése. "Ha magukat meg nem tartóztatják -
mond az apostol -, házasodjnnak meg; mert 
jobb meghá7.asodni, mint égni. •· (Kor. I. 7. 9.) 

Minthogy pedig a házasságnak másodrendíí 
céljai ugyancsak lényegesek s !\ Teremtőtől ter
vezetlek, azért érvényes és megengedett a há
zasság, ha a felek, nem ugyan egymásra való 
jogukról - mert ez a házasság lényegéhez tar
tozik -, hanem e jog gynkorlaláról már eleve 
önként lemondanal.: s csupán mint testvérek 
óhajtanak egymással élni. Az ilyen házasság 
azonban, amely a nemi érintkezést kikapcsolja, 
csupán tökéletes egyéneknek s magasabb indító 
okból ajánlható. Ily házasságban élt Szüz Mário 
Szent Józseffel. Bár mindketten holtig szüzek, 
de mégis igazi házasságban éltek, miként ezt 
Szenl Ágoston szépen kife.jti. Hasonlókép tett 
több szent is, mint Szent Henrik c~ászár, aki 
halálos ágyán hitvesét, Kunirmndút sziízen adta 
vissza rokona-inak. Szent Hemik példáját kö
vette unokaöccse, Sze nt l mre magynr királyi 
herceg, Szent Istvánunk fia, aki ugyancsak hit
n-se bt•leegyezésével szííz4:'n \•It :1 h:íznssúgbnn 
egészen tragikus haláláig. 
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A házasságnak felsorolt céljai, amelyek a ter
mészet törvényében· gyökereznek, máris követe
m{, hogy a házasság egy és ;e/bonthatatlan le
gyen, vagyis egy férfi s egy nő között létesüljön 
s pedig az egész élet tartamára. Mózes és Krisz
tus tanusága szerint ez kezdetben így volt. Ilyen 
Istennek eredeti terve szerint minden házasság, 
tehát nem csupán a keresztén~·eké, hanem a 
zsidóké s pogányoké is .. \míg azonban a nem
keresztény házasság egysé~e és felbonthatatlan
sága nem oly feltétlen, hogy kivételt egyáltalán 
ne engedne, addig a keresztény házasság, ame
lyet Krisztus szentségi méltóságra emelt, épen 
<'zérl minden körii1mények között, szükségké
pen egy és felbonthatatlan. Erről numhan alább 
még bővebben szólunk. 

Szükségessége. 
Minthogy a házasság az emberi nem fennma

radásának s terjedésének a Teremtő által ren
delt eszköze, azért azt általúban véve sziik'iégt•s
nek, természettörvénynek kell állítanunk. 

~tinden embernek nm tehát joga s legtühh
nyire hajlama, ösztöne is magúra venni a házas
ság szent ig:íját. :\Hndebből azonban távolról 
!"em következik, hogy ezt n jogát feltétleniil 
ha.sznúlnia is kell. Isten senkir<' sem akart ol~· 
törvényt szabni, amelynek teljesítése reá nézve 
esetleg lehetetlen. avagy túlnehéz. vagy pedig őt 
magnsabbra va)ú törel;:véséhen akadályozza. 

A nemi önm«:>gtartóztatás, a tökt-Jeles liszlaság 
:1 lesti s lelki t'·pst'-gre Pgyállalún ne111 kúros í-s 



ha főkép ea·ényböl, ideális célokra való törek
,·ésből történik, l st en előtt kedves és érdemdús 
állapot. E tárgynak azonban külön fejezetet 
szántunk. 

Bár nincs általános törvény, amely egyeseket 
házasságra kényszerít, mindazonáltal ez némely 
esetben kötelezővé válhat. N evezetesen házas
ságra kell lépnie annak, 

a) aki heves kísértéseit másként legyőzni nem 
tudná (?); 

b) aki mással jegyet váltott, mikén t ezt alább 
tárgyalni fogjuk; 

c) aki a másnak okozott kárt egyébként jóvá 
nem teheti. 



A KERESZTÉNY HÁZASSÁG. 

l' a/óság os szentség. 

Az Üdvözítő mindig különös kegyelettel, sze
retettel viseltetett a család iránt. .Jómaga is nem 
rózsabokorban akart a világra j(inni, hanem 
~myától születni, egy forr{m szerelett anya kebe
ltről táplálkozni, egy szíízies hitves atyai gy en
gédségét s oltalmát élvezni. Harminc hosszú 
éven át gyermeki kötelmeit a lehető Jeghívebben 
teljesíti. Megszenteli jelenlétével a mcnyegzőt s 
első nagyszeríí csodújával tünteti azt ki s teszi 
örvendetessé. Keblére öleli, megáldja a gyerme
ket s több esetben feltámasztja azt, hogy a 
gyászba, húb:'inatba nwrült szülőt megvigao;;zalja. 
És miközben a keresztfán oly isteni fenséggel 
szenved s emberi közös sorsunkat, a halált ve
Jünk megosztani készül. megint csak mintegy 
előnyomul benne a fi {r, a hálás gyermek: anyja 
sorsáról gondoskodik. Feltámadása után is elő
ször édesanyjához repül, hogy annak könnyeit 
lt'lörölje, bána tos sz ívét megiirvendeztesse. 

~lindt'7. m:íris sejteti, hogy nz a J(riSztus, aki 
miuden t•letállapotról szeniségek alapítása által 
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oly bőkezüen gondoskodott, a családot, illetőleg 
annak létesítőjét, a házasságot sem hagyta dús 
kegyelemforrás nélkül. 

Szükségessé tette ezt a házasságnak oly fensé
ges rendeltetése. A házasok hivatása s köteles
sége ugyanis lsten eleven képmásait, kiket maga 
teremtett, felnevelni, Kris::tus tagjait a tökéle
tességre vezérelni, a Szentfélek élő templomait 
az erények díszeivel ékesíteni. Szük::-:égessé te
~zik a különös kegyelmi támogatást azok a bi
zony nem kis terhek, amelyeket a házasok lsten 
dicsőségére, az ő iránta való szerctetbő'l ma
gukra vállalnak. A házasélet ugyanis -- tekintve 
főleg annak egységét s felbonthatatlanságát -
nem csekély áldozatokkal jár. Az állandó szere
tet, gyengédség, hűség, türelem, főkép a balsors 
napjaiban -- egy hosszú életen át - egészen a 
sírig, bezzeg ugyancsak kipróbálhatják a gyenge, 
törékeny, állhatatlan ember erőit. Nagyon is 
méltányos volt tehát, hogy Tslen kiilönös szent
séggel támogassa ~.zokat, akik a házasság nehéz 
feladatainak megoldására vállalkoznak. 

És valóban a katholikus Egyház hitágazata, 
hogy Krisztus azt a szent intézményt, amelyet 
maga Isten a paradicsomban már megalapított, 
szentségi méltóságra ~melte. A trienti szent zsi
nat főleg Luherrel szemb:.m ünnepélyesen kihir
deti: .,Ha valaki azt mondja. hogy a házasság 
nem igazán ~s tulajdonképen az evangéliumi 
lön-t>m· hét szenlségt-nek egyike, amelyl•t Krisz
lus szerí'etl, hant-m emhl'rek tflláhnánya. :unt-ly-
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ben malasztot nem nyerünk, az legyen kiközö
sítve". Mit jelent ez? Ez a hitágazat azt akarja 
mondani, hogy valahányszor a kereszlények az 
Egyháztól megszabott feltételek mcllett szent 
házassági szerződésüket megkötik, ezáltal /{rísz
tus rendelése folytán a megszentelő malasztban 
növekednek és segítő kegyelmeket kapnak egész 
házaséletükre, hogy állapotuk kötelességeit hí· 
ven s üdvösen tudják betölteni. 

A házassági szentség mivoltára eéloz Szent 
Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében (;). 22 
--32.), midőn a férfi s nő közölti házas viszonyt 
azzal a szent s kegyelemmel tdjes friggyel ha
sonlítja össze, amelyet /{rfsztu.-; kötött Anya
szeniegyházávaL "Nagy titok ez'" -- fe_kzi be n 
nemzetek apostola n fenséges párhuzamot -, 
"én pedig Krisztusra és az Anyaszentegyházra 
nézve mondom." 

Ha "nagy titok" a házasság, bizonyára azért 
az, mert a keresztények közölt kötött házasság
szerződés külső jelei nagy kegyelmek kiáradását 
leplezik és eszközlik. Mindez bizonnyal csakis 
1\risztus érdemeiből s rendeléséből eredhet. 
A Szentírásból meríthető hizonyítékok homályát 
s hézagosságát bőségesen kipótolja az Egyház 
h'grégibb gyakorlata és hag~·ománya. 

Már a katokombáJ.-ban találunk nyomokra, 
amelyekből keresztény őseinlmPk a házasságot 
illető felfogá~ára s hitére ml-ltiin köv(.'tkeztethe
liink. 

II~'''!H'k pl. azol; az aranypoharal.:, amelyek a 
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legkiválóbb régészek, mint Kraus, Garrucci és 
Rossi tanusága szerint már a III-ik század végén 
és a IV -ik század ele.ién készültek s lakodalmak 
alkalmával voltak használatban. 

Az egyik~n pl. jegyespár van ábrázolva, amint 
u közrefogott oltár felett egymásnak kezet ad. 
Az oltáron valami karikát veszünk észre, ez bi
zonyára a jegygyűrű és felette egy koszorút, 
amelyet a menyasszonyok szoktak viselni. A po
hár ezt a felírást viseli: "Vivalis in Deo!" (Élje
tek Istenben!) 

A másik poháron nincs sem oltár. sem gyűríí, 
sem koszorú, hanem a jegyesek között, fejük 
felett egy 1\risztus-monogramm (Kriszfus nevé
nek kezdőbetűi) látható, amely kétségkívül 
Krisztusnak avagy helyetteséne1c, a papnak ál
dását jelképezi. A men~·asszonytól jobl·ra valami 
tekercsfélét vehetünk észrE', amely valószínűleg 
a házasságszE'rzőclés okmányát. jelenti. A fdírás 
pedig a poháron ez: Marlma Epect~te vivatis. 
(Martura Epeete te éljetek.) 

Ha. ezeket a képeket egybcvdjük a Szentírás 
fennidézett szavaival, amelyek a házasságot 
Krisztusban s Egyházában nngy titoknak mond
jál\, nemkülönben Szent Pál igéivel. amelyek 
szerint a híveknek az Orban kell házasodniok 
(Kor. I. 7. 39.), sz inte lehetetl.~n észre nem ven
nünk, hog~· kereszténv őseink a házasságról 
minő hitet vallottak. 

Tudták iik jól, hogy a k('reszt(>n~· házasság 
titokzatos vonatkozásbnn van /{risztusnak az ö 
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jegyeséhez, Egyházához való viszonyához. Tud
ták, hogy a házasságot az Egyház színe előtt kell 
kötniök s kegyelemforrásnak tekinteniük, amely 
őket arra képesíti, hogy tiszta, szent, hűséges 
házasviszonyuk által Krisztusnal~ az ö Egyházá
val való belső egyesülését jelképezzék. 

Vannal~: aztán más ily emlékek is n keresz
tény őskorból: emlékpénzek, gyűrükbe foglalt 
kövek, szekrények női éksz,~rekkel, esattokkal, 
amelyek ugyanezt tanusítják. Azon az arany em
lékérmen, amelyet 11/arcián császár és Szent 
Pulchéria ház:1ssága alkalmával vertek, lisztán 
szemfélhetjük a fénysugaruk tól köriilvett jegye
sek kézfogását, miközben /~riszt us egyik kezét 
Murcián, másikat Szent Pufchéria vállán tartja. 
A felírás pedig a következö: Feliciter nuptiis 
(nuptis). Magyarul: a szerencsésen házasuitak
nak (emlékére). 

Bizonyos szekrényen, amely n h:ízasságkö
tésre vonatkozó dolgokat tartalmazta, ezt a fel
írást alkalmazták: Secunde et Project a vivalis 
in Christo. (Secundus és Projecta éljetek Krisz
tusban.) 

A katakombák síriratai közölt ilyeneket s 
ezekhez hasonlókat találunk: ,.a lcg.iohb fér.i
nek"; "a leghívebb, a Jegszendébb, a tiszta, n 
szent feleségnek": "Krisztusban szerelett húzas 
társak"; "a feleségnek, aki mint hívő :keresz
tény), sohasem egyenetlenkedett" ( f{·rjével). 

Caterviusnak és Severinának Talentinumf,(m 
feltalált koporsóján ez olvashalú: ,.Kiket méltó 
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párul kötött <lZ édes házassággal együvé a min
denható Isten, a sír megőrzi öket a késő utókor· 
nak. Catervius, a veled összekötött Se11erina ör
vend, feJtámadtok a megdicsőült /{riszt us hoz 
hasonlóan, min t boldogok". ~Hndezeket össze
gezve nyilván kitíínik, hogy kereszlény őseink a 
házasságban szent dolgot láttak, amelyet lsten 
rendelt, J(risztus kegyelemmel gazdagít, amely 
a házasokat képesekké teszi állapotheli köteles
ségeik hív teljesítésére. 

A Szentatyák közül ez ügyben csak Szent 
Ágostonra hivatkozunk. Ö igy ir: ".\ házasság 
üdvös \'oltát úgy az összes nemzetekre, mint 
minden emberre nézve a nemzésben s a tiszta
sághoz való hűségben találjuk. Ami pedig lsten 
népét (a keresztényeket) illeti, a házasság szeni
ségi voltában is, amelynél fogva nem szaban 
még az elbocsátó levéllel eHízött nőt sem elvenni 
addig, míg férj~ él. Ezek tehát a házasság jó ol
dalai s ezek folytán jó a házasság .. Jók a gyer
mekek, a hit, a szentség". 

A már 1\risztu~ utáni V-ili százndhan elsza
kadt felekezetek valamennyien magukkal vitték 
n Egyháznak hét szentségröl szóló tanát és mi
dőn Luther és /{a/vin vakmerő elbizakorlottság
gal hozzáfogtak a reformáláshoz, a házasságot 
nz egész kereszténységben, mint apostoli hagvo· 
mányt a szentségek között találták. Midön a 
XVI-ik szúzad eretnekvezérei a görög szakadá
rokkal fegyverbar:ítságot s egyesülést J.:erestek, 
.Teremirí.~ szakndár-pntriárka visszaírt nekik, 



hogy a hét szenlség s nevezetesen a házasság 
azok közül való, amiket Kriszlustól s apostolai
tól vettünk át. Ugyanezt tanítják a keletiek kü
lönböző zsinatai, amelyeket az új hitágazatokat 
koholó Lucaris Cyrill ellen tartottak. 

Maga a .Yzerződés a szentség. 

Midőn az előzökben kifejtettük, hogy a házas
ság mivolla, lényege n szerződés, ezt kivétel nél· 
kül minden érvényes s így a nemkeresztény há· 
zasságra is értettük. A kiilönbség a keresztények 
s a nemkeresztények házassága közölt az, hogy 
a keresztény házassági szerzödést Krisztus isteni 
hatalmával szeniségi méltóságra emelte. Tehát 
maga a szerződés a szentség s így e kettő egy· 
mástól teljességgel elválaszthatatlan. 
Főleg IX. Pius és X.lll. Leó pápák döntései 

úta efelett katholikus már nem kételkedik s nem 
vitatkozik . .-\z új· törvénykönyv is határozottan 
kijelenti ezt. 

l X. Pius pápa 1852 szeptember 19-én így ír a 
szárd királynak, Viktor Emanuelnek: "Hitága
?.at, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus a házassá
got a szentség méltóságára ('melle és a katholi
kus Egyház tana, hogy a szentség nrm valami 
mellékes adaléka a szerzőMsnek, hanem a há
zasság lényeges része ugyn.nnyira, hogy a ke
resztény jegyesek egybek(')ése nem törvényes, 
ha nem a házasság szentségéhen történik, amely 
nélkül csak puszta ágyasság létezik ... " · 
Ugyanő 1852 szepieruber 22-én így nyilatko-
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zik. "Nincsen katholikus ember, a.ki ne tudná, 
vagy ne tudhatná, hogy ~' házasság igazán és a 
szó legnemesebb értelméhen egyike az Újszövet
ség hét szents~gének, amelyet f(risztus .-endelt; 
és azért a hívek közölt nem lehetséges házasság 
anélkül, hogy egyszersmind szentség ne volna. 
F.pen azért bármely más összeköttetés keresz
tény férfi és nő közölt a házasságon kívül, akár
minemíí polgári törvényen ala.puljon, semmi 
más, mint megvetésreméltó veszedelmes ágyas
~ág, amelytől az Egyház a legnagyobb utálatlal 
fordul el: ennélfogva n házassági szerződéstől n 
szentséget különválasztani sohasem lehet." 

XIII. Leó pápa <'Sak megerősíti elődjének ta
nítását. 1880 február 10-én töbhek közt így ír: 
"Mert Krisztus Urunk a szentség méltóságával 
kibővítette a házasságot, maga a szerződés a 
~zentség, Jw jogosan jött létre". 

Krisztus helyta.rtóinak e nyilatkozatai, mint 
erre még töhhször rámutatunk, a gyakorlati 
(>letre nézve is rendkíviili .i<>lentőségííek. 

A házasság kiszolgállatója, anyaga ~s alakja • 

.4 házasság kiszolgáltató_ia. 

:\hhól. nmit n házasság igazi természetéről cl· 
mondottunk, következtetést vonhalunk elsőso.-
han e szentség kiszolgáltatójára. 

Minthogy a házasság valóságos sze.-ződés, 
annak lét<>sílői s í~y kiszolgáltatói maguk a 



szerzödö felek vagyis a házasulandók. Volta
képen egyik a másiknak szolgáltatja ki a szent
séget. Ez a tétel, amely a hit- s egyház-jogtudósok 
között mindig általánosabb volt, főleg J X. Pius 
és Xlll. Leó idézett nyilatkozatai után ke
rt:'sztény igazságnak mondható. Magának az 
Egyháznak gyakorlata is világosan bizonyítja 
f'Zt. Hiszen hosszú időkön át az Egyház az ú. n. 
klandesztin vagyis nempap előtt kötött házassá
gokat érvényeseknek ismerte el, sőt, mint alább 
látni fogjuk, ma is lehet bizonyos körülmények 
közölt pap nélkül érvényes házasságot kötni. 
Hajdanában a második s további házasságokat, 
amelyekkel Egyházunk sohasem rokonszenve
zett, nem is volt szabad megáldani, jóllehet azok 
{·rvényében s megengedett voltában senki sem 
kételkedett. Hasonlóképen, ha az Egyház vala
mely titkos akadályt, amely a házasságot ér
vényteleníti, utólag elmozdít, a felek kötelesek 
ugyan házassági beleegyezésüket megújítani s 
így a házasságot titkon megkötni, de a pap elé 
járulni nem tartoznak. 

Végül Egyházunk a protestánsoknak egymás 
közölti s a nemkeresztényekkel kötött házasságát 
érvényesnek ismeri el, jóllehet ott semmiféle 
igazi pap közre nem mííködik. 

De azért az oly házasságok kötésénél, ahol leg
alább is a.z egyik fél katholikus, az illetékes ka
tholikus papnak, mint tanunak közbenjötte lé
nyeges kellék, oly nnnyira, hogy nélküle rendes 
köriilmények közölt érvényes házasság nem köt-
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helö. Ugyanis nünden hatalom a saját hatáskö
rébe tartozó szerződések érvényét bizonyos fel
tételektől teheti függővé. Így pl. a kiskorúak 
szerződései, végrendeietek stb. bizonyos forma
ságok be nem tartása eselén az állam előtt sem
misek. :\z Egyház nagybölc<>en a házasságnak, 
mint u saját hatáskörébe eső szerződésnek ér
Yényét az illetékes lelkész s még két más egyén 
tanuskodásától tette függővé. 

A Iteresztény házasoknak tehát az esküvőkor 
már csak azért is a kegyelem állapotában kell 
lenniök, nehogy a szentséget méltatlanul szol
gálta tv n ki, sze n tségtörés híinéhe essenek. 

A llúzosság anyaga és alakja. 
Ha a házasság Yalóságos szerzödés, ám akkor 

mint szentségnek is a meghatúroznndó s meg
határozó elemét - az egyházi nyelven -, anya
gát s alakiút a szerzödés lebonyolításában kell 
keresn link. 

'fi n den szerződéshen nm valami tárgy (dolog 
Y agy jog), amelyről az egyik fél lemondani kész, 
amelyet fdajánl, a másik fél pedig azt elfo
gadja . . \1. elfogadás által válik az iigy befeje
zetlé, a szerződés megkötötté. A dolog, a jog fel
ajánlása mondhatnók a szerződés anyaga, az el
fogadás pedig az alnkja. Alknlmazzuk most míu· 
ezt a házasságra. 

A h:íznsságban a dolog, a jog, n h:.ízasulandúk 
l<'str s <•gész s:l'mélyc, amelyet eg_,·músnak a hú
zasság szent céljaira fclajúnl:mak Ez a megaj:ín-
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!ás mindkét részről a szentség anyaga; a kölcsö. 
ni)s elfogadás pedig a szentség alakja. Ez a meg
ajánlás illetőleg elfogadás szavakkal, avagy eze
ket helyettesítő kifejező cselekedetekkel, pl. kéz
fo"ással történhetik. 

lgy tanít már Aquinói Szent Tamás Í.<;; "A há
zasság szentségének alakját - úgymond -ama 
szavak alkotják, amelyek által a felek a házas
sági beleegyezést kifejezik, nem pedig a papi ál
elás, nmi csal< valami szentelméilyféle". 

A házasság alanya. 

Az érvénuesség feltételei. 

Vannak kellékek, ameh·ek feltétleniil szüksé
gesek, hogy a szcntség létrejöjjön, érvényes le
gyen. Ezek a következők: 

a) A dolog tet·mészetéhöl köYetkezik, hogy e 
szentség felvevőinek kíilönhöző nemííe J.: nek kell 
lenniök. l\'em szttbadna ezt figyelmen kívül 
hagyni akkor sem, ha a felek a hitvesi jog gya
korlatától eltekintenének, mert a házasság má
sndlagos céljai is, a kölcsönös kiegészlilés és tá
mogatás is a nemek kiilönhségén alapulnak. 

A modcrn homoszexuális törckYések tehát a 
természettön·énnyel homlokegyenest ellenkez
nek s az (•mheriség testi-lelki eg1~szségének rom
lására törnek. 

b) A házasság s=(·ntségének fdvé1eléht;z to
n'tbhá nmlhatntlnnnl sziikséges, hogy a házasu-.. -•••• 



landók érvényesen legyenek megkeresztelve. Hi
szen a keresztség teszi a lelket képessé a többi 
szentség elfogadására. 

A nemkeresztényeknek a természettörvény 
szerint kötött házas viszonya ugyan érvényes s 
erkölcsös, de nem szentség. Amint azonban 
megkeresztelkednek, e pillanattól kezdve viszo
nyuk, amely immár lí.risztus s Egyháza szent 
fJzövetségét jelképezni képes, szeniségi méltó
súgra emelkedik. E házasság tehát a kölcsönös 
Leleegyezés megújítására, megáldásra nem szo · 
rul, süt felmenlésre sem, ha a felek közölt csu
pán egyházjogi ~kadály forogna fenn. 

Ha a nemkeresztény házaspár:Oól csak az 
egyik keresztelkedik meg, avagy keresztény 
egyén pápai felmentéssel nemkereszténnyel kel 
egybe, felmerül a kérdés, vajjon e frigy szE'nt
sl'gi jellegű-e, vagy sem. A nemkeresztény félre 
nézve bizonyára nem az. De vajjon a keresztény 
félre nén-e szentség-e, erős vita tárgya. a keresz
tény tudósok között. 

V éleményünk szerint a keresztény, aki törvé
nyesen kel egybe nemkereszténnyel. valóságos 
szenLséget fogad. Hiszen, mint a keresztségnél 
l:í.tjuk, a szeniséget nem kell szükségképen ke
reszténytől fogadnunk. Másrészt a kereszlény 
félben nincs semmi akadálya annak, ho_gy a 
szentség hatás~H kifejtse. Az ős Egyház, amely· 
he n az t> ff ajta frigyl'k sz inte nnpirenden voltak, 
soha semmi jeiét sem adta annak, hogy azt a ke· 
rt'sztény félre nézve szeniségnek nem tartja. V é· 
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güJ, mintha Szent Pál is mellettünk bizonyftana, 
mikor azt mondja: "a hitetlen férfi megszentel
lelik a hívő asszony által és a hitetlen asszonv 
rnegszenteltetik a hívő férfiú által; különben ~ 
li fiaitok tisztátalanok volnának, most pedig 
szentek". (Kor. L 7. l L) Viszont a.zok, miként 
a híres Sanchez és számos mások, akik a nem
kereszlénnyel kötött házasságot a kereszt<~nyre 
nézve sem tartják szentségnek, így érvelnek: "a 
házasságnak -· mint szerződésnek - a jogelv 
szerint nem szabad sántítania", vagyis mindakét 
félre nézve ugyanazzal a jelleg~el, hatással, kö
vetkezményekkel kell bírnia. Ha tehát a házas
ság nem szentség a nemkeresztény fél számára, 
akkor a keresztény fél számára sem az, annál 
is kevésbbé, mert a nemkeresztény fél a házas
ságot nem tartja felbonthatatlannak. Valóbnn ez 
J:em meg,·etendő, de talán - miként fennebb 
láttuk - nem is megC'áfolhatntlan bizonyíték. 

c) A házasulandóknak ezenkívül "törvényesek
nek", vagyis a házasságkötésre képeseknek kell 
lenniök. Hogy ldk nem ilyenek, bőven elmond
juk, midőn majd az akadál~·okról tárgyalunk. 

d) Végül a házasságkötéshez is, mint minden 
más szentség feh-ételéhez szándék J.>ell "nzt 
tenni, amit az Egyház cselekszik''. vag~·is oly 
módon lépni házasságra. ahogy ez Krisztus Eg~·
h:ízáhan szokásos. Ez általában megvan még a 
protestánsokban is. Ez a szándék a házasság 
felvételénél annál is sziikségesebb, mci't a házas
ság szerződés. Már pedig a szerzödésben a sza-
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bnd s kifejezett beleegyezés s így a szándék, a 
lcglénuegesebb kellék. 

Nem volna meg ez <l szándék, abban, akinek 
a vállalt kötelezettségről pl. a nemi éleh·ől fo
gnlma sem volna. De hiányzik a kellő szándék 
ahból is, nki kifejezetlen csak amolyan próba
házasságot aknr kötni, amelyet később tetszése 
szerin t felbon th n t. 

.4 megengedeitség fe/tételei. 

Hogy a házasságkötés ne csak érvényes, ha
nem megengedett is legyen, szlikséges, 

a) hogy ne forogjon fenn ,·alamely tiltó nka
<lály, aminőket Egyházunk a hívek nngyobb lelki 
jnvára felállít. Ezeket aláhb még meg fogjuk is
mertetni; 

b) hogy a házasulandók a kegyelem állapotá
lJon legyenek. A házasság az élők szentségci 
közé tartozik, nmelyeket tudatosan halálos bíín
hen fogadni szentségtörés. Ezért kívánja Egyhá
zunk, hogy a jegyesek esklivő.ilik előtt meg
g-yónjnnak, vagy legalább is - ha halálos bün
hen volnánnk - tökéletes bánntot indítsnnnk. Ez 
ntóhbit még a protestáns házasulnndó is nagy 
hnszonnnl tehetné meg: 

c) hogy a háznsubndók lehelőleg már meg 
legyenek bérmált'a s a háznsságkötés előtt n 
suntál<lozáslwz járulJanak. E két szentség nd.ia 
ug~·anis kin\ló módon nz erőket a Krisztusért 
,·h·nndó hnrcrn s a házasélet komolv terheinek 
lwrdozásá ra. 



A házasság szeniségi hatásai. 

Az érvényesen felvett szentségi házasságnak 
megvannak a maga nagyszeríí, felette értékes 
lta.tásai. 

l. Amennyiben a házasságkötés a lélekben 
mcgszentelő malasztot talál, gyarapítja ezt. Sőt 
valószínií, hogy a házasság is, mint a többi élők 
szentsége, a nélkülözött megsuntelő kegyelmet 
'issza is adja, ha a jegyesek jóhiszemííleg s bíín
hánattal veszik azt fel. 

2. A saicitos szeniségi segítő keguelmek pedig, 
amelyeket n méltó módon, a megszentelő ma
laszt állapotában fogadott házasság kieszközöl, a 
következők: 

u) megnemesíti és természetfeletti vé vúltoz
tatja a természetes hitvesi szerelmct s mintegy 
felkeni, felavatja a hitveseket arra, hogy egv
másra nézve a megszentelődés eszközei legyenek, 
,.mert ahol ketten ... összejönnek az én nevem
ben. ott vagyok közöttük" (Mt. 19. 20.), monfljn 
az Ür; 

b) erőt ad a házasoknak a hitvesi hííség s 
~zeplőtelen tisztaság megó,·ására, kellő mederbe 
tPrelve nz érzékiséget: 

c) segítségd nyujt a gyermekek höks és is
lenes felne\'elésére, holdogításárn. 

Ezc>k a ha tá sok a mc>gszen telő kegyelenund 
egyi i If megtéréskor ft>l is éledhelnt>k, ha n jegye
sek n hiizass;ígl•ötéskor hahllos híín állapotáhan 
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levén, a szentség gyümölcseiben nem részesül
hettek. 

Ezenkívül minden, még a. halálos bűn állapo
tában kötött házasság is: 

3. létesi ti a házassági köteléket, amely miu tán 
n házassági jog gyakorlata által teljes befeje
zésre jutott, felbonthatatlan s csupán a házas
társ halálával szünik meg. Miért is a hitves élel._'.
hen újabb házasság Prvényesen nem köthető; 

4. megadja a hitvesi jogot a házastárs testére, 
illetőleg feltámasztja a másik félben az erre vo
nn tkozó kötelezettséget. 

A házassági ügyek az Egyház joghatósága alá 
tartoznak. 

Abból, hogy a házasság az Újszövetségnek 
egyik, 1\risztus rendelt szentsége, szükségképen 
következik, hogy ezt a szeniséget is, mint a töhbi 
hatot, az Üdvözítő Egyházának kezére bízta. Az 
Egyháznak rulta meg a kizárólngos jogot, hogy 
a házassági ügyeket teljes hatalommal intézze. 
Azért tehát snját jogá,·al él az Egyház és nem 
n z úllam megbízásából cselekszik, midőn: 

1. előírja n módot s feltételeket, nmelyek sziik
ségesek, hogy keresztény embrr éményes házns
sí•got kössön: 

2. nkndálynJ.:at :'illít, :lmelyek ha fennforog
nnk, a h:'izassúgot rg~·szerííen st•mrnissé, érilénu
te/enné teszik (bontó akadályok); 
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3. akadályokat rendel, amelyek a házasságot 
ugyan nem érvénytelenítik, de tilossá teszik 
(tiltó akadályok); 

4. bíráskodik a házassági ügyekben: eldönti 
vajjon valamely házasság érvényes-e vagy sem; 
l~rYénytclenség esclén a feleket elválasztja s ilj 
h~zasságra szabadíija; 

5. megengedi, hogy a háznsfelek fontos okok
IJól rövidebb H.gy hosszabb ideig különváltan 
éljenek (ágytól s asztaltól elválasztja öket); 

6. hatúroz a gyermekek törvényessége ügyé
ben. 

lilit tehet az állam? 

Mindazonáltal nem tagadjuk az államnak azt 
a jogát, hogy a házasságnak világi vonatkozásil 
ügyeit intézze. Rendell\ezhetik az il. n. Yegyes 
ügyekben, aminők a hozomány, ;·agyon, a gyer
mekek polgárjogi Yédelme stb. De minden
esetre lilllépi lwláskörél, ha az Egyházat a sa
ját jogkörében akadályozza, házassági ügyekben 
híráskodik, r.zokat érvényteleníti, bontóakadá
lyokflt állít, új házasságra jogosít stb. s kénysze
ríti a hh·eket az előző polgári házasságra. (Lásd 
alább "A polgári dh'is", illetőleg ,.A polgllri h:)
zasság".) 

illi t t ehet az állam a nemkeresztény 
házasságnkra nézve? 

f~rdekes s dég gyakoriali a kérdés, vajjon az 
úllam a nemkeresztények (zsidók, pogányok) há-
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zassági ügyeit a saját ítélőszéke elé vonhatja-e, 
állíthat-e Yelük szemben bontó akadálvokat'! 
stb. . 

Perrnnr, Feije. Pesch több másokkal tagadó 
vitlaszt adnak, Sanchez, Scltmolzyruber, Pal
mieri, Billot igennel felelnek s öket követi nap
jainkban a hittunósok legnagyobb része. És bi
zonyára ezeknek van ignuk. :\fert bár kétség· 
telen, hogy a házassági iigyek természetüknél 
fogva vallási hatósághoz tartozna.k, ámde ily 
törvényes hatósúguk a. nemkeresztényeknek nin
csen, az Egyház joghatósága alá pedig nem tar
toznak . ..\ nemkeresztények feletti vallási jog
hatóság tehát n világi hatóságra háramlik át. 

A házasság tulajdons!igai. 

Az egység . 

. \ keresztény h:lzn~ság, amelyről itt szó van, 
~zükségképen egy. Ez annyit jelent, hogy egy
idejííleg c~akis egy férfi s egy nő közölt állhat 
fenn. Azt mondjuk egyhlejüleg, mcl·t az özveggyé 
Yált hitves a másik fél halála után akárhányszor 
üjabb h:'iznsságra léphPt. Té,·ednek tehát a gö
rög nemegyestiltek, aikk a harmadik és negye
dik házasságot lilosnak, sőt a X-ik századtól 
kezdve a negyediket múr érvénytelennek hirde
lik. 

A húzassúg <'gyst~gélll·k elkntmoud, hn eg~· nö
nPk eg~·idt>jííleg töhb férje (sokférjííség. pol_,._ 



undria) vagy a fédinak egyidejűleg több neje 
van (soknejííség, polygamia vagy jobban: poly
gynia). 

A_ többférjűség. 

A többférjűség nem csupán az evangélium 
tnnításával, hanem magával a. természettörvény
uyel is gyökeresen ellenkezik. Általános a nézet, 
hogy a nő termékenységének is hátrányára van 
s ~zinte !.:izárja n házasság el5ő célját: a gyer
meket. Azonkívül, minthogy a töhbférjííség mel
lett az atya ismeretlen marad, igazi nevelésről 
szó alig lehet. De ellenkezik a többférjűség a. há
zasság másodiagos céljaival is, felduJja a csa
Jádi rendet s ahelyett, hogy csitítaná az érzéki
séget, miként ezt a rendes házasság teszi, állandó 
lángolásbnn tartja a szenvedélyt, az ösztönt. 
Miért is csupán erkölcsileg zülött népeknél, így 
.-\zsia legészaHeletihb részén lakó alentáknál s 
Iwnjákoknál stb. fordul elő. 

A többnejűség. 

A többnejűség nem monrl annyira ellent a ter
mészettörn'nynek, mint a többférjííség, mert a 
házasság főcélja a g\·ennek nincs kizárva s 
annak nevelé5e nincs sziikségképen elhanyfl-
g(•h·n. Hiszen az apa ismeretes, aki a családról 
gondoskodhatik. ~liért is a töbhnejííséget ellenzö 
természetiön-ény nz ókorb•m nem _jutott általá
nos érvényre. lTgy látszik a vízözön után maga 
lsten adott erre nézve felmentést. A vízözön előtt 



ugyanis Kain egyik unokáját, Lameehet még 
mindnyájan megrótták, mert két feleséget vett 
magának. (Gen. 4. 19.) 

A vízözön után azonban azt látjuk, hogy oly 
szent férfiak, mint Noé, Ábrahám, Dávid több 
feleséget vesznek anélkiil, hogy a Szentírás ezt 
helylelenítené. Sőt alaposan hihető, hogy az ószö
vetség idejében a többnejűség a pogány népek
nél is általában meg volt engedve. 

De nem maradhattak el a többnejűség hátrá
nyos következményei sem, főleg a nőre nézve. 
A nő ugyanis ezzel elveszti teljes személyes 
egyenrangúságát a férfiva.l szemben. Míg ugyanis 
a. nő egészen s kizárólag csak egyellen férfinak 
adja át magát házaséletre, addig a férfi több nő
nek ura. A nőnek tehát nincs teljes joga férjére, 
1nert e jogban több növel kénytelen osztozkodnia, 
de megfordítva a férjnek teljes a joga minden 
asszonyára. Ezzel egy csapásra a feleségből rab
!'Zolganő lett. Igazi barátság ugyanis csak kevés 
és egyenlök közölt lehet. Ez az ('gyenlöség azon
han a többnejííségben hiányzik. Többen osztoz
kodnak abban n tiszteletben. szeretetben, ba
rátságban, igényekben s jogokban, amelyek egy 
nőt illetnek meg, ha ö az egyetlen, egyenrangú 
hitves. Mi más lesz a nőből a többnejííségben, 
mint a kéj s gyermeknemzés puszta eszköze? 
Bizonyítja ezt manap is a mohamedán, vagy po
gúny nő szomort't sorsa. A kereszlénység voll az, 
amel~· a. házassá~ egységének hclyrcáiHtás~h·al a 
nőnek <'gyenrangt'tságát s méltóságút visszaadta. 



Maga a protestáns Paulsen elismeri, hogy "a nő 
a kereszténység hatása alatt lett azzá, ami", szó
val a katholiklls Egyháznak köszöni minden ja
·.-át. 

Bizonyításra alig szorul, hogy amely család
han több az asszony s többféle a gyermek, a ver
sengés, irígység s féltékenység nem fog elma
radni s így a SZC'retet és egyetértés otthonra nem 
ta Jál. 

Újabban Brigham Y onng nevíí mormon Wnök leánya 
k•·ll a \t)bbnejüség védt>lmér(', saját tapasztalatából dics
himnuszokat zP.ngve arról a bámulatc-s összhangról s 
gyengédségröl, amely atyja, annak feleségei s gyermekei 
közölt uralkodik. A XIX. Sieele cfmű lap egyik közlemé
uyql890) azonban egészen máskép jellemzi a mormon 
vajda "Sion házának" csendaE'tét. Elbeszéli, hogy "Sion 
királynői"- igy nevezik Rri~ham }'oung feleségt>it -
állandó eh·akodásban, mérgell\désben élnE'k. Sőt még a 
s:•jtóban és a bíróság előtt is nyilvános botrányokat csi
ní.Jtak a többnE-jűség nagyobb dicsőségére. 

A modern bölcselők között Schopenhauer sze
rezte meg magának azt a szomorú dicsőséget, 
hogy a többnejííséget védelmébe veszi, mint 
amely szerinte véget vetne a prostituciónnk. Ezt 
csa.k 0ly elthedt elme állíthatja, mint Schopen
lwuer, aki következetesen azt is bevallja magú
ról, hogy ő a nőnek semmi értéket sem tulaj
donít. 

Mélt:ín vethetné fel itt valaki azt a kérdést, 
mit~rt engedte nw g le hát I st en az ószövetségben 
n tiihbnejííst-get, júlleht>t annak nagy hátrányai 
Sl'lll voltak rejlve előtte. Talán az emberi nem 
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gyor;;aLh elszaporítására gondolt. De meg tekin· 
teltel volt az emberi gyengeségre, amelyet akkor 
még nem támogatott Krisztus kegyelme, a szent· 
ségek hatalmas ereje. 1'\em éltette akkor még az 
embert a boldog örökkévalóságnak, a mennyei 
jutalmaknak az a világos s biztos reménye, ame· 
lyet a Megváltó ébresztett fel a lelkekben s 
mnelyben minden tisztaság gyökerezik. Jónak 
látta tehát a még tökéletlen ószövetségben be
érni a természettörvény legszigorúhb követel
ményeivel. 

De amióta eljött 1\riszllls, a sarkkő, a világ 
nagy fordulatot vett. 

Felragyog újból az egység, amelyet a Szent
lélektől sugallt ősszülő már a világ hajnal:'in ki
hirdetett: "Annakokáért elhagyja ember atyjúl 
és anyját és feleségéhez (nem pedig feleségei
iu'z!) rugaszkodik és lesznek ketten ls n<'m töh
ben!) c>gy testheiL (Gen. 2. 25.) 

Az Úr Jézus ugyanis ezt az egvséget az ő he
gyi beszédében, az emberi jogok és kötelességek 
eme magna chartájában, egyetlen, elbocsáthatat
Jan feleségről szólva ·-nemcsak kihirdeti, hanem 
m·omhrm hath:-.lús védelmébe is ws1i. Habhnas 
h;íst~·á,·al övezi a IX-ik parancsnak újból való 
hangsúlyozása, mondh:-~lnók kiélczést> :íltal. lg~· 
beszél: .,Hallottátok, hogy mondatott a n~gkk
nPk: :\ <' tiirj húzr.ss:ígot! f:n pedig mon<lom nek
Lek, hog~· mindaz, aki as;;zon~·rn néz, hog~· öt 
mcgkídnja. mnr húzassíiglörést kii'.'t'lelt <>l wle 
SZi\"élJ<>n". (1\ft. Íl. 27.) 



A J.:iilönhöző nemíícl.: barát.kozása. 

És itt egy igen fontos, a gyakorlati életbe na
gyon belevágó kérdést érintünk, amely tár
gyunkkal amúgy is szorosan összefügg. Értjük a 
ki.ilönböző neműek harátkozását, midőn azt a 
házasság vagy annak közeli reménye nem teszi 
igazolta. Sőt vannak esetek - s ez minket c 
helvt különösen érdekel-, midőn leánvok házas 
férÜakkal, fiatalemberek házas ass~onyokknl 
swros baráti viszonyt tartanak fenn. Egymással 
sűrűn leveleznek, egymásn:l.k mulatságokban, 
társaságokban találkát adnak, együtt kirándul
nak, színházba, hangversenyekre stb. közösen 
járnak. És mindezt lelkiismeretük előtt azzal 
igyekeznek igazolni, hogy semmi tilos nem for
dul elő s szó sincs egyéhröl puszta barátság
nál. 

~\Iindeneset.-e lehet árt:ltl:m, sőt szent barál· 
ság férfi s nö közölt a házasságon kívül is. Magn 
a történelem elég példával c;;zolgúl erre. Gondol
junk a barátságra, amely .1/ichelangelót Vitt'orio 
Colonnával, Döllengert RMU r~sszonn~-al egybe
fíízte. Sőt az n helső, meleg ,-i;;zony, mely Sza
lé:i Sunt Ferenc s Chantal Szent Franciska kii
ziill szövődött, vr~lflhogyan tühb ,·olt a lelki n•
zelés, lelki at~·ai s gyermeki viszonynál, valósú
lfOS szcnt barátság is ,-olt, amelyet nz égben. 
i st cn tervE:'zett s tetszé~ sei, áldással kísé.-t. U jah
han Stolz :Hf,rín és MPinec/.:e .Julia között fejlö
dült ki helsö hizalmns h>lki h:nálstig tisztán It•-
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velezés folytán, mert az életben soha személye
sen nem találkoztak. 

Ámde felette ritka eset, hogy a férfi s nő kö
zötti "barátság" megmagarad a tisztán szellemi, 
lelki kapcsolatnáL Legtöbbnyire beleártja magát 
az érzékiség, eleinte finom s aztán lassankint 
mínd durvább alakjában. Elárulja ez magát a 
rncleg kézszorílásban, bizalmas pillantásokban, 
az érzelem hevében, a ked\•eskedésekben, az ösz
tönben, mely érintésre, csókra, ölelésre hajt s 
vonz. A közömbös dolgokról való társalgás, a 
zene, irodalom, müvészet stb. feletti eszmecsere 
t·supán ürügy, hogy az édes együttlét meg legyen 
okolva, amelv, ha nz illetők nem volnának kii
lönböző nemÍíek, nyomban elvesztené mind<:>n 
vonzó erejét. 
Minő igazságtalan s kegyellen dolog az effajta 

"barátság" pl. egy leány s egy házasember kö· 
zött, az illető hitvesével szemben! Mennyi félté
kenységnek, lelki kínnal<, kétségbeesésnek lesz 
nz okozója! 

Némely könnyelmű leány csupa "részvétből" 
fogadja el avagy ajánlja fel baráti szivét a fele
ségével elégedetlen fél'finak. Kárpótolni akarja 
azért a boldogságért, azért :l szerctetért, amelyet 
otthonában nem talál. l\feg akarja vigasztalni 
azt a szerencs~tlen embert, sőt .ió útra, lslenhez 
akarja visszatel'clni. Az eredm(•ny pedig rend<'
sen az, hogy a férj párhuzamot von a kedves
kedő leány s a gyanakvó, szenvedö, kisírt szemíí 
feleség közölt. És természetesen az összehason-



lítás a leány javára dől el. Innen ered számtalan 
válás, sőt házasságtörés. Szívben-lélekhen kez
dődik s testben végződik. l\fert miként Szent 
Bernát találóan mondja: "asszonnyal állandóan 
egyiitt lenni s nem vétkezni, nagyobb csoda, mint 
halottakat feltámasztani!" 

Azért az ember ne egykönnyen higyjen ma
gának, ha másneművel való barátság van fej
lődőben Sehol sem oly könnyií s oly veszélyes 
az öncsalás, a tévedés, mint e téren. 

Szorosabb ismeretséget általában férfi s nő 

csak akkor kössenek, ha meg lehet s megvan a 
közeli házasság reménye. A reménytelen ismer
kedés sok szenvedést okoz, főleg a szegény 
leányszívnek. Olyan vetés az ily barátság, amely
nek nem szabad felnőnie; oly virág, me ly nem 
hozhat gyümölcsöt. Tehát vétség a természet 
ellen, amely sohasem marad b0sszulatlanul. 
A reménytelen ismerkedés már eleve eltékozolja 
a szerelmet, azt a hatalmas erőt, energiát, amely
nek hivatása, hogy majdan az Isten szíve sze
rinti ismeretséget, házasságot megszépítse, éde
sílse s a házaskötelmek teljesítését megköny
nyítse. A szerelemnek, mint valami hegyipatak
nak, a keresztény erkölcs zsilipje mögött kell 
felgyülemlenie, lassan, csendesen elmélyiilnie, 
mielött az élet malomkerekei közé zúdul, hog~· 
vígan eJhajtsa azokat egészen a sírig, a menny
országig. 

Ha nem vigyázunk reá, puszlílva, romboh·a 
árad széjjel, megsemmisíti a házassúg ideális 

Miiller L.: A házasalr. 4 



egységét s mindenfajta lelki, szívbeli vagy testi 
többnejűségnek, illetőleg többférjűségllek lesz 
az okozója. "Mert mindaz, aki másnemüre te
kint, hogy öt megkívánja, már há::a.~ságtörést 
kövelett el vele szívében:" (Mt. 5. 28.) 

Adjunk hálát Istennek, aki a tisztaságnak s 
hűségnek szinte kíméletlenül szigorú törvénye 
által voltaképen a házasság ideális egységét biz
tosítja s akár az örök büntetés lángpallosával is 
kész azt megoltalmazni. Mert a házasság egy
~ége vollaképen minden javunknak, az egész 
keresztény Imitúrának mentsvára. Jól mondja 
már Euripides az ő Andromachéjában: "Er
kölcsnek s műveltségnek jele egy asoszonyt sze
relni, nem pedig kettőt, ahogy ezt barbárok 
teszik". 

.1 felbonthatatlanság. 
Az Egyház tanítása szerint a l\eresztények kö

zött érvényesen kötött s a hitvesi jog gyakorlása 
állal teljesen végrehajtoll házasság isteni tör
vény folytán feltétlenül s minden körülmények 
között felbonthatatlan. (\'. ö. 1118. kánon.) 

Világosan és félreismerhetetlenül hirdeti ezt 
az a Krisztus, aki állítani meri magáról: "Ég és 
föld elmulnak, de az én igéim el nem mulnak". 
(Mt. 24. 35.) "Könnyebb az égne}( és földnek el
mulnia, mint a törvényből egy pontnak elvesz
nie." (Lk. 16. 17.) 

Hogy pedig a krisztusi törvény egész tartal
mát és súlyát megértsük, ismernünk kell a kö-
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rülmenyeket, amelyek közölt az ki lett hir
detve. 

Kétségtelen dolog, hogy lsten eredeti terve s 
szándéka az volt, hogy a házasság természeténél 
fogva felbonthatatlan legyen. Világosan céloz 
erre a Teremtés könyve, amelyben nem ok nél
kül van megírva, hogy a férj feleségéhez "ra
gaszkodik" és hogy "ketten egy testté lesznek". 
Emellett bizonyít a házasságnak Istentől kitű
zött első s legfőbb célja: a gyermek, akinek sor
sát, neYeltetését, üdvét, általában véve csakis a 
felbonthatatlan házasság biztosíthatja. 

Ámde a bukott, erkölcsileg züllő emberiség 
lelkében Istennek ez az ősi gondolata mindin
kább elhomályosult. A pogány népek adták, vet
ték, csereberélték az asszonyt. Az általános rom
lás a zsidó nép puritán erkölcseire is nagyon 
lazítólag hatott. Már Mózest erősen ostromolják, 
hogy engedje meg nekik a házassági elválást. És 
lllózes látva a nép durvaságát, hogy még na
gyobb bajoknak útját állja, végre is engedni volt 
kénytelen. Hogy anilyi szerenesétlen asszouyt a 
halálnál is keservesebb sorstól megmentsen, 
beleegyezett, hogy "llalami rútsríg miatt", ame
lyet a férj feleségében észlel, azt ·- válólevél 
kiadása mellett - elbocsássa. (Móz. V. 24. l.) 

Amde mit jelent ez a "valami rútság?" 
Az lrásnak ez a homályos kifejezése a zsidó 

társudalrnat pártokra bontotta s heves vitákba 
keverte. Maguk a zsidó hilludósok sem vollak 
egy értelemben. 
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A nagytekintélyű Sammai rabbi azt a véle
ményt védelmezte, hogy a házasságot csupán 
lt6.zasságlörés esetén. vagy más igen fontos ok
hól lehet felbontani. Hilléli és iskolája ellenben 
a lazább felfogásnak voltak szószólói. Szeriotük 
az a bizonyos rútság mindannyiszor fennforog 
s igazolttá teszi a válást, valahányszor a feleség 
elégedetlenségre szolgáltat okol. A vitatkozó fe
lek érdekesnek s fontosnak tartották, hogy a 
názárethi Jézus, kinek tekintélye a nép előtt 
uőttőn-nőtt, melyik párthoz csatlakozik, melyik 
véleményt a kettő ](őzül vallja magáénak? 

Azért is a farizeusok hozzá járulván, felvetik 
előtte a kérdést: 

"Szabad-e az embernek feleségét elbocsátani 
aJ.·ármi okból?" (Mt. 19. 3-12.) Más szóval: 
,,1-Jilléli laza véleményét tartod te is, avagy in
kább Sammai szigorúbb nézetéhez csatlakozot?" 

O pedig felelvén, mondá nekik: 
"Nem olvastátok-e, hogy aki az embert terem

Icile kezdettől, férfilivá és asszonnyá teremtette 
őket"?" S mondá: "Ezért elhagyja az ember aty
ját és anyját és feleségéhez ragaszkodik és kel
ten egy testté lesznek. Azért már nem kettő, ha
nem egy test. Amit tehát lsten egybekötött, em
her el ne válassza". (U. o.) 

Ez a felelet a zsidókat a lehető legnagyobb 
mérlékben meglepte. 

Hogyan? Tehát Jézus még Sammainál is szi
gorúbb, aki legalább a házasságtörést válási ok
nak elismerle? Sőt szigorúbb magánál a mózesi 



törvénynél, amely bizonyos köriilmények között 
mégis csak módot nyujt a feleség elbocsátására? 
"Miért poraucso/ta (?) tehát Mózes váláslevél 
adása mellett az elbocsátást?" ·- vetik ellen a 
vitázó zsidólc 

Az Üdvözítő pedig feleli: "Merl Jl.lózes a ti szí
vetek keménysége mialt enyedte meg (!) nektek 
elbocsátani feleségteket; de kezdetben nem úgy 
volt". (U. o.) 

A mózesi ideiglenes redelkezés tehát egyszer 
s mindenkorra hatáivál vesztette s az ősi tör
vény visszanyerte erP"deli érvényét. Sőt mi több, 
becikkelyezi azt az l!r az Újszövetség törvény
könyvébe azzal a záradékkal, hogy e törvény 
nlól soha senki fölmentést nem adhat: "Amit 
Isten egybekötött, ember cl ne válassza". (Mt. 
19. 6.) 

Ezzel a kis epizód véget ért. Az emberiség tör
ténetében alig ment végbe fontosabb esemény a 
világ kezdetétől fogva. Ki van hirdetve a házas
ság felbonthatatlanságának törvénye. A farizeu
sok távoznak, tanakodnak, vitatkoznak. A Jézus 
körül csoportosuló tanítványok mélyen meg 
vannak illetődve s hallgatnak. A kihirdetett is
teni törvény előttük is 1íj, megdöbbentő, nyug
talanító. Alig várják, hogy l\lesterükkel üjrn 
egyedül lehessenek s tőle bizalmas felvilágosí
tást kérhessenek, vajjon csakugyan jól értd-
lt-k -e n dolgot. . 

"És a házban tanítványai ugyanerről ism~t 
kérdezik őt. És mondá nekile Aid elhocsútja f.-. 
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leségét és mást veszen, házasságtöréssel vét el
lene. És ha az asszony elhagyja férjét és máshoz 
megyen, paráználkodik." (Mk. 10. 10. 12.) 

Egészen igy van tehát s nincs semmi félreér
tés! Am de ez mégis túlkeménynek látszik! 

Mondák neki az ő tanítványai: 
"Ha így van a dolga az embernek feleségével, 

nem hasznos megházasodni." IMt. 19. 10.) 
Mindcnesetre jobb, tökéletesebb nem meghá

zasodni, veszi fel Jézus az igét, ámde az önmeg
tartóztatás kegyelme nincs mindenkinek meg
udva: 

"Aki felfoghatja, fogja fel." (Mt. 19. 12.) 
Ki kételkednék ezek után Jéws szavainak 

igazi értelme felett? És mégis! Van Szent llfáté 
evangéliumának idevágó helyén néhány szócska, 
amely egész bizonyításunkat felborítani látszik . 

• -l házasscígfcirés sem bontja fel 
a házasságot. 

Az Üdvözítő ugyanis Sunt Jláté szerint (19. 
9.) í_gy hirdette ki az isteni törvényt: 

"Mondom pedig nektek, hogy aki elbocsátja 
feleségét - hacsak nem paráznaság miatt- és 
múst veszen, házasságot tör és aki elbocsátott 
nő~ vesz cl, házasságot tör'·. 

Ugy látszik tehát, mintha maga az Üdvözítő 
a házasságtörést, még pedig egyesegyedül a há-
7.asságtörést honló oknak ismemé el. 

Ennek a homályos szentírási helynek: "ha
csak nem parúznnság mintl", bármint igyekez-



zenek is azt a katholikus tudósok magyarázni, 
más értelme nem lehet, mint az, hogy házasság
lörés eselén az ártatlan félnek joga van a házas
életet megszakílan(. a bíínöst elhagyni, anélkül 
azonban, hogy a házaskötelék felbomlanék, 
vagy bármelyik fél t'r.i házasságot köthetne. 

Nagyon világos ez előttünk, ha fontolóra vesz-
szük: · 

a) hogy a Szentírást sugalmazó Szenilélek ön
magának ellent nem mondhat. Már pedig Szent 
Márknál (10. ll.) és .Szent Lukácsnál (16. 18.) a 
házasság felbonthatatlanságának törvénye sem
minemti kivételt nem ismer. 

b) De aki nel.: ez sem volna elég bizonyíték, 
0lvassa el Szent Pálnak a korinthusiakhoz írt 
első leveléből a 7 -ik részt. ( 1 O. ll. 39.) Az apos
tol itt ugyancsak világosan beszél. "Azoknak 
pedig - úgymond -·, kik házasságban vannak, 
nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy a fele
ség el ne váljék férjétől. Hogyh::t elválik, házas
ság nélkül maradjon, vagy békéljen meg férjé .. 
vel. És a férfi el ne bocsássa feleségét ... " "Az 
asszony (ugyanis) kötve van a törvényhez, 
ameddig férfe él; hogyha {érle meghal, felsza
bodul, mcnjen férjhez. n kihez akar." 

Ugyanígy ír a rómaiakhoz is. (7. 2. 3.) 
"A férjnél levő asszony, míg fér.ie él, a törvény 

által kötelezve van: ha pedig meghal a férJe, fel
oldoztatott fér.ie törvényétől. Ug~·anezért h:'ízas
~ágtörőnek mondatik, ha, 'tníg férje él, más fér
fit'lval tart." 
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A Szentlélektől sugallt apostol tehát semmit 
sem tud a házasságtörés bontó erejéről. Csupán 
egyetlenegy hatalmat ismer, amely a házasságot 
felbon tha t ja és ez: a halríl. 

c) Végül maga a józan ész tiltakozik, hogy a 
"hacsak nem paráznaság miatt" rést és hézagol 
jelentsen a házasság felbonthatatlanságának grá
nil~zilárd törvényén. Nem tartalmazna valóban 
kiáltó ellentmondást az a törvénv, arnelv min
den esetben kizárja a válást, még akkor- is, ha 
egyik házasfél a másiknak hitét, erkölc~ét, életét 
s iidvösségét veszélyezteti, de egu kihuvót mégis 
enged; és ez a hiítclenség, a házasságtörés? A há
zassághontás és tíj nász tcMtt egyszerííen a há
zasságtörés prémiumának volna kitiízve. Mintha 
csak azt mond::má a krisztusi tön·ény: "Háza
sok! a rátok nézve terhes s áldozatos házassági 
igálől semmi áron sem szabadulhattok. Csupán 
Pgy módja van ennek, ha t. i. egymáshoz hííte
lenek lesztek, házasságot törtök. Akkor szabad 
a vásár. Mehet mindenik a maga útjára s !\eres
het írj hitvestársat". Nem volna-e ez valóságos 
hujtogntás, csábítás? Jézus ezt így nem mond
llafta. Jézus ezt ítgy nem érthette. Ez ellenkez
nék általánosan elismert bölcseségével. Teljesen 
,-iJágos tehát, hogy az isteni Törvén~·hozó csu
pún a ldilön életre adta meg az ártathn félnek 
a jogot s engedelmet, anélkül, hogy a házasság 
kötelékét szétzúzl:-t s :1 felekel új házasságra 
~znhadította ''olnn. U~yanígy értelmezi az evan
géliumi törvényt, a tévmentes Egyhúz is a tri-
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dc11ti szent zsinaton: "Ha valaki azt állítja, 
hogy az Anyaszentegyház téved, midőn ... azt 
tanította és tanítja, hogy ... házasságtörés miatt 
a házassági kötelék fel nem bontható ... átok 
alatt legyen". (24. ülés 7-ik határozat.) 

Nemcsak vallja a katholikus Egyház a házas
ság felbonthatatlanságát, mint hitelvet, de asze
rint cselekszik is. Hasztalan ostromolják, fenye
gelik a századok folyamán a Szentszéket, hogy 
egyik-másik esetben - legalább kivételesen -
a házasságot bontsa fel. A felelet mindig azonos: 
"nem tehetjük". Ezt a hatalmat Isten magának 
tartotta fenn s csak a halál által gyakorolja. 

\rlll. Henrik angol király (1491-1547) a re
formáció idején bátor s határozott fellépésével 
oly érdemeket szerzett magának az Egyház előtt, 
hogy Vll. Kelemen pápa öt "a hit védője" cím
mel díszíté fel. Ebből kifolyólag remélte, hogy 
különös tekintetre sz:.1míthat midőn azzal a ké
réssel fordult a Szentszékhez, hogy Kastilfai Ka
talinna[ kötött ~rvényes házasságát bontsa fel s 
Boleyn Anna ürhölggvel való egybekelését enge· 
Mlyezze. És habár Henrik minden követ meg
mozdított, hogy a pápát kívánsága teljesítésére 
bírja s másrészt a reformáció által teremtett 
rendkívül nehéz viszonyok a legnagyobb elné
zést tetlék tn.nácsossá, a pápa mégsem volt rá
bírható, hogy einHassza azt, amit lsten egybe
kötött. Erre Henrik Rómával megszakított min
dt•n összeköttetést s előkészületeket tett, hog~· 
egész Angolors:ágot a katholikus Egyháztól f'l· 
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szakftsa. A pápa azonban rendületlen maradt s 
egyházi átokkal fenyegette meg a királyt, ha új 
asszonyát, kh·el 1533 január 25-én egybekelt, el 
nem bocsátja s törvényes hitvesét vissza nem 
veszi. És az Egyház vérző szívvel látta egy or
szág elpártolását s az igaz hithez hű maradt ke
vés katholikus kínszenvedését, vértanuságát, de 
nem engedett. 

Bonnparte Jeromos, I. 1'/apoleon legifjabb test
\'ére, 1803 december 8-án Baltimoréban Patter
.~{lnnalc, az Egyesült-Ailamok egyik leggazdagabb 
polgárának protestáns leányával a katholikus 
Egyház szíue előtt egybekelL A frigyet Caroll, a 
baltimorei püspök áldotta meg. A gőgös császár, 
akit - feledve saját származását - nagyon bán
tott egy polgári származású nővel va.Ió rokoni 
kapcsolat, VII. Piustól azt kívánta, hogy a szó
han forgó házasságot bontsa fel. A pápa alapos 
vizsgálat tárgyává tette az ügyet, de megsemmi
sflő okot, amely a házasságot érvénytelenné te
hetné, nem talált. "Ib oly hablmnt tulajdoní
tanánk magnnknak - írja Ncrpoleonhoz -, 
mnellyel nem bírunk, lsten ítélőszéke és az egész 
Egyház cl6tt szent tisztiinkkel vnló legrútabb 
visszaélés bűnét vonnók magunkra. Maga Felsé
f!ed igazsá!{oss:ígáhan nem fogn:í örömest látni, 
ha nlv ílél~tet mondanánk., nmelv lelkiismere
tiink -tfl.nuságával s az Egyház ;•:í.ltozhntatlnn 
eh·cive1 elll.'nkezik ... " 

A gőgös zsarnok azonhnn nem nkarta elhinni, 
hogy e válnszt a tiszta m<'ggyőzödés s a köteles-
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ség tudata sugalmazta. Nem vette tekintetbe a 
pápa. lelki hatalmát, mert Jeromos házasságát 
e~yszerü császári rendelettel semmisnek nyilvá
nította. 

Miért is, ha azt halljuk vagy olvassuk, hogy a 
Szentszék egyik avagy másik házasságot felbon
totta, ez egvehet nem jelent, mint azt, hogy ér
vénytelennek nyilvánítolt egy oly frigyet, amely 
'"ulnmely megsemmisílö ok folytán valójában 
kezdettől fogva semmis volt 

A h~ízas.~ág felbonthatrrtlanságának 
bölcs okai. 

Könyveket lehetne e tárgyról írni! Mi kényte
lenek vagyunk csupán néhány legfontosabb okra 
röviden rámutatni. :\. házasság felhonthatallan
ságát követeli :)nnak első ~élja a gyermek. Ret
tenetes és felelősséggel teljes dolog lelkekel egy 
örök cél elé állítani. A gyermek egyszer végte
lenül boldog, v~gy v~glelenül holdogtalan lesz ... 
ürökre! Ugyonezért az a szegény teremtés szü
löitöl nemcsak létet, életet, hanem megfelelő 
nevelést is joqgal s méltán igényel, oly neYelé'>f, 
amely öt örök céljára előkészíti. Ez a nagy fel
adat mind a ké.t szrilőnek szerető közreműködé
sét teszi sziikségessé. Ke11 tehát, hogy ezek fei
!Jonthatatlanul egyiitt maradjanak. Mire azután 
az utolsó ~yermek is megkapta a 15--20 évre 
nyúló gondos sziilöi nevelést, a sziilők már 
innen-onnan őszbeborult aggastyánok. l\Iost gon
doljanak a válásra? Nem sokkal inkább illik-e 
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a közelgö halálra s örökkévalóságra készül
niök? 

Tapasztalatból tudjuk, minő hiányos és töké
letlen ott a nevelés, ahol a házasfeleket az idő
elötti halál szakHja széjjel. Mennyivel rosszabb 
a helyzet, ha átkos viszály szakítja el őket egy
mástól; ha a gyermek rossz példát, gyűlölködést 
s botrányt tapasztal azoknál, akiknek mindkette
jét egyformán kellene tisztelnie, szeretnie. Minö 
nevelés lesz itt, ebben a széldult családi fészek
ben, avagy attól egészen távol? l\finö ember vá
lik az ily szerencsétlen gyermekből? Nemi Ez 
nem lehet lsten terve, gondolata! Isten, aki a 
gyermekben saját g~'ermekét szereti, látja s mint 
l'ajátjáról gondoskodik, a házasságot kétségkívül 
fdbonthatatlannnk ~llwtta, rendelte. 

A házasság felbonthatatlanságát kövt-teli a há
zasságnak másodiagos célja. is: a kölcsönös er· 
küksi s anyagi támasz, szóval a házasok tulaj' 
eion érdeke. 

De beszéljen ez ügyben az ékesen szóló milá
nói piispök, Szent Ambrus: " ... hova akarod 
iízni a terhes nőt a gyermekkel? Hova űzöd in· 
gadozó lépteivel a megősziill feleséget? Durva 
vag~', h n t>lkergeied a sz ülőt, visszah-.rtod a mag
zatokat ... , alávaló vn.gv. ha az nnya miatt a 
g~·ermt>keket is el kergeted: mert az ntyának kö
telessége n g\'t>rmekek kedvéért az anyának meg
bocsátnnil Veszedelmt>s. ha öre~ nap_jaidat ifjt'r
kori híínöknek szenteh•d! Ist<>nt<>lenség, ha. meg
kest>rítt>d annak ört>g nnpjait, akint>k letaroltad 
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ifjúsága. virága.it! Tehát alávaló zsolddal, dics
telenül szokla a fejedelem a veteránt elbocsá
tani s elűzi a.zt uralkodása területéről'! Tehát a 
földbirtokos jobbágyát elkergeti földjéről? ... 
Vagy amit az alattvalókkal nem szabad meg
tenni, azt szabad az élettárssal? Eltüröd kérlek, 
hogy gyermekeid még életedben mostohaa.pa alá 
jussanak; vagy még anyjuk él, mostohaanya alá 
kerüljenek? Tegyük fel, hogy az elűzött nem 
megy férjhez. Akkor te azt akarod, hogy akit 
te magadtól eltaszítottál, az hozzád, házasság
törőhöz is ragaszkodjék. Tegyük, hogy férjhez 
megy. Akkor az ő vétke a te vétked is s amiről te 
azt hiszed: házasság, voltaképen házasságtörés". 

A kegyetlen kardnak éle, amely szél akarja 
vágni, amit Isten forrasztott egybe - miként 
Szent Ambrusnak 1500 évvel ezelőtt mondott 
szavai is világosan reámutatnak - elsősorban a 
gyengébb nőt sebzi meg. 

Az a szegény nő, ott az oltárnál mekkora ál
dozatot hoz! Lemond nevéről, családjáról, hogy 
férjének éljen, férjének adjon utódot, férje ne
vét örökítse meg. Úgyszólván minden kincsét, 
amely őt vonzóvá, értékessé teszi, férjének :íl
dozza. Gondoljuk meg, mibe kerül az a gyermek 
az anyánaki Hogyan? Jellemes férfi gyalázatos 
igazságtalanság nélkül eltaszíthatja azt a nőt, 
ki érte ennyit, sőt mindent áldozott? 

Viszont a férj közli feleségével rangját s ma
gára veszi a felelősséget, hogy hitvese becsüle
tét, jogait, anyagi jólétét szívén hordozza. Fell'-
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ségéért, gyermekéért él, dolgozik, fárad, szen
ved. És a feleség hálátlanság és igazságtalanság 
nélkül hűtelenül elhagyhatja férjét, midőn az 
talán épen leginkább rászorul? Könnyelműen 
lerázhatja a hitvesi, az anyai szent kötelmek 
igúját? 

Isten ezt nem akarhatta így! Ö, ki maga a sze
relet s épen azért a házastársak javát jobban 
szívén hordozza. mint ők jómaguk, már csak az 
ő értlekükben is a házasságot felbonthatatla.nná 
Ielle. 

Megengedjük, hogy egyesekre sokkal üdvö
sebb volna, ha elválhatn ának és új házasságra 
léphetnének. Ámde ami egyesekre jobb volna, 
aláaknázná az emberi nem közjavát, a társa
dalmi rend biztonságát. Árvíz idején elég ki
csinyke rés a gáton, hogy egész vidékek szeren
csélleniil járjanak. Ha csak egyes kivételes ese
lekben is a válás lehetséges volna, számtalanok 
igyekeznének e résen át szabadulni s szántszán
dókkal rászolgálnának arra, ami miatt válniok 
lehet. És megrendülnének az ahlpok, amelyekre 
isten az emberiség minden javát építette. 

Ha egyes, ritka esetekben az együtt~lés valú
han lehetetlen, az Eg~·ház, mint aláhb látni fog
jnk, nem zárkozik c.>l attól, hogy n kiilönvált éle
It'! nekik megengedje. De nz ilyenek azért hú
zasfelek maradnak, új házasságra szentségtörés 
nélkül nem gondolhatnak s a házns együttélést 
saját jószántukhól mindenkor felújíthntják. 

Készséggel beismerjük nzt is, hogy a. f<·lhont-
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lwtatlanság isteni törvényém~k megvannak az 
ártatlan áldozatai, kik részvétünket méltán meg
érdemlik. lsten tudja, látja, mit kell szenvedniök 
az ő elévülhetetlen szent törvénye miatt, amely
lyel a. házasságot felbon thataUanná tette. N em 
fogják elveszteni örök jutalmukat. Legyen viga
szukra, hogy ők az emberi nem közjaváért szen
vednek. 

Élő felkiáltójelek az ily szerencsétlcnül járt 
házasok. Mintha azt kiáltanák: "Vigyázzatok! 
házasságra óvatosan, kellő megfontolással lépje
lek! A házasságban felmerülő nehézségeket pe
dig simítsátok el áldozatos lélekkel, jósággal, tü
relemmel, nehogy úgy járjatok, ahogy mi jár
tunk!" 

Jegyut: A prolestánsok bár nt>m merik be\'aUani, d<' 
n:~ gy on érzik, mily baj t okoz:.. U nekik és az egész vilílg
J•:•k korifeusaiknak, Luthernek s Kálvinnak végzetes té
' edé se, amely a házasságot felbonthaló profán szerzö· 
(lé~sé tette. A Református Dogmatika (W. Heyns-Galam
Los, 1925), amely egyébként a házasság oly fontos kérdé
s(,vel csak amúgy futtában jegyLetekkel s megjegyzések
kd. kitérésekkel vég~z. a 156. Japon igy fr: "A Biblia ta
nítása szeríni csak egyt>tlen egy esetben boniható fel 
lsten elölt és érvényesen a házasság, t. i. ha egyik fél a 
hf.zasságtörés bűnébe esel!. Tehát ha \'alaki más okból 
'ú lik e~ és lép új házasságra, az paráznaságot követ el, 
szó,·al vélkezik a Biblia tanítása ellen. Ebből tehát az kő
\t>lk«:>zik, hogy egy Iudalos református és hlvö lelkésznek 
semmi szln alatt sem szabad egyházilag megáldania olyan 
házasság(lf, amelyben egyik fél vngy mindakellö nem 
bibliai ok ok miall vált el ... " (195. lap): "Manapság 
persze n:lgyou nehéz ezt ntegt"rletni é~ el(ogadtatni, ma
napság, amikor - horribile rlictu! - még reformútus 
h·lkész is akad olyan, aki <'h·ált a fckség\~töl. Pedig Me-
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/olai Nyilas 1.: Agenda, Várad, 1653. - is azt mondja, 
lt(·HY nem szabad egynél töt>b fell'séget \'enni és meddig 
az él, azzal ){ell tíírrii, hotla ut:in pedig szabad más fele
s~,;et venni". 

Ezek volnának tehát a protestáns eh·ek - papiron. 
r~s a gyakorlatban?! 

Maga a Református Dogmatika elárulja, hogy ez a bi
wnyos fokú konzervativizmns nem egészen őszinte. A 368. 
lapon ezt olvassuk: "Csak egy esetben engedhető meg az 
elválás, ha t. i. az egyik fél paráználkodott. A másik, 
tehát a tisztaéletű fél házasságra léphet újra és ennek 
házassága e,gyházi áldásban is részesiilhet. De a másiké 
nem, ba ugyan Igazán meg nem tfr", (?l) 

,.Eiváltakat ősszeesketni khá! csakis a fenti isteni 
akarat (?) értelmében lehet. Ellenkező esetben vétkezik 
a lelkész, ha megeskeli az elvállal s vétkezik nz Egyház 
('!). amely megti\ri az ilyen házas~ágkötést". 

Mind hasztalani Az effajta kenetes igék a pusztában 
hangzanak el. Az a felekezet, amely o. tekintélyt elvben 
is mf!gtagadta s a tiszta szubjektivizmus áUáspontjára 
hclyezkedell, a kiszabadított szenvedély fenevadját nem 
tudja újra láncra \'erni. Viselje most már a szörnyű fe
lelősségel Isten s a történelem elölt. 

Maga a különben mérsékell szellemű s úgy látszik jó
hiszemű Heyns a Református Dogmatikában (368. lap) a 
hetedik parancs tárgyalásán!ll: ,,ne paráználkodjáJ"l így 
snpánkodik: 

"Kétségbeejtő napjainkban az is, hogy mennyire alá
ássák a házasság szentségét. (?!!) ME\rt már nem elég, 
hogy egyre arcátlanabbul propagálják a szabad szert>l
met, hanem még a világi felsöbbség és polgári törvény
kezés is egyre nagyobb lehetőséget nyujt a házasfeleknek 
mindcnféle okok mialli szét\'ála~ztására. Azt gondolják. 
hogy helyesen és jól tesznek akkor, h:1 a már amúgy is 
S7erencsétlen házasfeleket szétválasztják, de megfeled
kPmck arról, hogy sohasem nyugszik áld:ís az olyan tet-

t Mi, kalholikusok úgy tudjuk, hogy ez ~; Tfzparancso
lnlnnk nem a hetedikc, hanem a hatodika. 



ten, mely ellenk!lzik az lsten akaratával. Mutatja ezt a:t 
is, hogy minél könnyebben választják el a házastársakat, 
annál jobban szaporodik a szerencsétlen házasságok 
s?.áma". 

Mintha csak e sorokból azt olvasnők ki: "Hiába! ebben 
is a katholikus Egyháznak van igaza!" 

Kivételek. 
A keresztényeknek a hitvesi jog gyakorlata ál

tal bevégzett (elhált) házasságát semmiféle em
heri hatalom é"i semmiféle okból fel nem bont
hatja. Csak a halál oldhatja fel. (V. ö. 1118. K.) 
Ugyanis csak az ily házasság jell{épezi tökélete
sen Iüisztusnak, az ö szeplötelen jegyesével, az 
Egyházzal kötött felbonthatatlan viszonyát. Csak 
az ily házasságban válott valóra szóról-szóra, 
hogy ketten egy testté lettek, amit aztán senki el 
nem választ e földön soha. 

Mielőtt azonban a házasság szentségi méltósá
gát még el nem érte, avagy a.zt az elhálás befe
jezetté nem tette, igen fontos okokból az Egyház 
által felbontható. 

Pápai felmentés. 
Nevezetesen a legfőbb lelki hatalom a földön, 

n pápa igen fontos okból a házassági kötelék 
alól, ha az még az elhálás által teljes befejezésre 
nem jutott, felmentést adhat. 

Az egyházi jogtudósok a Szentszéknek ezt a 
_jogát már régtől fogva tanították, V. Márton 
(t 1431.) óta a pápák nagy ritka esetben gyakor
latba is vették. 

MUiler L. : A ház ass.,. 5 6 á 



Így történt pl., hogy Karolina Auguszta a ké
sőbbi osztrák császárné s magyar királynénak a 
wiirttembergi trónörökössel 1808-ban kötött, de 
soha el nem hált házasságát VII. Pius pápa 
1816 január 12-én kelt apostoli iratával felbon
tolta. 

Vnnepélyes szerzetesi fogadalom. 
Továbbá isteni jogon magától felbomlik a há

zasság, ha az egyik fél annak elhálása elölt vala
mely szerzetesi rendben ünnepélyes fogadalmat 
tesz. A másik fél ezután szabaddá lett s új házas
ságra léphet. 

Régi gyakorlat ez az Anyaszentegyházban. 
Már Tiszteletreméltó Szent Béda említ ily esetet 
Edilthryda királynőről. Sőt már a. Szeniatyák 
magasztalják Szent Tekla és Szent Elek legen
dás alakjait, akik a házasság bevégzése előtt az 
isteni kegyelem hatása alatt tökéletesebb életre, 
a.z evangéliumi tanácsok követésére, szánták 
nu1~1kat. 

A Szent Pál-féle privilégium. 
S:ent Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt 

f•lsö levele, VII. fejezetének 12-15. verse alap
ján felbontható a házasság, ha a nemkeresztény 
(pl. zsidó) házasok egyike megtér, megkeresztel
kedik, a másik fél pedig scm megkeresztelkedni, 
~em pedig a ke!'csztény féllel békén, Isten sér
tése nélkiil élni nem akar. Az Egyházmegyei 
hatóság, :um•ly elé az iigyct terjeszleni kell, a 
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ilcmkercsziény hilveshez evégből hivatalos kér
dést intéz (interpelláció) s tagadó válasz eselén 
a keresztény hitvest új házasságra szabadítja. 
Enn~k a kérdésnek (interpellációna.k) feltétlenül 
meg kel! történnie, ha csak az apostoli Szentszék 
másként nem határoz. (1121. K.) 

Előkésziilet a házasságra. 

El,iegy=és. 
Alig van az ember életében fontosabb lépés, 

mint, midön házasságkötésre szánja rá magát; 
arra a valóban magasztos, isteni feladatra vál
lalkozik, hogy a. szülői hivatás hetöltése által 
magának a Teremtőnek legyen munkatársa. 
Azután - épen a házasság felbonthatatlansága 
folytán - eldönti földi, sőt sokszor örök bol
dogságának kérdését. Mennyire megokolt tehát, 
hogy ily élell)evágó lépést megfelelő előkészület 
előzze meg. Az ú. n. távolabbi elökészületről, 
amely főleg az előző élet mikéntjében, az ismer
kedésben s a leendő hitves megválasztásában 
áll, alább még bövebben szóhmk. Itt csak a do
lognak jogi oldalát tekintjük. 

A házasságra való előkészületnek ősrégi for
mája, amely már a zsidóknál, görögöknél, ró
maiaknál s germánoknál is szokásban volt: az 
e/fegyzés, vagyis a ]pen déi há:w.sságnn k kölcsii
uiis ig~rele. 

1\t>llí•kei n J.;iiwlkezők: 



O) legyen igaz igéret, nem pedig szinlelt. 
l.' gyanis az eljegyzés is a szerződésnek bizonyos 
neme, amelynek az őszinte beleegyezés egyik 
lényeges kelléke. Aki szinleli az eljegyzést, sli
lyosan vét az igazságosság ellen s a. másik fél
nek okozott esetJeges károkat jóvá tenni tar
tozik; 

b) legyen kellőleg megfontolt igéret, amely 
megfelel a házassággal vállalandó súlyos köte
lességek természetének; 

c) az 1908 április 19-én életbeléptett Ne te
mere kezdetű pápai rendelet óta az eljegyzés ér
vényességéhez szükséges az is, hogy a szoro
san előírt formák szerint köttessék. A következő 
5.zabályok ezentúl az irányadók: 

Legmegfelelőbb, ha a házasulandók a plébá
nos elé járulnak s előtte komolyan s kötelezően 
kijelentik, hogy egymást eljegyzik. Erre az 
irásba foglalt, dátummal (év, hó, na.p) ellátott 
igéretet úgy a felek, mint a plébános egymás je
lenlétében aláírják. A plébános - még pedig 
csakis a plébános - és saját plébániája terüle
tén jogo$ult az eljegyzési szerződés ellenjegyzé
sére. 

Ha a felek nerp., hajlandók a plébános elé já
rulni, a.kkor a plébán,ost két tanuval lehet he
lyettesíteni. Az eljárás. egyébként szorosan a 
fennebb előírt. 

E formaságok betartása nélkül az eljegyzés 
egyházjogilag érvénytelen s így lelkiismeretben 
sem kötelező. 



Az eljegyzés jogi következményei. 
a) A jegyesek kötelesek, még pedig súlyos bűn 

terhe alatt házassági igéretüknek a kitüzött idő· 
ben megfelelni; 

b) mással érvényesen jegyet nem válthatna.k: 
c) tilos mással házasságra lépniök, jóllehet ez 

a házasság érvényes volna. 

Az eljegyzés felbomlása. 

Az eljegyzés felbomlik, ha: l. a jegyesek egy
mást önként a házassági igéret alól felmentik; 

2. sőt egyoldalúan is felbontha.tó a jegyesség, 
ha erre fontos ok van. Ilyen okok pl.: 

a) ha az egyik fél szerzetbe vagy szeminá
riumba lép, vagy örök tisztaságra tesz fogadal
mat; 

b) ha a. másik fél megszegi a hűséget: más 
személlyel vétkesen vagy gyanúsan érintkezik; 

c) ha az eljegyzés után oly körülmények kö
vetkeznek be, vagy lesznek ismertté s pedig akár 
lelki, akár testi, akár vagyoni szempontból, ame· 
Jyek léte vagy ismerése eselén az eljegyzés való
~zínűleg létre sem jött volna. Ily ok lehet pl. ha 
n z egyik jegyes megturlja, hogy a másik hitet· 
len, másvallású, valamely vétkes, veszedelmes 
szc.>nvedély rnbja, durva természetíí, jóbímevél 
eljátszotta, nc.>mi va~y más st1lyos hel<'gsPght•n 
szenved. teljesen elszegényedett sth. 

A kölcsönös ajándékok n jegyesek közölt fel
fét('leseknek veendők s az eljegyzés felbomlása 
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est>tén a másik félnek visszatérítendők, ha csak 
az ettől el nem tekint. 

Hivatalos eljegyzésre az Egyház senkit ~em 
kötelez, enélkül is lehet érvényesen s mt>gen
gedetten házosságra lépni. 

1\Jindazonáltal az eljegyzés hasznos és üdvös . 
. \ jegyesek ugyanis, mint egymásnak már jogilag 
lekötöttek. komolyan s lelkiismeretesen késziil
l•etnek a nagy s komoly lépésre. Minden feltünés 
és botrány nélkül egymással többször egyiitt le
helnt>k s alkalmuk Yan E'gymást jobban megis
merni s ezúton esetleg a szerencsétlen házasság
nak az eljt>gyzés felbontása állal elejét venni. 

Embert Eliz, <>gy E'lőkelö párizsi polgár leánya, cl voll 
1:1:'1r jegyen-e. 1776. év szeplemberében \'Olt szándéka 
jegyesével egybek;-Jni. Egyik előző este a \'Ölegény vidám 
tiu·saságban a vallf1s dolgairól élcelöd,·e nyilatkozoll. 
~lc:nyasszonya gyengéden megróla érit>. A ,·öl<>gény erre 
l·elykén kijelentelle, hogy csupán kis,·:lrosias korláloll· 
ság Istenre, "all:isra n1lamit adni. A menyasszony meg· 
döbbent c nyilatkozaton !' így szóloll: .. E pillanallól 
fogva no:-m ,·agyok az ön men~·asszonya. merl l:itom, hogy 
nem szent ön elölt a '·all:is. Aki Istent nem szereti, fele· 
ségét s~m tudná igazún szer('lni". ~s a nemeslelkű Icituy 
m(•gmaradt <>lhatilrozása m('llelt rendiiletleniil. Has.7.1a· 
Jan volt a szülök részéról mindcn kérlelés. Hiába szin· 
(('ll most már a ,·ölegény is vallásos érzt>lmeket. A (krék, 
vallásos hölgy <'5ak annál inkább mt>g,•t>t<>lle öt. 

Jegy:el: .4. lllllf!!Jar jog szel'int az a jegyes, aki az d· 
itgyzéstöl alapos ok nélkiil visszalép, vagy a másik j('· 
:,:yesnek a visszalépésre alapos okot szolgállat, a másik 
.i•'!()'I'Snl'k s rokon~iuak a 1<'11 kifldii~okat m•'gl~rlll'ni tar· 
lozik. ~ kapolt a.i;'md~kok:~t ., ... li~ IE'rm(·szl'lb<>n \'aJ1v (•r· 
ll-klwu ,·issza;ulni. (ll. T. :1. *·\ 
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A .1egyesek vizsgálala és kihirdetése. 

:\ jegyesek vizsgálata. 

Még az esetben is, ha a házasulandók hiva· 
talos eljegyzést kötni nem akarnak, illendő, sőt 
szükséges, hogy legelsöbb a plébániahivatnihoz 
forduljanak s ott a házasságkötési szándékukat 
n lelkipásztor előtt kijelentsék. Ha a házasulan
dók különbözö plébániáb61 valók, ez a jelentke· 
zés lehetőleg a menyasszony plébánosa előtt 
történjék. 

A plébánosnak hivatásával járó szigorú köte
lessége a jegyeseket megkérdezni: a) nincs-e 
valamely nyilvános vagy lappangó akadály, 
~rnely a házasságot esetleg érvénytelenné vagy 
tilossá tehetné; [)) teljes szahadsáRgal, rninden 
kényszertől menten késziiinek-e (főkép a rneny
asszony) nz oltár elé lépni; c) elég járatosak-e 
szent hitünk ignzságnihan. 

A körülrnén:vek szerint meg is jelöli az időt, 
midön jegvesokta tás ra jelentkezhetnek. 

Végül mielőlt a plébános elbocsátaná a jegye
seket, szí\'likre l<öli, hogy esküvőjük előtt n 
szentségekhez járul,inn"k, nehogy méltatlan álln
potban fogndvn n házasságot, a szentségtörés vét
két annak minden átká,·al eg~· ült magukra vonják. 

Hirdetés. 
Az Egyház törvénye szerint n házasságot 

annak megkötése elölt a tulajdon plébániatemp
lomban ki kell hirdetni. 
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A hirdetés akár élőszóval történhetik s ez 
esetben három közvetleniil egymásután követ
kező vasárnap vagy leölelező ünnepen a plébá
niai istentisztelet alkalmával keU végbemennie, 
akár pedig - ha a főpásztor jónak látja - a 
plébániatempbrn kapujára függeszthető ki. Ha 
a hirdetés ez utóbbi módon történik, nyolc na-

. pon át keU ki függesztve lennie (két vasárnap
pal, illetőleg parancsolt ünneppel). 

A hirdetés célja az, hogy akinek a házasulan
dók közölt fennforgó házassági akadályról tu
domása volna, azt a plébániahivatalban beje
lenthesse. És valóban, úgy a szeretet, mint az 
Egyház törvénye mindenkinek szigorú köteles
ségévé teszi, hogy az értésére jutott bárminemű 
akadályt az illetékes lelkipásztornak tudomá
~ára hozza s így a házasulandókat az érvényte
len vagy tilos házassággal járó nagy bajoktól s 
kellemetlenségektől megóvja. 

Az egyházi hatóság megfelelő okból egy vagy 
több hirdetés alól fel is menthet. 

A vegyesvallásí1 házasulandók hirdetésének 
ügyét az 1026. egvh. törvénycikk az egyház
megyei főpásztor bölcs belátására bízza. Nálunk 
pedig a nm. Püspöki Kar 1919. évi április 26-án 
ez ügyben így intézkedett: 

"~\ vegyesvallású jegyesek, ha ezen akadály 
alól felmentésben részesülnek, hirdethetők, de 
a másvallású jegyes vallásának említése nélkül. 
Azok a jegyesei\, akik közölt a valláskülönbség 
icuitus disparitas, lásd ~9. lapon) akadál:v forog 
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fenn, ez akadály alól való felmentés esetén sem 
hirdethetök ". 

Halálveszély eselén. 

Halálveszélyben, midőn sem a bővebb vizsgá
lat s annál kevésbbé a hirdetés nem lehetséges, 
elégséges, ha a felek megesküsznek, hogy meg 
vannak keresztelve (ha ugyan ez máshonnan is 
nem bizonyos) és hogy nem forog fenn közöt· 
1ük semmi akadály. Ámde, ha ellenkező jelek 
vannak, az esk ü sem elég bizonyíték. 

Jegyzet: A maguar jog szcrint is ily esetheu kihirde
lés és felmentés nélkül szabad megkötni a házasságot. 
A polgári tisztviselö esküt vesz ki a felektöl, hogy 
nincs köztük polgárjogi akadály. Az esküvel való bizo
nyítás azonban csak arra vonatkozik, hogy nincs a felek 
közölt akadály. vagy a szükségcs fclmentések, engedé
lyek megvannak, de rög(/',n fel nem mulathatók. Merl 
a polgári tisztviselö az állam :íltal állított akadályok tól 
még sürgős szükség eselén sem menthet fel. 

A házassági akadályokról általában. 

Isten, aki teremtményeinek köz- és magán· 
javát alyai szívén viseli, részint a természetbe 
fektetett törvények, részint kinyilatkoztatott igéi 
által házassági akadályokat állított fel. Mind
megannyi korlátok, tilalomfák ezek, amelyek 
az embert a zülléstől, bajtól, szerencséllenségtöl 
úvják. E példái kövelte az Egyház is, amelyr~ 
lsten az eroheri nem gondozását hízta s az idők 



folyamán - a változó körülmények szerint -
lstentől kapott oldó-kötő teljhatalmánál fogva 
szintén akadályokat állított fel. Az akadályok
kal ugyanis meg akarja hiúsítani, vagy legalábh 
nehezíteni az olyan frigyeket, amelyeket -- ő, 
a bölcs és tapasztalt édesanya - gyermekein· 
nézve veszedelmeseknek tart. 

Az Egyház e hatalmának s kötelességének 
mindig élénk tudatában volt és midőn ezt Lu
ther tagadóba vette, vele szemben a trienti szent 
zsinaton ünnepélyesen ki is hirdette. 
. A házassági akadályok két nagy csoportra 
oszlanak. Vannak úgynevezett bontó akadályok 
és ,·annak tiltó akadályok. A bontó akadályok 
fennforgása eselén a házasság valójában létre 
sem jön. Bontó akadállyal 1\ötött házasság vol
laképen nem házasság; kezdetlől fogva érvény
lelen és semmis. Tiltó akadályok alatt azokat 
értjük, ame>lyek jelenléte a házasságot tilossá 
teszi, dc annak érvényét nem érinti. Az ily há
zasság tehát, bár hünös módon jött létre, de 
t•zért érvényes, felbonlhatatlan házasság . 

. \ tekinhBv szerint, amely az akadályokat fel
úllította, ismét három csoporint oszthatók. Y:lll
nr.k akadályok, amelyekel maga az emberi ter
mészethe írt törvénv állít fel; ezek az tí. n. ter
mészetlogi akadályok. Van ismét olyan, amelyet 
a kin~·illkozlató Isten létesítelt; ez az ú. n. pozi
fiu isteni jogi abdúly. Végül vannak egyházjogi 
:1kadúlyok, amph•t·ket az Egyház tör11ényllozó 
hatalma állapít meg. 



Természet- és pozitiv isteni jogi akadály alól 
semmiféle emberi hatalom föl nem menthet. Az 
egyházjogi akadályok alól a fölmentés lehetsé
ges. De ezek sem mind egyforma rangúak a fel
mcmtés szempontjábóL Vannak közöttük olya
nok, amelyek alól az Egyház könnyebben föl
ment s olyanok, amelyek alól csak nagyritkán 
s egészeu rendkívüli okból ad felmentést. Söt 
olyanok is vannak, amelyek alól az Egyház 
sohasem szokott fölmentést adni. 

:\lielött az akadályok részletes tárgyalásába 
fognánk, elöbb tisztáznunk kell a kérdést: 

/\iket l;:ötele:zneJ.: az Egyház 
háws.~ágjogi törvényei? 

Az Egyház házasságjogi törvényei állalában 
véve minden embert köteleznek, aki a kereszt
séget felvéve, Kriszlus egyellen igaz Egyházá
nak tagja lett. 1\itcrjednek tehát az eretnekekre 
s szakadárokra is, jóllehet ezek az engedelmes
séget - legalább is gyakorlatban - az Egyház
tól megtagadják. 

A bontó akadálvok tehát a másvallású keresz
tényPk házasságát is érvénytelenné, semmissé 
teszik, kivéve az oly:lll akadályt, amelyet az 
Egyház nem akar reájuk is kiterjeszteni. ~leg 
nem kereszleltcl.:rc azonhan nz egyházi törvé
uyck nem terjednek ki. 



A tiltó akadályok. 

1. A fogadalom. 
A tiltó akadályok közölt első helyen ernlitjük 

a fogadalmat, vagyis olyan Istennek tett, szo
rosan kötelező igéretet, amely a házasélet ter
mészetével össze nem fér. Ily fogadalom azokat 
köti, akik Istennek kötelezően, tehát bűn terhe 
alatt megigérték, hogy iránta való szeretetből, a 
tökéletesebb okáért, házasságot nem kötnek, 
megőrzik a szíízességet, illetőleg ezentúl örökös 
tisztaságban akarnak élni, vagy szerzetesrendbe 
akarnak lépni, avagy fel akarják magukat pappá 
szenteltetni. 

Aki egyikre vagy másikra a felsoroltak közül 
fogadalmat téve mégis házasságot köt, világos, 
hogy súlyosan vétkezik. Miért is az ily fogada
lom által kötött egyén csak akkor léphet szaba
don házasságra, ha előzőleg fogadalma alól föl
mentést kap. Ha kellő okokat tud felhozni, az 
Egyház a felmentést megadja. 

Aki pedig fogadalma elJenére is házasságot 
kötött, fogadalmát most már csak annyiban kö
teles meglartani, amennyiben rajta áH s a há
zastárs jogaivaJ nem ellenkezik. Legcélszerűbb 
s biztosabb, ha az ilyen is -· Jegalább utólag
fogadalma alól fölmentést kér. 

Jeg;~:el: A szerzelesrendekben lelell 1innepélyes fo· 
gadnlom nem tiltó, hanem bontó akadál~·. Sőt o Uzns
társaságban lelell <'gyszeríí fogadnlom is, különös kiváll· 
~úgképcn, bontó akadály. 
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2. A vegyesiJallás. 

A vegyesvallás akadálya ama keresztények 
közölt áll fenn, akiknek egyike a katholikus 
Egyház gyermeke, a másik pedig valamely eret
nek vagy szakadár vallás híve (protestáns, gö
rögkeleti stb.). Ez az az akadály, amelyen barát és 
ellenség annyiszor fennakad s amelyet még ka
tholikus hívek is inkább csak akadékoskodás
nak tekintenek az Egyház részérőÍ. Mintha bi
zony csak azért volna, hogy az ember felmen
tést kérjen alóla. Pedig alig van akadály, amely 
alól jóságos, gondos anyánk, az Egyház nehezebb 
szívvel mentene fel. Ha meg is teszi, csupán még 
nagyobb baj és veszedelt!m elkerülése végett 
szánja rá magát. Tekintve ez akadálynak rend
kívüli fontosságát a gyakorlati életre, kissé rész
Ietesebben foglalkozunk vele. 

A vegyesvallás al.:adályának történetéből. 

Az Atyák, pápák, zsinatok mindig ellenezték, 
mióta az Egyház áll. a vegyesvallásúak közti 
házasságot. Az okokat, amelyek kezdettől fogva 
jórészt mindig azonosak, alább bőven előadjuk. 
Először az el11irai zsinat (300 körül) hozott e te
kintetben tételes törvény, amelyet a chaleedoni 
egyetemes zsinat (4!) l-ben) az egész Egyházra 
kiterjesztett, eltillva a vegyesházasságokat A ró
mai Egyház e tilalomnál tovább sohasem ment. 
Kelet azonban az tí. n. trulláni zsinaton (Kon
stantinápoly, 602.) a s::~ját hívei s az eretnekek 
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közti házassi1got érvénytelennek uyilváníta s 
lényegileg ezen az állásponton maradt nap
jainkig. Az egye'>ült görögök azonban e pont
ban is a latinokkal közös gyakorlatra tértek 
s a vegyesvallást csupán tiltó akadálynak te
kintik. 

A középkorban a nagy szigor folytán, amelyet 
úgy az Egyház, mint az állam az eretnekekkel 
szemben tanusított, a vegyesházasság szinte le
hetetlen volt. 

A katholikus Egyház, bár c<>ak lillotta a n·
gyesházasságot, de felmentést ez akadály alól a 
trienti zsinatig ( 1545-1563.), sőt a westfáli bé
kéig ( 1648) egyáltalán nem adott s így másval
lású egyén csupán megtérés árán köthetett 
katholikussal megengedett módon házasságot. 
A trienti zsinat óta azokon a vidékeken, helye
ken, ahol a zsinatol hivatalosan nem hirdették 
ki, a vegyesházasságok továbbra is - bár szi
gorúan tilosak - de érvényesek maradtak. Ott 
pedig, ahol a zsinati határozatok ki lettek hir
detve, a vegyesházasság a zsinat állal előírt 
forma hiánya miatt érvénytelenné válott. A zsi
nat ugyanis elrendelte, hogy katholikus fél csu
pán illetékes lelkésze tanuskodása mellett köt
het érvényes házasságot. De ez a tanuskodás a 
vegyesházasságnál a katholikus papnak nem 
Yolt megengedve. 

Azonban a híveknek nöYekvő indifferentiz
musa s az államoknak az eretnekekkel szemben 
- főleg ;~ mcslfáfi ht>ke óta - tanusílott mind 
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uagyobb engedékenysége az Egyházat is ősi szi
gorának enyhítésére kényszerilették. 

A katholikusoknak a protestánsokkal folyta
tott sürü érintkezése folytán mind több s több 
érvénytelen vegyesházasság létesült. Hogy ezt az 
óriási bajt az Egyház legalább kisebbitse, bizo
nyos biztosítékok kikötése mellett, amelyekről 
alább még szólunk, ha_jlandóvá lett a vegyes
,-allás tiltó akadálya alól felmentést adni s meg
engedni, hogy a katholikus pap, a vegyesházas
ságok kötésénél nlinden szertartás s áldás mel
lözésével egyszerűen tanuskodjék. fgy h·gal:í.hh 
azok érvénye meg volt mentve. 

A vegyesvallású országokban azonban mind 
többen akadlak, kik a biztosítékok megadására, 
nevezetesen az összes gyermekek katholikus ne
velésére nem vállalkoztak s a kath. papnak ú. n. 
passziv asszisztenciájM, tanuskodúsát sem vel
ték igénybe s így az érvénytelen házasság, a bií
nös viszony szerencsétlenségébe döntötték ma
gukat. Hogy ezt a bajt Egyházunk némiképen 
elhárítsa, orvosolja, n!grc abba is beleegyezetl, 
hogy a vegyesházasságok bizonyos országokban 
a biztosítékok megadása s a katholikus pap ta
nnskodása nélkül is. bár szigorúan tilosak, de 
legalább érvényesek legyenek. Így intézkedell 
flöször Xll'. Benedek flc-/lalldiára és Belgiumra 
nézve (1741), majd Vll. és l'///. Pius más terii
letekre néZ\·e, XVI. Gergely 18-11-lwn Maguar
országra nézve. 

A ,.Ne Temeu"-l'l•le pápai n·mh•let t•zt a keti-
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vezményt Magyarországra nézve megszüntette. 
!vlinthogy pedig ez a bölcs intézkedés a hazai 
protestánsok között nagy felháborodást idézett 
elő, a nm. Püspöki Kar az ország békéje miatt 
a Szentszéket arra kérle, hogy az 1906-ban Pro
vida Constitutio kezdetű pápai irat által Német
országnak adott kedvezményt a hasonló viszo
nyok miatt Magyarországra is kiterjessze. 
A Szeniszék ezt 1909 február 27-én meg is tette. 
Az időponttól fogva a nemkatholikus Egyház 
előtt kötött vegyesházasságok ismét érvényesek 
lettek. 

Az uj törvénykönyv azonban az egész világra 
egységes házassági jogot létesített s a Német
és Magyarországnak adott kedvezményt az 
1 094-ik kánonnal megszüntette. 

1918 máJus 1~. óta tehát, midőn az új Codex 
érvénybe lépett, csupán azok a vegyesházassá
gok érvényesek, amelyeket a felek a katholikus 
Egyház színe előtt !<ötnek. 

JIUért tilo.~ a 11egyesházasság? 
Ok van rá bőven, még pedig fontosabbnál 

fontosabb. És ha elfogulatlanul, l<atholikus lel
külettel vizsgáljuk ezeket az okokat, csak áldani 
és magasztalni tudjuk a gyermekeiért aggódó 
Anyaszentegyház szigorú, de jóságos szeretetét, 
amellyel tiltja s lehetőleg akadályozza a vegyes
házassá~.,!. 

A vallás az a tervrajz, amely szerint az egész 
életnek. de newzetesPn a házaséletnek épiilnie 
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kell, mert ez adja meg hozzá az összetartást, 
~zilárdságot, szépségel. Ha a vallás köriil hiha 
van, előbb vagy utóbb, de biztosan nagy baj 
lesz belőle. Már pedig nagy hiba a vallás dolgá
ban, ha az "vegyes'', szóval, ha csak az egyik 
fél katholikus, a másik pedig másvaiiású. Már 
maga a neve is: .,vegyesházasság", nagyon rosz
l'.zul hangzik. A házasság ugyanis csak akkor 
igér igazi boldogságot, ha benne minden egy. 
Egy szív, egy lélek, söt -- az Or Jézus szavai sze
rint - egy test. 

Tehát csak a legnagyobb egyesítő hatalom, a 
vallás legyen vegues? Azért, ha a vegyesházas
ságban a boldogságnak minden egyéb feltétele 
megvolna is, a leglén~'egesebb mindig hiányozni 
fog: minden egység, erő, áldozatkészség és tiszta 
szeretet forrása, a közös hit. De lássuk kissé 
részletesebben. 

A keresztény házasságnak négy javát szokás 
megkülönböztetni. A vegyesházasság mind a 
néggyel szinte homlokegyenest ellenkezik. 

A szentség. 

A házasság elsö java a .<;::entség. Az lJr Jézus 
azt akarta, hogy a keresztény házassági frigy 
híí utánzata, nlintegy másolata legyen annak az 
isteni szövetségnek, amelyet O kötött az Anya
!'zcntegyházzal. Azért nevezi a Szenlírás a há
zasságot nagy fitoknol.·, vagyis nngy szeniség
nek s elrendeli, hogy a férjnek és feleség
nek legbelsőbb életkö1.össége, szeretete, hííségc 
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l·:riszlusnal.: és Egyluhának bensóséges viszo
uyát tükrözze vissza. Ámde a v~gyesházasság 
alkalmas-e arra, hogy hií utánzata legyen ennek 
a minlának? N em inkább torzképe, szinte kigtí
r.yolása-e :-.z isteni mintán.1k, isteni előképnek 
az a házasság, amelyhcn az egyik fél nem tagja 
1\risztus Egyházának s nincs is helyes fogalma 
n házasság (•rlelméről, méltósúgárM, hanem azt 
csupán -a saját va1lása lanítúsa szerint- fel
hon tha tó szerződésnek tar lj a'! 

A házasság ·- mint láttuk--· kölcsönös szcnt
ségkiszolgáltatás. :\ katholikus fél megilletődve 
l\észül, hogy a szentség kiszolgáltatására és fo
gadására méltó ll•gyen. Gyónni, áldozni meg y. 
:\linő szomort'mn térdel ott a gyóntatószéknél, 
úldoztatóasztnlnúl -- l'fmedül! Ime, lelki öZ\·egy 
már házassága előtt. Elök~pe ez az ő lelki el
hagyatottságának, amelyhen meg akarja járni 
nz egész életutat. Hol a jeg:wse·) .\z talán nem 
szorulna arra, hogy lelkét megliszlítsa, megerő
sítse a "nagy szentség" fehétele előtt·? Ah l de 
:.z nem is hisz minctebben! Minő szívszaggató 
ez! Az Egyház mindig irtózott aitól, hogy leg
félleltehh kincseit, a szentségeket azokkal kö
zülje, akik keblén kivtil állnak. f~s ime, a ka
lholikHS fél anyjának, az Eg~·húznnk legna
gyobb szomorúságára arra vállnlkozik, hogy 
ilyennek s:rolgáltassa ki a sz.:nlst'get s ilyenlől 
fogadja nl! Igazán, nem Yoln:t csoda, ha az 
Egyhítz a \t'g"n•s,·allás akadúl~·a alúl ft•lnwnlést 
sohasem actnn. 
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A n•gycsházasságg~l szemben tanuslt,,ndó érzületre 
s magatartásra pompás péld;ít adoll Szent Francisl.-a, 
a késöbbi Chantal báréné fiatal leány korában. Midön 
egy alkalommal növérénél, Neufchezes bárónénál Poitou· 
ban tar<úzkodoll, fiatal úr kértc meg kezét, akit magas 
rangja s kiv;Hó személyes tulajdonságai nagyon aján· 
!ottak. Franciskánal: egyelőre nem is volt kifogása a 
kérő ellen, főleg minthogy sóg9ra magára vállalta, hogy 
édesatyja· beleegyezését ki fogja eszközölni. A fiatalem· 
hu hugenotta, református \'Olt, de tud1·a, hogy a fiatal 
leány kezét csak jó katholiku~ nyerheti cl, oly vallásos 
érzelmeket színlelt, amelyeit sohascm voltak meg benne. 
1\atholikusnak mutalla m:~gát. Franciska azonban, talán 
isteni sugalom folytán, állátolt az álarcon. Férfias, ne· 
mcs jelleméhez méltóan kijelenté: "Inkább választom 
lakásomul az örök börtönt, mint '!gy kálvinista házát; 
inkább egymásután ezer halált, mint, hogy az Egyház 
(·ll~nséghel lépjek ház:tsságra". Unszolják: "És ha meg· 
!érne az az úr?" "Még akkor sem - felelé Franciska -. 
mert erre semmi egyéb hizlosílékot nem nyujtana, minl 
irántam való rokonszcnvét. holott hit dolgában csup:)n 
a tiszta megyyőződés s:úmít." Ámde ezt a le;\nyt egy 
oly hőslelkű keresztény npa nevelte. aki mindcn földi 
t•löny meg1·etésévcl még tulajdon királyának, ll'. Hen
riknd.: is bátor ,·olt bevnllani: "Ha fel'iéged ellíbb nem 
kiáltj:~: Éljen a kat.holikus EgyháT., én sohasem kiálto!· 
Iam voln;~: Éljen ll' . .'-lenril.-t' 

A közös élet. 

A házasság második java: a közös élet, amely 
elsősorban a lelkek összeforrását tételezi fel. 
Amde lehet-e ily lelki egy('sülésről szó ott, nhol 
n vallás, n hitelvek szükségk&pen n'ilaszfalat 
vonnak a húzasfelek l<özé·? Hiszen amil az 
1•gyik imúd. a másik megveti; amit az egyik 
JH~lklilözhdellennek hrl, a másik feleslegesnek 
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minösíti. Az egyik imádja, mint Istenét, az Ol
táriszentséget, a másik ezt a hódolatot bálvány
imádásnak bélyegzi. Még mennyei Any ja képét 
sem akaszthatja az egyik ágya fölé, anélkül, hogy 
('zzel a másiknak "vallási érzületét" ne sértené. 

És hozzá még a katholikus vallás nem csupán 
elvont hittételekből áll, hanem maga a gyakor
lat, maga az élet. Lefoglalja az egész embert. 
Megvannak a maga ünnepei, áhitatgyakorlatai, 
bőjtjei. Szinte lehetetlen mindezt pontosan és · 
buzgón gyakorolni olyannak állandó társaságá
ban s ellenőrzése mellett, aki mindezzel saját 
hitelveiből kifolyólag ellenszenvez. A katholikus 
félnek szinte bujkálnia kell legszentebb köteles
!!égeinek teljesítésével is, hogy a mindehhez nem 
értö házastársa tetszését, megelégedését el ne 
játsza. Elmarad tehát csakhamar az ünnep, a 
bőjt, a gyakori szentáldozás és bekövetkezik, 
amitől az Egyház méltán félti hívét: a hia·ö
::öny. Csakhamar a felek egy vallúsra térnel{, t. i. 
egyik sem törődik semmivel. Egymással talán 
így ugyan meg lesznek elégedve, de meg lesz-e 
elégedve lsten is? 

És az ilyen sem hideg, sem meleg keresztény 
(~Jet után minő kilátások nyílnak a halálra s az 
örökkévalóságra? 

Súlyos betegség idején ki fog a katholikus fél 
lelkéről szorgoskodni? A protestáns fél fog-e 
gondoskodni, hogy a katholikus hitves a szent
ségekhez - amelyekre pedig annyira rászorul 
- idejekorán járuljon? És holla után ki fog a 



lelkén segiteni? i\ protestáns fél fog-e szegény, 
szenvedő lelkén könvöriilni, érte miséztetni? 
V n lóban szomorú kilá.tások! 

Ugyanezért már Szent Ágoston a vegyesházasságot a 
keresztény félre szinle ves7.élyesebbnek tartolta, mint 
azt n frigyet, arnelv keresztény s nem keresztény közölt 
létesül. "Azoktól ugyanis -- mondja a nagy egyház
atya -, akik távol állnak tölem, sokkal könnyebben 
Ó\·akodom. Nem egvkönnycn csábithat el engem, aki Igy 
szól: "Jer, imádd a bálványt!" - az ilyen láYol van 
tölem. Ha azonban Igy szól n csábft(.: Én is kere.utény 
vag!lok - az ilyen m:ír köulebbröl fenyeget eng<>m. 
Ez csetbP.n imádkoznom k<>ll a ?.soll:írossal: Szabadilsd 
meg, Uram, lelkemet azo~tól, akik hoz:ám közelednek, 
mert sokban velem vannak". Miért mondja vajjon (a 
:r.solláros): Akik hozzám köze! ednek? Mivelhogy sok· 
ban velem Yannak. Részesiillünk n keresztségben. Ebben 
egyek vagyunk. Olvassuk nz evangéliumot, ebben is 
egyenlök vagyunk. Onnepeljiik a húsvétet, ebben is meg· 
egyezünk. Ámde nem mindenben! a tévelyben nem". 

A. gyermek. 
Harmadik java n háza.sságnak: a gyermek. Ki 

nevelje a gy~rmeket? l\findakét szülö? Így kel
lene lennie! Ámde, hogyan neveljen katholikus 
módon pl. a protestáns n pa? Tehát akkor a leg
súlyosabb, lélekben járó felndattal magadra ma
radtál te szegény asszony. Helyzeledet még csnk 
súlyosbbítja protestáns házasfeled példája, amely 
gyermeked lelkében csaknem mindent leront, 
amit te bele~pítesz. 

És ha előbb találsz meghnlni, kire bízod leg
dr:lgáhb kincsedet? Ki fog annak katholikllS nt>
' eltt>t~s~ről gonrloskodni? 
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És tegyük fel azt - a sajnos - nem ritka ese
tet, hogy a JHotestáns fél, rokonság, főleg a 
nagyszülők, minden megállapodás ellenére a 
gyermekeket, vagy a fiúkat, illetőleg leányokat 
maguknak követelik. A katholikus fél egyideig 
sír, tiltnkozik, azután csak beletörődik. Most 
h•hát ő nevelje tulajdon gyermekét protestáns
nak! Vagy, ami még nngyobb képtelenség --
egyiket katholikusnak, n m:'isikat meg protes
túnsnak? "Leányom - szólhat az egyikhez --, 
imádcl, szeresd n.z Úr Jézust az Oltáriszentség
llen". "De te, finm - mondhatja a másikhoz -, 
ut:íld s nsd meg azt a búlván~·t!" "Te, leányom 
·-·- buzgón kérd a Boldogságos Szüz pártfogását 
-- tc pedig, fiam, meg ne próbáld elkövetni az 
ellajta bnbonát!" ,,Te, leányom szeresd lelke
sed,·e s engedelmes lélckkl.'l Krisztus földi hely
tartóját, a pápát; te pedig fimn. dacosan utasíls<Y 
vissza mmak az antikrisztusnak minden pr~ran
cs:H!" "inő képtelenség-! 

De még szívfacsaróbb l'llentmondás: egyik 
gy<>rmeket a katholiku'> Egyház dt"ls kegyelem
kincseivel gazdagítani s hiztosítani, n m:'isikat 
pedig e dr:lga örökségből kifosztva, Krisztus ha
júrskájából kitaszítani, mnelyen kíviil csakis a 
j\lhiszem(íség címén s nagv iigg~·el-hajjal klwt 
a lelket megmenteni. És ld dobjn azt n sz<•ren
cs·(·tlen gyt-rmeket ehlw a rettentő szerencsétlt>n
~éghe? Tulajdon sziilője! 1\linö Jpsz egykor a la
J{tlkoz:ls az igazságos lsfen ítélőszéke előtt a z 
ily apa, nnya s kiszolgúltatott g~·t>rmckf' kiizött? 
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1829-ben egy katholikus ldny árvaságra jutván, Neu
sehateibe került nagynénjéhe:t Ill ellanuha ennek mes· 
terségéf, n di\'alárusságot, oly iigyesnek hitonynlt, hogy 
nr. öreg néni ráhagyta n egész \'irágr.ó iizletef. J{e\'éssel 
utúhb et,;y protestáns kereskedő szeme nkadt meg n dt>· 
rék, életrev:IIÍ> leányon; s megkérte kezét. Eleinte :1 

le<inyban n k:"atholikus lelkiismeret élénken Lillakozoli 
A 11agynéni sern szi\'escn ){Illa :1 késziilő házasságot. 
Utúbh mégis bt:>leegye:tfek azzal a kikötéssel, hogy n 
gy<<rmckek mind kntholiknsok lesznek. A kereskedő majd 
kiesaltant az örömtől s készséggf-l igért eget-földet, amil 
C8ak kértek tőle. A házasságot a katholikus Eg~·ház szin<> 
dőlt meg is kötötlék s :u igérelel :1 gyerm(•kek vallását 
ill<'lőleg irúsba foginini nilamiing is bizlosllollák. Eleinte 
jt'>l is ment minden. Néhány év muha azonhnn a pro· 
lc>sl:'ms férj kezdell <'lhidegedni buzgó hitvese iránt s 
lllajd ezt>ll, majd azon a katholikus szokiison gúnyoló· 
dntt. Egy szép napon pedig, mikor a jó asszony a szenl· 
nliséröl hazatér, elképedve s szörn~·iíköd\'(• 131jn. hogy 
ar. ő feszülete, szenlelh·íztarlója, rózsafiizére, szentképei. 
imakönyve olt feküsznek n szob:.. közepén <'IlY hnlonun 
Jn)nyva. Kevéssel utóbb J.~/en gyt?rmekkel ál<lolln meg. 
Ezt a férfi már prolesh)ns módon kert>szlellelle meg. !s 
midőn f'miall a nő sin·:~ lillakozoli s a férj iinnt?pély<'s 
i!(érl.'lért• hiYnlko7olf. !'Z hidegen s ingerüllen oda\'fiellt>: 
•. Az én dolgom a gy<'rmekt?k \'allnsát mf:'gállnpllani". 
A mélységt?s bánalba mcriill asszon~· t>gy időre nagynén· 
jéhE-z Iért ,·is;za. Azonközben pcdig :1 fl·rj cldbszt:~ll:~ 
mngúl, egy gazdag prult>slnns özveg~·<'f \'l'll nőiil s min· 
1lfn g~·ernwkt>t protesl:'ms móllon ncvcltellt'. :\ sugény 
kalholikm fol l pedig - S<'lll öHegv, s~m fE'lt'sé~ - o <ln· 
dob,·a sor-;:ínak töriill szÍ\Te) dmí>lk~dho>l~·lt a ,·cg~·eshá· 
zass:)~: :'lldásain s a prolt'SI:íns igén•lf'k mt>ghizhatósá!l:'tn. 
:\ sok koiziil <'~\' <'~t·l: Y:llnm<'nll\'Ít'll ism<'riink il~'<'llCkcl. 

.-l fell>nllllwtatlanság . 
. \ JH·g~·t>dik ja.,·a a kt•rt>sztény h:íznss:'ignnk n 

ft•lhonlhal:lllansúg .. \ katholikus f(•Jn• nines el-
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válás. Áldja vagy verje sors keze, ő férj, illetve 
feleség marad hitvese haláláig. A protestáns fél, 
bár Isten előtt ő is kötve van, de erröl tudni sem 
akar. A saját h3mis hitelvei szerint őt az állami 
hatalom s felekezetének elöljárósága elég köny
nyen felszabadítja s új házasságra jogosítja. És 
ő ezt n szabadságot vajmi gyakran ki is hasz
nálja. Elgondolhatjuk ily esetben a katholikus 
félnek nem ritkán kétségbeejtő, szívfncsaró hely
zetét Ott ülni talán gyermekekkel, elhagyottan, 
nélkülözve, megkötötten, míg a protestáns fél 
,.új hitvesével", nem tudom, hányndikkal, bol
dogan éli világát. Mily kísértés ez, hogy ő is 
dacba szálljon Istennek örök, megváltoztathatal
Inn törvényével s szintén "új házasságra" lépjen, 
amely nem egyéb tilos viszonynál, házasságtö
résnél. Aki mindezt megfontolja s megkérdezi 
őszintén kntholikus lelkiismeretét, bizonvára 
nem fogja 3n~·ját, a katholikus Egvházat,, ke
gyetlen ségről vádolni nzért, mert tiltja a vegyes
házasságot s mindenre kéri híveit, ne csikarják 
ki tőle a fölmentést PZ akadály alól, amelyd 
mindig csak vérző szívvPl s nagyobb hn.jok elke
rülés Yégetl f'ngNll>l~·pz. 

~lidön 1851-ben az nrnlkodó háwnkban elöfordulú 
<'g~·ik gyászesel alkalmá,·al nag~·obb alamizsnát oszlolink 
szél. (ijhllt>k kö1öft .iól ülli'I7Ött, <h~ nagy nyomorröl pa
l&aszkodó hölg\· is jelentkezett könyiirnrlományért. Ri
tudódott a szegí-nynek es:ész szomorú, tragikus históriája. 
1\:::lholikus INér<'. rnind('n l<'h"~7.élés <'llenPn' pr,>lcsláns 
úrhoz nwnl f(•rjh,•z. B:ír ~1.Pp és férje irflnt a 1<'1-:0<la
ndóhb volt, ez mé!1i~ filokh:m más növel szölt Mz:~~siig-



liirö viszonyt. Elképzelhet6 a szerencséllen feles~g elke· 
seredeltsége, mikor a dolog nyomára jött, sőt k~zzelfog· 
ható bimnyílékoknak jutolt birtokába. A gonosz férj 
felbujtogatására rábeszélték, hogy emeljt>n vádat a pro .. 
testáns egyházi hatóság elölt. Ez a n6 panaszát alapos· 
nak lalillván bíróilag kimondolia a háznssngi válást. Épen 
e:t. volt, amit a hűtelen férj hön óhajtl)ll. Nevetve tartolla 
m<1st már az ít~l-elet a lteservesen csalódolt nő elé s csak· 
h'II!Htr ,.mcgtért" s aztán egvbt.!kelt egy másik asszony· 
nyal a legnagyobb rayomorban hagyva feleségét, akit 
hozzá még, mint katholiku~! a boldogtalan vegyesházas· 
ság köteléke a halálig fog\"a tartott. 

Nem tagadjuk, vannak esetek, midőn a ve· 
gyesházasság nem termi oly fokban a leírt gyü
mölcsökel. \'annak megértő, türelmes protestáns 
házasfelek, akik lélekben inkább katholikusok. 
De ez csak ki\"élel, r.mely a szabályt erősíti. 

Mit szólnak hozzá a protestánsok? 
Bár a felsorolt okokat minden tárgyilagosan, 

higgadtan gondolkodó protestáns is kénytelen 
beismerni, mégis nem ritkán éri a szemrehányás 
n katholikus Egyházat protestáns részröl, hogy 
a ,·egyesh:'l7asságokkr.l szemben oly megalkuváo; 
né lk iili, szükkeblü álláspontet foglal el. Ez a vád 
több szempontbnl is igazságtalan. !\[ert hiszen a 
katholikus Eg~·ház ebben nem támadja a feleke
zeteket, hanem csak v~di a saját hívei!, :tmihez 
lt•ljes joga van, sőt, nmit lenni lényeges köteles· 
sége. A vád annál is ke\·ésbbé okos és méllányos, 
m<>rt hiszt>n a vegyesházassúg épen annyit, sőt 
sokkal liihlwl :lrt a proleslúnsoknak, mint a 
katholiknsoknnk. N<>m (•gyszt>r hdsmerik <>zt 
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maguk a pr::>testánsok is, ha elfogultságnktól 
magukat függetleníteni képesek. lme egy-két 
példa. 

1889-ben röpirat jelent meg a német könyv· 
piacon, amelynek címe: "tberek legyetek! Ovás, 
amelyet egy evangélikus lelkész intéz a protes
túns néphez". Ebben a többek között a követkc
zi)ket olvashatjuk: "Miesoda egy élet lehet az pl. 
a katholikus módon Ile\'elt asszonyra, midön 
minden istentiszteleten eltölti az a tudat, hogy a 
vallás az, amely az égbe visz, de hazalérve kény
telen látni, hogy gyermekei más vallásban ne
,·elödnek. ;\legfordítva. is ugyanaz a nehézség áll 
elő. De én egyébként sem tudom elgondolni, mi
kép folytathatnak beszélgetést otthon a házas
felek vallásos dolgokról feltéve, hogy mindket
ten mint saját egyházuk hű tagjai léptek házas
~:igra? Az a megegyezés pedig, hogy vallásról 
szó se legyen, o]~r egyénel\ részéről, kiknek a val
lás szívügyük. akik a. házasságban a szívek i.isz
~zeforrását lát.iák, telje<;cn ~rthelellen előttem. 
1\fi lesz akkor a gyerm<>l\ekhöP'' 

.-\z Elzásszi Evangé/il;us Vasárnapi Ujság p<>
<lig néhClny énel ezetölt n kövt>tkezökt'l írja: 
",Jinden ,.t'g~·esházas;;úg hel~·telen dolog s aki 
nrra szánjn magát, nem egy szomorll órára lt>
crven elkészülve. Ha a ,..,·ermekek katholikusok 
~~ n. 
lesznC'k, ám akkor a proh'stáns apa vagy proks
táns anvn liitui k(>nvtl'IPn, amint azok rózsafii
zPrt im{.dkozn~k. ~ZI'Ilh•kht>z folvamodnak ... 
mino ol~':m dolgok, amik proh'~l:.ín" kt>n'sz-
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tényre, főkép, ha azokat tulajdon gyermekeinél 
látja, fájdahnasak. Ha pedig a gyermekek pro
testánsok lesznek, ám nkkor az elégedetlenség é:s 
szemrehányások a katholikus részről nem fog
nak elmaradni. Ha pedig a gyermekek részbeu 
katholikusok, részben protestánsok lesznek, 
nl\kot· a család kettészakadt A szülől.:nek s 
guermekeiJ.:nek egyféle IJallásúaknak kell len
niök. Hiszen az ember nemcsak azért házaso
dik, hogy a másikkal együtt dolgozzék, közösen 
egyék s igyék, haucm azért is, hogy közösen 
imndkozzék. Egy protestáns munkás, aki katho
likus nőt ,-ett fell'ségiil egyetlen gyermeke halú
lakor így szólt: "Gyermekem halálos ágyánál 
éreztt>m út igazáhan, minö óriási szakadék vá
laszt cl benniinket. Ilyenkor kellene főleg együtt 
lenni, közösen imádkozni tudni. l\leg kellene til
tani törvénnyel nlinden wgyesházasságot". 

Egyébként maga a hh-atnlos protestantizmus 
is nem egyszer felemelte tiltakozó szavát a ve
gyesházasság ellen s JW<Iig nem a lt>gtlirelnwsehh 
wúdon. 

Így Frigyes \·ilmos, porosz kini!y, 1853 június 
i-én kelt rendelete alapjáu 1918-ig minden cnm
gc.'~likus katonatisztet clt{n·olítollak a hadsereg
hő!, aki a katholikus Egyház színe elölt kelt 
Pgyhe s g~·ermekeit a katholikus hithen ne,·elteti . 

.-\ mi hazai prot('Stánsnink nl.'m ken>shhé tii
rdnwtleut>k. l 56 i. (•y j dcl)rcc('Tii gyíílrs hh·ata.l
\'csztést szahott azokra, akik n·g~·t's,·alliisúakat 
üsszeadni merészkPdnek. :\ nwg~rnr <'vang._;] ik 11-
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sok dunáninneni kerülete a polgári házasság be
hozatala alkalmából így intézkP.dik: Nem esket
hetök meg oly jegyesek, akik a polgári házas
ság megkötése előtt gyermekeiket más, nem 
ágostai hitvallású egyháznak adták át. A refor
mátusok budapesti zsinatja 1921-ben utasításo
kat küldött a vidéki gyülekezeleknek a vegyes
házasságokat illetőleg. Ennek megfelelően pl. a 
lajosmizsei egyháztanács 1923-bnn nyilvános 
plakátokon hirdette, hogy akik mint reformátu
sok vagy evangélikusok másvallásüva.I oly egyez
kedéssei lépnek házasságra, hogy valamennyi 
születendő gyermeküket másvallásnak igérik, 
mint hűtelen egyháztagok a gyülekezetből ki 
vannak közösítve. Ellenkező esetben a vegyes
házasság ellen nincs semmi kifogás. 

Mikor ment fel az Egyház a vegyes
vallás akadálya alól? 

Sajnos, elég gyakori eset, hogy az Egyház a 
vegyesvallás akadálya alól felmentést adni kény
telen. E felmentést csakis akkor adja meg, ha 

a) a felek nem csupán szép szóval, hanem 
megfelelő biztosítékkal, a mai viszonyok között 
a polgári házasság előtt az állami közegek előtt 
tett hivatalos nyilatkozattal magukat kötelezik, 
hogy összes gyermekeiket n katholikus vallás
ban nevelik; 

b) a m:lsvallásll fél magát kölelezi, hogy ka
tholikus húzasft'lén~k vaJI:):sn gy a korln táhnn 
/('ljcs és luílwrítallnn s:armdságM enged: 
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c) a felek igazolni tudják, hogy a felmentés 
kérésére fontos okuk van. Mert aki fontos ok 
nélkül teszi ki magát s gyermekei lelkét a ve
gyesházassággal sziikségképen járó veszélyek
nek, halálosan vétl\ezik, még akkor is, ha egyéb 
feltélelek teljesítésére hajlandó; 

d) végül a katholikus fél komolyan megigéri, 
hogy másvallású hitvestársát okosan az üdvö
zítő Egyiláznak megnyerni igyekszik. 

Mincteme feltételek teljesítése, nevezetesen az 
iisszes gyermel;~eknek a katholikus hitben való 
neveltetése nem csupán az egyházi, hanem ma.
~·ának a természet és isteni törvénynek követel
ménye. Miért is, amint nzt a Szeniszék ismétel
ten, nevezetesen 1890 szeptember 26-án, kijelen
tette, a feltételek telji'sít0se alól az Egyház soha, 
st-mmi körülmények közt sem adhat felmentést. 

Mikor érvényes a vegyesházasság? 

A vegyesházasság csn.kis nkkor érvényes, hn 
az Egyház által előírt formn szerint, tehát nz 
illetékes katholikus lelkipásztor s kd tanu <.'lőtt 
ki\tik nzt nwg. Így nm ez az egész világon, n<.'

vczetesen hnzánkban is 1918 május 19-ike óta, 
midön az Egyház új törvénykönyvét kihirdettt•. 

Emez időp0nttól fogva [('hát nzok n vegyes
húzasságok, nmelyeket nem az illetékes katlwli
kus pap s két tanu eWtl l:iitne!: meg, érllényte
lenek, semmisek és Isten s Egyhúz előtt /Jiínüs 
t•iszonynak tekintendők. 
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.~. Polgári rokonság. 

A hivatalos örökbefogadás által bizonyos tör
vényes rokonság támad az örökbe foga.dott 
(adoptált) s örökbefogadó család között. Az ál
lami törvények ezt a rokonságot némely állam
hnn, mint nálunk, Németországban, Svájcban és 
Franciaországban tiltó akadálynak minösítik, 
másutt pedig bontó akadállyá nvatták . 

. -\z Egyház törvényhozása e tekintethen az 
illeti) állam törvényeihez alkalmazkodik. 

4. Egyéb liltó ki)riilményel.:. 

Tiltott idő. ~agyon világos, hogy az Egyház 
parancsa: Tiltott napokon menyegzőt ne tarts, 
ezentúl is érvényben marnd. A tiltott idő Arlvent 
('lső vasárnapjától Karácsony első napjáig (be-
7árólag) és Hamvazó szerdától Húsn>t első nap
j{dg (bezárólag) tart. Ez a lilalom azonhan első· 
sorban az ünnepélyességre s a menyegzőkkel 
kapcsolatos zajos mula tságokra vonatkozik. 
(Lásd bövehben: Az Anyaszentegyház öt paran
csa. 140 lap.) 

.Méltatlanok. Az új egyházjog az esetre is ad 
utasltást, ha a háznsság szentségént'k felvételére 
olyanok .ielenlkt•znek, akik az Egyh:'1z kegyel
nwirc méllntlanok. Ide számítjuk azoknt 

o) akik nyih·:'lnosan meglagadlúk n katholi
l,us hitel, zsidókJ,;á, mohnmcdánokkú, hndhis
lákkú lellek :n·agy maguknt n~·ilv:ln rndonnlis-



lúknak, naluralistáknak, pantheistáknnk, in 
diJlerenseknek, skeptik usoknak vallják; 

b) akik az Egyhúz állal luhhoztatolt társula
tok tagjai, aminők a szabadkőmíveseJ.:, nihi/i.~
ták, anarchisták, bolsevikik, forradalmi szocia
listák stb.; 

c) akik nyilvános biínösök, aminők úttalában 
mindama keresztények is, akik köztudomásúlag 
vallásukat nem gyakorolják, botrányos életet 
élnek, nem kiilönben mindazok, akik bármely 
vétség miatt nz Egyházból ki rmnnak közösít11e. 

Az eljárás ezekkel n kö,·etkező: 
a) a lelkipásztor igyekezzt'k nz ily áldatlan 

házasságot minden "r<',jéből nwghillsítani s a 
még romlatlan híYét nz ily frigytől \'Íssznrias7.
tnni; 

b) jelent{>st kell tennie a megyés főpásztornak; 
c) a piispök az engt>Mlyt az eskelésre meg

adhatjn, ha a gyermekek katholikus nevelletése 
P"- a hívő fél lelki épsége hiztosíh·a lúlszik ~ 
Pgyéhként nngyohb \'esz{•lytöl ! pl. tisztán pol· 
gári húznsságtól) kell tartani. 

A bontó akad~ilyok. 

Az l1j egyházjog 1:3, szoros értelemben \'Plt 

hontó akad:íl~·t állapít nwg. Ha C'zt>k hármelyike 
m<-g titokbnn t!s isnwn>tlt>niil is ft•nnforognn, n 
húzass:ígi frigy lsten s a klkiisnwrd szí1w elött 
·:ln~ st•m jött; a h:ízassi1g én·{·nylelf'n. 

A felsorolandó nl\adiil~·ok ki\zött a kiilcsi'•niis 
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Illegegyezés hiánya, amely minden szerződést s 
így a házasságot is nwghil1sítja, továbbá az elő
írt forma be nem tartása nem szerepel. Az egy
húzjog -- nagyon helyesen -- ezeket nem az 
akadályok, ha.nem a szükséges feltételek l•özé 
!'orozza. 

A házassági akadályoka t lehető röviden a kö
vetkezőben ismertetjük. 

1. Életkor. 

Az t'tj törvénykönyv a korhatárt, amelyen 
alul a házasság érvénytelen a férfiakra nézve a 
betöltött 16-ik, a leányokrft nézve a betöltött 
14-ik évben állapítja meg. A mi éghajlatunk 
alatt s a mi viszonyaink között azonban épen 
nem volna tanácsos, hogy 16 éves fití illetőleg 14 
éves leány házasságot kössenek. Ámde az Egy
ház a házassági akadályok felállításánál nz egész 
világra s az egész emberi nemre tekint. 

Ez akadály alól az Egyház nem szokott fel
mentést adni. 

A magyar jog szeríni fejlellenkorí• nem léphet húzas
~ágra. A férfi 18, a nő lG évének brtöltésével éri el fej
lell korát. Az igazságiigyminiszter megokolt esetekben 
ft'lmentésl adhat, ha t. i. a sziikséges testi s szellemi fej
lellség beigazolódik. Ausztriában minrlJ.-élnemű egyén 14 
é\·es korában, Némelországban a férfi 21, a nő 16 éws 
korában, BQigiumllan. Fr:mcinországb:m, Olaszországban, 
Rün•ániában a férfi 18, a nö 15 éves korában, Svájcban, 
Hollandiában, Oroszo1·szágban n férfi 18, a nő 16 éves 
korúban léphelnt•k az állami türvény szeríni házasságra. 
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2. ](é ptelenség (impotentia). 

Ez uz akadály a házassúg céljaira szen•i okuk
hól teljesen r~lkalmatlan egyének közölt áll fenn. 

Az előzetes (házasságra lépést megelőző) gyó
gyílhatatlan, azaz örökös képtelenség a nemi 
életre akár a férfi, akár a nő részéről, akár is
meri a másik fél, akár nem, akár relativ, akár 
abszolut, természetjogi s így olyan akadály, 
amely alól semmiféle hatalom sem adhat fel
mentést. 

A maglalanság (sterilitas) azonban a. házas
súgot sem érvénytelenné, sem tilossá nem teszi. 

A magyar jog szerint a képtelenség (nösztehetellenség) 
Ininil a házasság érvénye megtámadható, de csak egy 
éN:n belül, ama naptól számílva, midön azt a másik fél 
mcgismP-rle. De csokis a tévedésben Je,·ö vagy mcgté
ves:r.tell fél támadhatj:\ azt m.•g. E pontbnn tehát a vi 
lági törvény az egyházjoggal, sőt magával a termésut
tün-énnyel scm mil1denben egyező. 

3. Házasscígi l•ötelék. 

Az érvényesen megkötött s bevégzett keresz. 
tény házasság köteléke. míg csak n halál azt fel 
nem oldja, nlinden más házasságot érvénvte
lenné tesz. Midőn ugyanis az Úr a keresztény 
házasság egységének s felbonthatatlanságának 
törvényét meghozta, ezzel egyben n házassági 
kötelék bontóakadályát jómaga isteni tekinté
lyével felállította. Felmentést ez akadály alól 
senki a világon nem adhat. Hasztalan fordul-
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uúuk tehúl ily iigyLcn a világi haló:;ághoz. Épen 
oly kevé:;sé ha:,;znál oly vallásra térni, amely a 
házasságot felbontja. Mi más ez, mint a tör
vényhozó lsten tekintélyének kigúnyolása s 
hosszuló ha.ragjának egyenes kihívása. 

Hogy pedig az érvénytelen házasviszony ve
lizélye kikerülheló legyen, szigorúan tilos addig 
új házasságra lépni, míg nz előzőnek felbom
lása (a hit vestárs halála) teljesen és hivatalosan 
he nem bizonyult. Nem elég bizonyíték tehát a 
házasfél hosszas távolléte. Sőt egyetlen tanu állí
tása sem nyujt kellő és elfogadható bizonyossá
got a hitvestárs haláláról, kivéve olyankor, mi
dön a tanu minden gya.nún felül áll (pl. a tábori 
lelkész). A bizonyításhoz tehát legalább két kifo
gástalan tanura van szükség. Ezek hiteles vallo
mása alapja lehet s kell az egyházi hatóságnál 
a hivatalos holttányilvánítást kieszközölni. 

Ha az összes körülményekből igazi erkölcsi 
Lizonyosságot lehet szerezni a házastárs halálá
ról, az egyházi hatóság kivételes esetekben a 
kellő tanuk híján is holttá nyilváníthat. 

Ha a hitves valamely idegen plébánia. terüle
lén hunyt el, ettől a plébániahivataltól kell hi
\'atalos halotti bizonyítványt beszerezni. Sőt, hn 
az illető plébánia mcsszefekvő egyházmegye te
rületén ,·an, a. hnlotti le\'l'lct a szóbanforgó plé
bánia püspöki bntóságával is láttamoztntni kell. 
Az Egyháznak ezt a bölcs intézkedését főleg 
napjainkban kell hangsúlyozni, midőn nkár
hányszoa- mcgt'sik, hogy nz f'ltíínt, harlifogságha 
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került sth. férjek, akiknek halálhírét költötték, 
egyszer csak évek multán váratlanul megjelen
nek. 

Sőt a mai rendkívüli időkben az is megtörtén
hetik, hogy a Ilivatalos halotti bizonyítvány is 
tévedésen alapszik. 

Nagyon világos, hogy az ilyen tévedés folytán 
jóhiszeműleg újra férjhez ment asszony jelent
kező egyetlen, igazi férjéhez nyomban vissza
térni köteles. 

A holtlányilvánftási t"!járást - már csak a kötelező 
t:lllgári házasság miatt is - a világi hatóságnál is meg 
kdl indítani, ha a hátramaradt hitves új hii:.::a~ságra k[· 
\'Ún lépni. Evégből újabb rend~lkezés folytán az illetékes 
járásbírósághoz kell fordulni. 

A maguar jog, ,·alaminl minrlcn müvell nemzet tör
vénykezé>e a házasság egységének (monogamiának) 
úllásponlján van s !g~ a házassúgi köteléket bontó aka
dillynak ismeri ('1. Senki sem köthN tehát új házasságot, 
akinek korábbi húzassága meg nem sziint, vagy érvény
ldennek nyildníh·a nincs. Felmentést c pontban az 
állam sem ad s az új háza~ság az előbbi megszüntc elölt 
3-5 évig terjedő börtönnel büntetendő cselekvény. Saj
nos, azonbau az állam :u: aránylag kiinnyü polgári szél
,·álasztás s új házassá~: engedélyezése állal az isieni 
_joggal szembehelyezkedik s gyakorlalban a többnejíísé
gPt, illo> lől eg többfér.i liséget engcdPiyt'Zi s törvényesíti. 

4. F allá.~k iif ön b ség. 

Ez az akad:lly a l>atholikus és nunkeresztény 
<>gyének kö-d úll f(•nn. :\"em azonos tehát a ve
gyesvallús akadály:"mtl, anwly a kat-holikus és 
uemkntholikus kPn•szlt;n~·ek h:'mtssúg:H tiltja. 



Az első keresztCny századokban a hívek ugyan 
visszariadtak a pogányokkal kötendő frigytől, 
sőt egyes részleges zsinatok tiltották is azt, álta
lános törvényt azonban az Egyház ez ügyben 
nem hozott- A XII-ik századtól kezdve azonban 
már több kiváló jogtudós bontó akadályt lát a 
valláskülönbségben, amely felfogás a XIII. szá
zndban már általánossá válott s átment a köz
tudatba. Ezt az akadályt tehát voltaképen a szo
kásjog létesíteLte. 

Az új egyházjog ezt az akadályt a született 
másvallású keresztényekre nem terjesztette ki, 
miért is 1918 május 19-ike óta a született más
vallású keresztények s nemkeresztények (pl. zsi
dók) közölti házasság érvényes. 

Akkor sem áll fenn a valláskülönbség bontó 
akadálya, ha katholikus oly egyénnel lép há
zasságra, akinek keresztsége kétséges. Ugyan
ezért pl. a katholikus és unitárius egyén között 
csupán a. ,-egyesvallás tiltó akadálya forog 
fenn. Az unitáriusok keresztségének érvényében 
ugyanis - minthogy tagadják a Szentháromsá
got - méllán lehet kételkedni. 

Ez akadály alól - főleg túlnyomóan keresz
tényektől lakott ddékekt-n - az Egyház csak 
ritkán s nehezen ad felmentést. A biztosítékok
llak - termPszetesen - il~·enkor is nwg kt'll 
lenniök. 

A magyar jog ezt az akndályl llt!IIl ismeri. ~liérl is fő· 
kép Dudope~len a kerC'szlényt>k s zsidók közölti házas
ságok szúma (•gyrc szaporodik. 1893-1923 közölt a ma· 
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gyar fővárosban 10.780 keresztény-zsidó házasságot kö
töllek. 1914-ben pl. 949 eselben kötött keresztény egyén 
zsidóvaL házasságot és pedig 80 esetben egyezménnyel 
a keresztény vallás javára, 10 esetben a katholikus val
lás javára. 

5. Egyházirend. 

A magasabb egyházi rendek (alszerpapság, 
szerpapság. áldozópapság, püspökség) már ös
régi időktől fogva tiltó akadályt alkottak a ka
tholikus Egyházban. Késöbb a 1123-ban tartott 
Plsö lateráni s 1139-hen tartoll második lateráni 
zsinat a magasabb egyházi rendet hontó aka
dálynak nyilvánította. 

Ez akadály bővebb megokolását "Az egyházi
Jend" címü könyvecskénkben bőven megadtuk. 
(Lásd 42. lap.) 

Az egyházirend ugvan nem bontja fel a fel
szentelés előtt megkötött házasságot, de az Egy
ház római szertartású papoknak házas embere
ket csak akkor szentel fel, ha azok feleségük 
hPieegyezésével a házaséletről lemondanak. 
A go")rög szertartást't papok azonban a felszentel
tetésük előtt kötött házaséletben továbbra is 
megmaradhatnak. 

Az egyházirend akadálya alól az Egyház 
t•gyan adhat felmentést, de ezt a hatalmát főleg 
áldozópapokkal szC'mhen gyakorolni nem szokta. 

A mag!Jnr jog szerint tilos ugyan a magasabbrendúek
nek egyházi halóságuk engedélye nélkül házasságot 
kötni, ll<' h:~ :lZ E~n·házból kil~pnék, szó,·:~I aposztatálnrrk. 
az ak:~dály :u állam előtt megszünik. 
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6. Az ünnepélyes fogadalom. 

A szerzetesrendekben lelett ünnepélyes tisz
tasági fogadalom (a Jézustársaságban az egy
szerií fogadalom is) bontó akadály. E fogada
lom alól az Egyház régebben úgyszólván soha
~em auott felmentést, újabban azonban -- a 
viszonyok változtáva] - fontos okból és bizo
nyos feltételek mellett megadja. 

A magwu jog ~z! az akadályt egészen úgy bfrálja el, 
mint a magasabb egyházi rendet. 

7. Nőrablás. 

A gyengébb női nem szabadságának védel
m~re állította fel Egyházunk a nőrablás bontó 
akadályát. 

A férfi ugyanis, aki házasságkötés céljából 
nőt rabol, nem léphet ezzel én·ényes házasságra 
addig, amíg csak az elrablott nő szabadságát 
vissza nem nyeri s így a teljes .~zabod házassági 
bdeegyezést meg nem adhatja. 

A magqar jog a nőrahl:íst mint önálló házassii!(i ak:l
d:ílyt, n<'m fogadja el. Az ily körülmények között léle
siill házasság azonban liényszer ok[•ból meglámadható. 
A polgári tisztviselő pedig oly ház:tsságkötésnél nem 
müködhetik közre, ahol szabad beleegyezést kiz{n·ó 
kényszerről tudomnsa \'an. 

8. Bííntény . 

. -\z Egyház rzzt'l az nk:ldáll\'al a h:'izass:lg ép
s~gét, szeutst-g(;t a karja n~ddmNlt~ \'!'ll n i, nf'm-
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különben a házastársak élelét fenyegető fék
vesztett szenvedélyeknek akar gátat emelni. Hú
romféle faja van ennek az akadálynak: 

a) .\ hitvesgyilkossúg, amelyre a hitvesek 
egyike bííntársával szövetkezett olyképen, hog~' 
a valójában bekövetkezett erösza~ws halál mind
l,ettöjük közös mííuének mondható. Mit sem 
\"áltoztat a dolgon, ha a közremííködés tettel, 
rábeszéll-ssei avaf{y hathatós tanáccsal történt. 
Ha csal• egyik is a bűntársak közül házasság
kötés céljából vett részt a gonosztettben, közöt
tük érvényes házasság nem létesülhet. A bíín
tény c fajánál nem lényeges, hogy házasság
törés is fennforog-e ::tvagy sem. 

b) Ugyancsak a bííntény bontó akadálya tú
mad, ha (IZ előzőleg elfo·t)pf'!ett házasságtörést a 
megcsalt hitves meggyilk(Jf(rsa követi. A bííntény 
c fajánál viszont nem lényeges, hogy a bűntár
sak magában a ~milkosstigl>an is egyetértsenek. 
Elég, ha azt az egyik - akár a má<;ik tud-
1:\n kívíil is ·- házasMÍ!7knlési célzattal végre
hajtja. 

c) A bííntén~· akadáldnak legg,·akoribb faja, 
formája a házn-~;uíglörés. amely házassági igé
rettel vag!f luízossnqkölhi kísérleftel ka[Jcsola
tos. Ily kísérlet, vag'' jobban mondva vétkes 
merénvlet az, ha v~lnki hitvestársa életében vi
lági h;tóság vagv nc>m katholikus lelkész t>lé 
járul házasságkötési sz{mdékból, vagv pedi):{ ily 
kíilső formaság n!>lkiil hííntúrs:\Yal . <'gysz<'rÍÍ<'Il 
h:ízns\•h'let kezd. 
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Ennek az akadálynak kelléke, hogy a házas
sági igéret minden fellétel nélküli, komoly és 
kölcsönös legyen és hogy mind a házasságtörés, 
mind a házassági igéret (kísérlet) egy és ugyan
azon házasság tartama alatt történjék s így e 
kettős igazságtalanságot egy s ugyanaz a hitves
társ szenvedje. 

Nem változtat a dolgon, hogy a házassági igé
ret (kísérlet) a házasságtörést megelőzi, avagy 
követi. H a azonban a házassági igéretet a fél 
még a házasságtörés előtt visszavonná, az aka
dály nem áll be. 

A bűnténynek ez a faja igen sok házasságot 
tesz érvénytelenné. A hívek ugyanis ezt az aka· 
dályt alig ismerik. És épen azért, midőn a tör
Yényes férj vagy feleség hahlia után most már 
a katholikus Egyház színe elölt akarnak bíín
társukkal - akivel eddig talán csak polgárilag 
vagy protestáns lelkész előtt egybekelve éltek
megesküdni, elmulasztják a bííntény bontó aka
dálya alól felmentést kérni. Ily esetben legalább 
utólag kell - s pedig lehető mihamarabb -
ügyüket rendbehozni. Hogy mikép tehetik ezt, 
alább tárgya-lni fogjuk . 

. Jóllehet a bííntény csupán egyházjogi aka
dály, de az első faja alól sohasem szokolt a 
Szentszék felmentést adni. A második faja alól 
csak nagyritkán. A harmadik faja alól azonban 
nránvlag könnvíí n felmentést megnvcrni. 

A /IIWHfllr iwl sz,•riu{ al llo!lll kiilht'/llek <'l:(YIIl:bsal 
húza>súgu! azok. akik küziil ·~gyik a m:"1~ikkal t>gy('(érl,··~ 
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a saját házastársának vagy a másik házastársának élele 
ellen tör. Ez alól nincs felmentés. 

b) Tilos a házasságkötés azok közölt, akiket a fel
bontó itélet házasságtörés mialt az egyrn:íssal való há· 
zasságkötéstöl eltiltott. 

c) Tilos végül a hátasságköté'> az egyik hátast[trsnak 
azzal, aki n másik házastárson elkövetett gyilkosság, 
szándékos emberölé$ vagy ez~knek kísérlete miatl rnint 
tettes vagy részes clítélletett, akkor i'>, ha az itélet még 
nem jogerős. 

Ha az egyik házastárs a gyilkos, akkor nincs aka· 
dály, valamint akkor sem, ha a dolog titokban marad, 
\·agy ha a bfrói ílélet felmentő. 

Az utóbbi - b) és e) -- esctekben a király az igaz
ságiigyminiszter clöterjeszlé~t!re felmentést adhat. 

9. V ért(l/.:onság. 

Ezzel az abdállyal a közeli vérrokonok ösz
szeházasodását törekszik az Egyház meghiúsí
lani. Fontos ~~s hülcs okai vannak erre. Részint 
az emberi nem tesh•ériségét nagyon előmoz· 
dítja, ha minél több s távoli család .iön egymás
sal rokoni kapcsolatbJ, részint egyéb, az emberi 
természetben rejlő okok javaiják a vérrokonság 
akadályának felállítását. U gy a nis az ősi kipró
bált tapasztalás bizonyítja, hogy a közeli roko
nok összeházasodásának igen gyakran gyászos, 
végzetes következményei vannak. Ilyenek a ko
rni halál, erkölcsi és testi elkorcsosodás és n 
nemzedék elmaradása. A régi német közmon
dús c>zt í~v foglalja össze: .,Friil! sterben, Ver
dcrl)<'fl. kt'ine J~rben". 

Sok fejeddmi csnl:íd is megadia annak az iu·úl, hogy 
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hatalmi érdekből túlnyomóan a családból házasodott. 
Testi, szellemi, erkölcsi hanyathí~ ldl a gyümölcse. 
Hogy a közelebbi multból példát ne emlitsünk, oU az 
egyiptomi Ptolomaeus·dinaszlia, amelynek családfája tel· 
jesen ismeretes. Csupa közeli rokon. A tagok feltünöen 
szépek voltak, de egyben fellünő sok a korcs is közöllük. 

Már 1875-b~n lVebrots dr. sl:ltisztikailag is kimulalla. 
hogy a megörülés igt>n sok esetben a vérrokonok közti 
házasságból sz:lrmazik. Angolors:állllan és Walesben 
81 i O ily házasságból -1308 ivadék, Skótországban 1197 
ily házasságból 4 74 ivadék lett elmebeteg. H;\sonlól 
tapa~ztaltak Franciaországban, Németországban s Bel· 
giumban. Blondin dr. 1!1~2-ben a francia akadémiának 
emlékiratol nynjl•)lt be, :unelyben kimutal.ia. hogy a 
siketnémaság többnyire n ,·érrokonok közti házasság 
t•rcdménye. 1.!/onllan a sik~tnémák 2.'i%·a, Párizsban 
28%-a, Bordeauxban 30%-a közeli rokoni házasságból 
szült'tell. Berlinbell 10 ezer kathf,Jikusra 3, 10 ezer pro· 
testánsra 6, 10 ezer zsidóra -- akik közt az ilv házas· 
ság a leggyakoribb - 27 siketnéma esik. Haso1iló ered· 
m.!nyekrc jutollak Darwin, Ko/l;>, .\layer Károly, Mitche/ 
c:lr. kutatásai, megOgyelései is. (Magyar Allam 1882., 60. sz.) 

\' érrokonoknak azokat nevezzlik, akik egy s 
ugyanazon törzsapálókmy:'ilól erednek . 

. \ ,·érrokonsúgnak két ágát különböztetjük 
meg, t. i. az egyerws- és olda/ágat. Egyenes ágon 
,·érrokonok azok, akiknek egyike a másiktól 
sz:lrmazik, pl. ap:l, gyermekt>i, nnol,;ái, déduno· 
kái stb. Olda/t:ígi Yérrokonoknak pedig awkat 
l;í\'_jul\, nkiknek egyike a másildól ugyan nem 
szúrmazik, azonhan mindnyája egv és ugyan· 
nzon törzsből ert-d. Pl. testvérek, unokatesh·é· 
rel,; slh. Az oldalági \'érrokonok a közös törzs· 
lől vagv eyyr11Ní. vagv 1.-iiliiuMizlí J{J,·oJs{lgh:m 
ldH•Inl'k. f;,:y 1\(;1 IPSI\·í·r az apÍliÍIJ cgp•nlé) IÚ· 

106 



volságban van, ámde egyik testvér és a másik 
testvérnek fia, unokája, dédunokája a közös 
törzstől különböző tá,•olságban vannak. A ro
koni távolság mérlékét foknak ne,·ezzük. lgy az 
apa s le!lnya elsőfokú vérrokonok egyenes 
ágon; az öregapa s unokája másodj'olní vén·o· 
konok egyenes ágon. Épen így számítjuk a fo
kokat az oldalágon is. :\z édestestvérek első
fokú vérrolwnok oldulágnn; ezek gyermekei 
(első unokatestvérek) másod fokú vérrokonok 
oldalágon s így tovább. 

Az egyeneságú vé1·rokonsúg, legyen az törvé
nyes vagy törvénytelen, minden fokban a ter
mészettörvényben gyökerező bontó akadály. Pl. 
az apa leányával vagy unokájával soha semmi 
körülményei;: közölt sem léphet érvényes házas
ságra. Itt szó sem lehet tehát fe]m('ntésről. 

Az oldalágli vérrokonság aka(lál~·át az Egy
ház eleinte egészen a heledik fokig terjesztelle 
ki. Mivel azonban ily távoli rokonság megálla· 
pítása nehézségekkel járt, lll. Ince éo; IV. late
ráni zsinaton ( 1215) az oldalágli vérrokonság 
alwdályát <1 negyedik fokra szállította le. A dél
amerikai indusoknál és négereknél már lll. Pál 
J•Úpn óta tsak n m<lsodik fokig lt>rjedt az akn 
dály. \'égre az !'1.i tön·~nvkön~·v n hnrmadik 
fokra szoríloll:-r <17. ohblágú rokonsúgot. 

Ha tehát csak az egvik hi1zasnlnndó is negye
dik nemzedél\e n közös törzsnek. n vérrokon
s:lgi honlú ;"~knd:ílv IH'Ill forog frnn. A Vl"rrolwn
s(l~ ak:HlúiY:I soksz,)rozúdhalil\ is. nszl'rinl. 
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amint két egyén leszármazása több közös törzs
ben is találkozik. 

Az ágasbogas családfákon eligazodni s így a 
vérrokonság bontó akadályát felfedezni némely
kor nem is oly könnyü feladat. Legcélszerűbb 
eljárás evégből, ha a jegyesek nevét egy papir
lapra írjuk. Neveik fölé a sziilők, ezek fölé a 
nagyszülők nevét jegyezzük és így tovább. Ha 
közös törzsre három nemzedéken át nem aka
dunk, bontó al\:arlálytól ebből a szempontból 
nem kell tartanunk. 

Ha a vérrokonság fennforgásáról csak komoly 
gyanunk is van, azt a plébániahivatalban azon
nal jelentsük be. 

Az oldalágú elsőfokú vérrokonság (testvérek) 
a természet törvényében gyökerező s épen azért 
felmenthl}fetlen bontó akadály. A többi fokít 
vérrokonság akadálya alól azonhan megfelelő 
okból a felmentés elnyerhető. 

A magyar jog sz~rint nem köthetnek egymással há
zasságot: a) a vérrokonok egyenes ágon; b) a testvérek; 
c) a testvér lestvérének vérszerinti Jeszármazójával. Ez 
utóbbi alól a király felmenthet. d) Tilos a házasságkö
tés az unokatestvérek között. Ez alól az igazságügy
miniszt<'r adha t felmentést. 

10. S6gorsáa. 

Sógorsági viszony támad minden érvényesen 
megkötölt házassúgból a férj s feleségének vér
rokonai közölt és viszont a feleség és férjének 
vÍ>rrokonai között. f~s pedig amily fokú vér· 
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rokona valaki a férjnek, épen olyfokú sógor
ságban van a feleséggel és viszont. Így pl. a férj 
szülői vagy más házasságból eredő gyermekei 
a feleségének elsőfokú egyeneságú sógorai, ille
tőleg sógornői; a feleségnek nővére vagy unoka
nővére első-, illetőleg másodfokú oldalágú só
gorságban vannak a férjével. 

Amde a férj vérrokonai semmiféle egyhúzjogi 
sógorságban sincsenek a feleség vérrokonaival, 
annál kevésbbé "szül a sógorság sógorságot". 
Épen azért semmi akadálya sincs annak, hogy 
özvegy apa és fia avagy két testvér ugyanabból 
a családból házasodjanak. 

A régi jog szerint a sógorság a befejezett nemi 
összeköttetésből eredt, miért - amint ez törvé
nyes vagy törvénytelen volt -- törvényes, illetö
leg törvénytelen sógorságot kűlönböztettek meg. 
Az akadály pedig hetedfokig terjedt. Ezt a IV. 
kfaáni zsinat a nt>gyedik fokra, a trienti zsinat 
pedig a törvénytelen sógorságot mint akadályt 
a másodil\ fokra szállította le. 

Az új jog, eltekintve a törvényes, illetőleg tör
Yénytelen nemi viszonytól, a sógorságot egysze
rűen az érvényesen megkötött házasságból szár
maztatja. Épen azért törvénytelen sógorságot 
löbbé már nem ismer s törölte azt nz akadálvok 
sorából. -

A sógorsúg is lehet többszörös: a) ha többszö
rös a vérrokonság, amelyből ered; b) ha több
szörösen egymásután hitvestársa vérrokonságá
ból házasodik az özvegyen marndt házastárs. 
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Az egycnesagu st.gorság mindcn fokon bontó 
akadály. Az első fok alól alig ad az Egyház fel
mentést. 

Az oldalágú sógorság pedig az új törvény sze
rint a músodik fokig bezárólag alkot bontó aka
dályt. Ez abdály alól megfelelő okból felmen
tés kapható. 

A marm"' jog szerint az egyt~neságil sógorság szintén 
bontó akadály, amely :~161 felmentésnek nincs helye. Az 
oldalágú sógorságot azonban n magyar jog nem ismeri 
el, mint házassági akadályt. 

11. Köztisztesség. 

Ez az akadály a sógorságnak mintegy után
zata, rokona. Köztisztesség akadálya származik 
o) a nem érn~nyes házassf.gból, akár hef<>jezett 
az, akár nem; b) közismert ágyasságból: a férfi 
s a nőne}, n'rrokonai között; viszont a nő s a 
férfinak vérrokonai közötl. Ez az akadály csakis 
az egyeneságú vérrokonokra terjed ki az első s 
második fokon bezárólag. 

A férfi tehát, aid valamely nővel akár jóhisze
mííleg is érvényt<'len házassúghan avagy ágyas
ságban éli, nt>m ,·eheti nöiil ug~·anennek az asz
szon~·nak ony}át, leánwít. unnká.iát s Yiszont. 

Az els{) fok alól nz Egyház nem szokott fel
mentést ndni . 

.-\ may!lur joq szerinl •'z n aknM•ly nem létezik, illo>· 
liileg :1 sógorsúg kii:·í•be larlozik, 1. i. :~m<>nnyih<>n :lz 
í•ryí•nYI<>len h:'!z:~ss:ígh{•J Ned. 
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J 2. Lelki rokonsúg. 

A lelki rokonság akadálya, amely hajdanában 
sokkal tágabb kiterjedésű volt, az új egyházjog 
szerint csupán a megkeresztelt egyén s keresz
lelöje, lovábbá a megkeresztelt egyén és kereszt
szülője között áll fenn. 

Mint tisztán egyházjogi akadály alól az Egy
ház adhat felmentést. 

A magyar jog ezt nz akadályt nem ismeri. 

13. Polgári rokonság. 

A polgári rokonság akadálya, amely a törvé
nyes örökbefogadásból ered, csak azokban az 
országokban oly fokban áll fenn, ahol s amily 
fokban azt az illető állami törvények, mint 
hontó akadályt felállítják. 

Így pl. bontó akadály az említelt okból a régi 
Horvátország és Szlavónia területén, továbbá 
Olas::-, Spanunl- és Lengyelországban stb. 

A magyar jog szcrint - amit az ('gy házjog is kö\"cl
n polgári rokonság csupán lilto) akadály. 

A házassági akadályok alóli felmentés. 

/\inek uan halalma felmenteni? 

Mimlcn hatalom a sajút m:lga vagy a neki 
al{trendelt hatalmak által hozolt törvények alól 
f('l is mentlwt. A húznssági akadályok is tiir-
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vények s így azok alól is lehetséges a fel
mentés. 

A maga Isiell által megállapíloll akadályok 
alól csakis Isten menthetne fel, de ezt nem teszi 
soha. Így a természettörvényben megadott vagy 
Krisztus által rendelt húzassági kötelék aka
dálya alól soha senki felmentést nem nyerhet. 

Olyan akadályok alól azonban, amelyeket az 
Egyház lstentől kapott hatalmáva.), tekintélyé
vel állítolt fel, megfelelő fontos okból az Egy
ház adhat felmentést is. 

Mint általában véve minden, az egész Egy
házra vonatkozó törvényt :l legfőbb tekintély, a 
pápa hozhat vagy szüntethel meg, úgy a házas
sági akadályokat is a pápa állíthatja fel, szün
lelheti meg, vagy menthet fel alóluk. Ámde a 
szeniséges Atya ezt a hatalmát kisebb-nagyobb 
mértékben közölni szokta a püspökökkel, söt 
egyes rendkívüli esetekben a plébánosokkal s 
gyóntatókkal is. 

l. Az Egyház feje, a pápa ugyan minden egy
házi akadály alól felmenthet, de miként ezt már 
az egyes akadályoknál jórészt megemlítettük: 

a) úgyszólván sohasem ad felmentést az 
egyeneságú elsőfokú sógorság, a püspöki s ál
dozópapi rend s a nyilvános hitvesgyilkosság 
(lásd 103. lap) akadálya alól; 

b) lehelő legritkábhn.n ad felmentést n híín
tény második faja (lásd 103. lap), nőrablás, élet
kor, ünnepélyes fog,1dalom s valliiskiilönhség 
akadálya alól; 
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c) nagyritkán ment fel a vérrokonság aká
dálya esetén, ha az egyik fél a közös "törzsnek 
édes gyermeke. A keresztszülő s keresztgyer
meke közölt fennforgó lelki rokonság akadálya 
alól is az újabb időkig csak nehezen lehelett 
felmentést kapni. 

A többi egyházjogi akadály alól, megfelelő fon
los okból a felmentés könnyebben elnyerhető. 

2. Sürgős szükség, főleg halálveszély eselén a me
gy és főpásztorok is megadhatják azokat a felmen
téseket, amelyeket a Szentszék meg szokott adni. 

3. Oly esetekben, midőn az iigy sürgőssé(Je 
folytán már a püspökhöz sem lehet folyamodni, 
a plébánosok, sőt gyóntatók is, titkos ügyekben 
minden egyházjogi akadálytól felmenthetnek, 
kivéve az áldozópapi rend és a végrehajtott há-
7.asságból eredő egyenesági sógorság akadályát. 

Ily sürgős eset áll elő: 
a) ha a halálveszély eselén a lelkiismeretek 

megnyugtatása s a gyermeitek törvényesitése a 
házasságkötést s igy az akadály alóli felmentést 
s:r.ükségessé teszik; 

b) ha a halálveszély eselén kívül is az esküvő 
nagyobb kár s botrány nélkül el nem halaszt
ható; vagy pedig -- amennyiben a házasság 
már meg van );:ötve -- annak érvényesítéséért 
nagyobb bajok nélkül nem lehet a Szentszékhez 
folyamodni. Ámde halálveszély eset én kívül a plé
bános is c.sak litkos akadályok alól menthet fel. 

Ily körühnények közölt tehát a plébános s a 
gyóntató a legmesszebhmenő felhatalmazással 
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rendelkeznék. Ámde azért ők sem menthetnek 
fel az isteni jogi akadály alól, aminő a házas
sági kötelék akadálya; továbbá az előbb felso
rolt két egyházjogi akadály a•lól sem. Ha az 
egyik fél protestáns vagy zsidó, szóval a vegyes· 
vallás vagy valláskülönbség akadálya esetén, 
még sürgős szükségben is. csak akkor adható 
felmentés, ha a katholikus fél szabad vallás
gyakorlata s a gyermekek katholikus nevelése 
biztosítva van. 

Minő okokból ment fel ~= Egyház? 
Ha a hívek a házassági akadályok alól fel

mentésért folyamodnak, kérelmiiket rendsze
rint a plébániahivatal útján terjeszlik az egy
házmegyei hatóság elé. 
Evégből tulajdon plébánosuk elé járulva, 

őszintén és nyillan kell elöadniok az okokat, 
amelyekre kérelmiiket alapítják, annál is in
kább, mert ha az egyházi halóságot lényege.~ 
dologban félrevezették, a felmentés érvénytelen. 
Gondoljanak arra is, hogy ügyüket jóeleve ter· 
jesszék elő, mert a Szenlszékhez való folyamo· 
dás hónapokat is igénybe vehet. 

Az okok pedig, amelyekkel kérelmiiket támo
gatják, kb. a kö,·etkezök lehetnek: a helység, 
ahol a menyasszony lakik, oly kicsiny, a rokon
ság pedig annyira kiterjed!, hogy alig akadna 
más alkalmas völegény, mint vérrokon vagy SÓ· 
gor; a leány :!J-ik én't már t(llhaladvún, na
gyon csökken <1 rem{>ny, hogy mús alkalmas 
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férjre akadjon: a lenn y vagy özvegy szegény
~ége, ki alig juthatna emialt mús, hasonlú rangú 
kérőhöz; a házasság, amely tervben van, nagy 
lelki veszélyt hárítana el a jegyeseknek egy 
fedél alatti tartózkodása vagy mús köríilmé
nyek folytán; a tervhevett házasság állal elhú
rul a tisztán polgári vagy a protestáns pásztor 
elé járulás veszedelme; családi honyodahnak, 
perek stb. elhárulása; a kérelmező család nagy 
érdemei az Egyház köriil. 

A felmentési ta:ra (díj). 

A lrien:i szent zsinat megtiltotta, hogy az egy
házi hatóság felmentés címén bármily díjat kér· 
jen vagy elfogadjon. ~Iindazonáltal az Egyház 
a Lilkos, illetőleg a s :eyf>n~J jegyesek közölt 
fennforgó akadályok alóli felmentést kivéve, a 
vagyonosabb folyamorlókra hizonyos kisellh
nagyobb összeget ró ld. ha kérelmiiket teljesíti. 

Így akar ugyanis az Egyház az oly bölcs és 
szent okokból felállítolt akadályoknak annúl 
nn.gyohb ~rvény t szerezni: így is igyekszik a hí
,·cket l<'hetőleg visszatartani oly házasságok túl, 
amel~·eknek akadál~' áll az útjábm1. 

A hiveknek azonhan jól kell tudniok: 
a) az ily kirótt összeget nem magáért a fel

mentésért s nem i~ annak flzetik, aki a felmen. 
tt-st adja; 

b) a hetizelell összegek jótékon~· célokra, lo
váhhá nz egYházi hivatalok f<'nnlnrlására s 
posl;~köllst;gr<> lt'szn<>k fordítv;~. 



A házassági megegyezés. 

A házasság, mint szentségi méltóságra emelt 
szerzödés, általában véve a szerződés természe
tét követi. A szerződés t"lgy létesül, hogy a szer
zödéskötésre alkalmas, jogosult felek a törvény 
által előírt formaságok szerint kölcsönös meg
egyezésre jutnak. 

A megegyezés tulajdonságai. 
A házassági kölcsönös megegyezésről tudnunk 

l.: ell: 
a) hogy ez a leglényegesebb a házasságkötés

nél, s épen azért ezt soha semmiféle hatalom 
sem pótolhatja és senki - a házasságot kötő fe
leken kívül - jóvá nem teheti; 

b) a kölcsönös megegyezés elsősorban s leg
főképen a lelkek összeforrása. Lényeges ugyan 
henne, hogy a felek az egymás személyére való 
hitvesi jogot átadjak, de épen nem lényeges, 
hogy azzal éljenek is. Épen azért Szűz Mária s 
Szent József s más szentek házassága igazi, ér
Yényes házasság volt, jóllehet jogakat sohasem 
gyakorolták; 

c) a megegyezésnek őszintének, megfontolt
nak s kölcsönösnek kell lennie; 

d) házassági érvényes megegyezést csakis ene 
alkalmas és jogosult egyének tehetnek, szó,·al 
olyanok, akik közölt a felsorolt hontó akadá
lyok egyike sem forog fenn; 
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e) a megegyezésnek bizonyos formaságok 
mcllett kell történnie, amelyekről alább még 
szólunk. 

Meghiúsítják a megegyezést. 

a} A tévedés. 

Minden szerzödésnél a leglényegesebb kellé
kek egyike, amely nélkül igazi megegyezés nem 
gondolható, hogy a szerződő felek tudják, miröl 
,-an szó s mire kötelezik magukat. Ha e tekintet
ben lényeges tévedés csúszik be, a szerzöd~s 
lelkiismeretben semmis s meg nem történtnek 
tcldntendő. 

A házassági szerződésnél a szerződő felek 
s1.emélyének a házasság céljára való átadásáról . 
,·an szó. Ha tehát valaki magában a személyben 
tévedne, vagyis csupa tévedésből mással kötne 
házasságot, mint akivel akart, a házasság ér
v~nytelen volna. Ámde nem érvényteleníti ma· 
gában véve a házasságot, ha valaki nem a sze
mélyben, hanem más, egyébként fontos mellék
körülményben tévedne, pl. a jegyese erényét, 
egészségét, vagyonát illetőleg. 

A z is sziikséges hogy a házasulandók a házas 
:"1llapot természetéről, jogairól, kötelességeiről 
némi ismerettel bírjam1lc Akadnak, akik házas
!.'ágra sem léptek volna, ha mindezzel tisztában 
nmnak. A szülők kötelessége e tekintetben ta
pintatosan g~·ermekeiket annak ide-jén kiok· 
lalni. 1\fpg mngn a lf•gszenlPhh Szíí< Illório i-; 
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tudta, hogy a házasságban miről van szó, amint 
ezt az angyallal folytatott párbeszéde nyilván 
elárulja. · 

A házassági megegyezést továbbá meghiúsítja: 

b} Az erószak és félelem. 

l\finthogy a házasságkötés - főkép a felbont
hatatlanság miatt - az ideigvaló s örök boldog
ság szempontjából oly végtelenü! fontos lépés, 
azért az Egyház megkívánja, hogy mindenki 
tel,jes szabadságát élvezze, midőn magát arra el
határozza. Az erőszaktól s félelemtől ment('s 
helyzetet nélkülözhetetleniil sziikséges föltétel
nek tekinti, amely nélkül nem lehet t'r\'ényc" 
húzassá~ot kötni. 

Hogy pedig a félt:>lt•m, illetőlE-g erőszak csnk
ugyan érvénytelenítő ok legyen: 

n) súlyos félelemnek kell lennie, vagyis olyan
nak, amely az illető fél szabadakaratára erősen 
ha.t. Az oly félelem tehát, amely inkább csak 
tiszleletből fakad, a szabad beleegyezés meg
hiÍisítására s így a házasság érvénytelenítésére 
IH' lll elegendő; 

b) a félelemnek toYáhbá igazságtalmilll oko
loltnak kell lennie. Ilyt:>n a fé](']em, ha pl. a. szii
lök gyermeküket fenyegetéssel, sőt fenyítékkd 
házasságra kényszerítik; 

c) sziikségcs végül, hogy a félelmet ne vala
mel~· ht'lS() ok hozza létr·<> pl. a hekö,·etkezhetö 
nyomor (•lőrei:Hása. nmelv a házas<;ág~al t>lh:híl-



ható, hanem valamely külső ok, bizonyos sze
mély, aki a felet megfélemlítéssel egyenesen a 
házasságkötésre akarja kényszeríteni. Ha tehát 
a leány csak azért menne férjhez ahhoz, akit 
nem szeret, hogy ily módon mostohája közelé
ből valamiképen megsza.baduljon, nem hozhatná 
fel okul, hogy a házasságra kényszerítve volt. Az 
azonban a dolgon nem változtat, hogy a félel
met ki idézi elő, a fenyegetődző szülök, az erő
szakoskodó vőlegény vagy bárki más. 

Nem ritka eset, hogy kapzsi, kegyetlen szü
lők gwrmekeiket, főkép a. könnyebben megfé
lemlíthető leányokat házasságra kényszerítik. 
Iszonyú lesz ezért a felelősségük az örök Bíró 
elölt. Az ilyen kényszerházasság pedig Isten és 
lelkiismeret előtt érvénytelen, semmis. 

Aki tehát erősen lenyügzö félelemből lépett 
házasságra, csak akkor tekintheti magát igazi, 
lrvényes hitvesnek, ha az eddig hiányzó sza
bad beleegyezést most már önként pótolja. Ha 
pedig ezt tenni nem aknrja, ám akkor az egy
házi hatósághoz kell fordulnia, amely - ha a 
s!Hyos f~lelem behizonyitható - a házasságot 
semmisnek nyilvánítja s a feleket új házasságra 
szahadítjr~ fel. 

V égiil kizárja a szabad beleegyezést. 

c} A szinlelés. 

E címem semmis a beleegyezés s kö\'etkezöleg 
n házr~sság. 
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a) ha a felek egyike vagy mindketteje külső
leg ugya.n kifejezi, hogy házasságot akar kötni, 
de szívében pozitiv akarati ténnyel kizárja azt. 

Azonban, mint az t'Jj jog hirdeti: "A belső aka
rúti beleegyezés mindig megegyezőnek vélelmez
Letik a szavakkal vagy jelekkel, amelyeket a. há
zasságkötésnél használnak". 

Aki tehát utólag azt állítaná, hogy nem akart 
őszintén egybekelni, ezt valamikép he is kellene 
bizonyítania s az okozott kárt megtérítenie. 

b) Ha a felek egyike vagy mindketteje kizárja 
a jogot a hitvesi cselekedetre. 

c) Ha egyikük vagy mindkettejük kizárja a 
házasság egyik lényeges tulajdonságát, mint 
annak egységét, felbonthatatla.nságát. A római 
egyházi Rota (törvényszék) 1916 május 10-én 
érvénytelennek nyilvánított egy oly házasságot 
is, amelynél az egybekelök a gyermeknemzési 
pozitive s kifejezetten kizárták. Nagyon gyanÍis 
tehát annak a házasságnak érvénye is, ha. a nő 
az egybekelés előtt magát mütétnek veti alá, 
hogy anyává ne lehessen. Ilyeneknél ugyanis 
kétséges az igazi házassági beleegyezés. Gasparri 
azt ajánlja, hogy az ügy ily esetben a Szent
székhez terjesztendő fel. 

Aki azonban házasságot akar ugyan kötni, de 
f'leve elhatározza, hogy annak .iogaival visszaél, 
azzal járó kötelességeket nem teJ.jf'síti, a fogam
zást elhárítja, hííséget megtöri stb., az érvénye
sen lép házasságra. de súlyosan vétkezik. 
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A házasságkötés formája. 

Tekintve a házasságkötés nagy fontosságát, az 
Egyház megköveteli, hogy a hívek házasságokat 
nyilvánosan, az Egyház szfne előtt, az Egyház 
ellenőrzésével s áldásával kössék meg. 

Az illetékes plébános. 

Nevezetesen csak azt a házasságot ismeri el 
az Egyház érvényesnek, amelyet a hívek az ille· 
tékes plébános előtt kötnek. Illetékes pedig az 
a plébános, akinek tertiletén a. házasságot meg
kötik. Az illetékes plébános más papnak is a.d
hat meghatalmazást, hogy a házasságkötésnél őt 
helyettesítse. Nagyon világos, amit a plébános 
meglehet a saját plébániájában, annál inkább 
megteheti a megyés főpásztor saját egyházme
gyéje területén s a pápa őszentsége az egész 
világon. 

liét tanu. 

A plébánoson, illetőleg az öt helyettesítő pa
pon kívül két tanunak is kell a háznsságköt~snél 
jelen lennie. Érvényess.;g szempontjából lc.>het
nek ezek a tanuk nők, gyermekek vagy másva.l
láslíak is; csak mint tanuk emJr1ttesen legyenek 
jelen s tudjanak a végbement házasságkötésről 
tanuságot tenni. Azonbnn .~zükség eseLén kíviil 
csupán katholikusokat sznhnd hálassági t::muk
nak (násznngyoknnk) alkalmazni. 



Kik kötelesek ezt a formát betartani? 

A házasságkötés imént előadott formájának 
betartására kötelesek, más szóval érvényes há
zasságot csupán a.z illetékes plébános és két 
tanu közremüködésével köthetnek: 

a) a katholikusok, kik egymás közt kötnek 
házasságot. Katholilmsok pedig az egyházjog 
szempontjából, akik a katholikus Egyházban 
kereszlelkedlek meg, továbbá azok, akik eret
nekségből vagy szakadárságból a katholikus 
Egyházba tértek. Mindezek katholikusszámba 
veendők még az esetben is, hn utóbb hiteha
gyókká váltak is; 

b) katholikusok, akik akár megkeresztelt, 
akár meg nem J..·eresztelt nemkatholikussal l•öt
nek házasságot, az esetben is, ha a vegyes val
lás, illetőleg vnlláskiilönbség akadálya alól fel
mentést kaptak. A nemkntholikus forma szerint 
kötött ngyesházasságok tehát - minl már em
lítettük- 1918 május 19-ike óta érvénylelenek: 

c) görög katholikusok, akik római katholikus
sal lépnek házasságra. 

Ellenben nem kötelezi a házasságkötés előírt 
ftlrmája: 

(l) a görög katholikusolwt, akár egym:.í.s közl, 
akár m:ísvallásúv<'l házasodnak. A hazai görög
nilhén és tiszta görög szertarlásúak nzonban az 
,·,j törvénykönvmek magukat önként alávetet
lék s íg\· ők is a római katholikusokklll E"gv
forma elbírúlás :ll á esnek: 
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b) a nemkatholikusoka t, akik egymás közt 
J(>pnek házasságra. 

Mikor nem kötelező az előírt forma? 

Két esetben mégis kivételt tesz az Egyház és 
az előírt formára még a kntholikusokat sem kö
telezi. Ugyanis, amennyiben nagy és nehéz aka
dály áll útjában annak, hogy a házasulandók nz 
illetékes plébános közremüködésével kössék 
meg a húzasságot, ettől eltekinthetnek s maguk 
közt két tanu előtt érvényes házasságot köthet
nek: 

a) lwlálos veszedelemben bármely ok idézze 
is azt elő, betegség, f<>nyegetö ellenség, földren
gés, árvíz stb.; 

b) ha a felek előreláthatóln.g egy hónapon he
liil illetékes plébánoshoz, nem juthntnak. Misz
sziók területén, háhorú vngy egyházüldözés ese
lén minden életvesz{•ly nélkül is előállhat az 
ilyen kényszerhelyzet. 

"\lindnkét ese~ben n h:ízasulandóknr.k igye
liezniök k«:>ll, hogy legah)bh más katholikus pa
pot hívjanak meg a házasságkötéshez, ameny• 
n~·iben ezt könnyen tehetik, de másnl.llású pap 
(']é szent hitük elárulása nélkül nem mehetnek. 

Jly kivételes köriilmények ki>zött a házasság
kötés nkkor is t~rvénvcs marad, ha a házasulan
dók a halúlv«:>szély ~negítéléséhen jóhhzeműleg 
tévedtek, vagv ha a hónap leforgása nlatt remé
HY!'Il kídil mégis az ill<'lék<:>s pléf>áno;,; ,-n g~- mC'g
hizollj:íhoz .inlhnll:-.k. 
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Jegyzet: Magyar nemzeti hadseregünk katom\i is tel
j,.seri az állalános egyházjog szabályai szerint kölik a 
házasságot. Tekinteltel ugyanis mostani kevés katonát 
(35.1100) számláló zsoldos hadseregünkre az Apostoli 
Szentszék nem tartotta megokoltnak, hogy ezek házas
,<ági ügyeire nézve az újonnan felállitott tábori lelkész
ségn.:k kiilönös joghatóságot adjon.t 

A házasságkötés egyéb körülml>nyei. 

Idő. 

A házasságkötés ideje az év bármely napja. 
Azonban az ünnepélyes esküvők, mint már em
lítettük, az ú. n. tiltott időben nincsenek megen
gedve. Ez az ünnepélyes a házasságnak szent
misével kapcsolatos ünnepélyes megáldásában áll. 
A püspök azonban kellő okból ezt is megenged
heli. Nagyon természetes, hogy a tiltott időben 
az esküvökkel kapcsolatos szokásos zajos mu
lalságoknak el kell maradniok. 

Hely 

A házasságkötés helye rendszerint a plébánia
templom, vagy - a plébános engerlélyével -
más templom \'agy kápolna. Papnellelő intéze
il.'kben -~ szerzetesnők templomaiban vagy ká
polnáil)an avagy magánházakban való esküvőt 
csupán fontos é~ sürgős okból engedheti meg a 
megyéspiispök. 

t V. ö. A fm. Hl'rcegprlmás 1923 nov. l-én kelt körle
velével 38R6. sz.; illc>tóleg Schioppa nuncius kisérő leve
hivei, amt•lyct az iiiPIÖ púpni irathoz csatolt. 



A házasulandók lelldállapota. 

A házasulandóknak szívükre köti az Egyház, 
hogy mielőtt házasságra lépnek meggyónjanak (és 
áldozzanak) vagy legalább tökéletes bánat által a 
kegyelem álla.potát visszaszerezzék, ha azt el~ 
vesztették. A házasság az élők szentségei közé 
tartozik; halálos bűnben felvenni szentségtörés 
volna. Sőt igen ajánlatos az életnek eme fordu}ó
pontján életgyónást végezni; s még jobb az élet 
új korszakára - ha lehet - alapos lelkigyakor
lattal készülni. 

Az Egyház ezenkívül nagyon ajánlja a háza
sulandókna.k, hogy frigyíikre, az ú. n. "me
nyegzői áldást" kikérjék. Ez a "menyegzöi ál
dás" az a három gyönyörü áldó ima, amely a je
gyesekért végzett külön szentmise formájának 
alkotó része. (Lásd alább 142. lapon.) 

Az esküvőnek eszerint tehát mindig szent
rnisével kapcsolatban kellene végbernennie. Saj
nos, azonban sok helyen hazánkban már nem is 
tudnak a jegyeseket annyira megtisztelő egyházi 
szertartásról. Legyünk rajta, hogy az ismét szo
kásba. jöjjön! 

Az eskető pap teendője. 

Az eskető pap szerepe főképen az, hogy az 
<'léje járuló házasokat szándékuk felől kikérdi s 
kölcsönös házassági helt-egyezésüket az Egyház 
nevében l!ivatalosan tudomásul ves~. Ezzel lé
nyeges teendőjPt he is töltötte. Azonban n há-
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:tnssagkötésnek e lényeges eselekvényét Egyhá
zunk gyönyörű és kifejezéssel teljes szertartások 
keretébe foglalja, amelyeket alább részletesen 
meg fogunk ismertetni. Sőt hazánkban ősi szo
kás az új házasokat imént tett szent igéreteikre 
meg is esketne. Innen nevezi n magynr a há
zasságkötést "esküvőnek". 

J\findemez áldásokban és kitüntető szertartá
sokban azonban, csak azok részesülhetnek, akik 
erre méltók. 

Jegyzet: Az új törvénykönyvvel az •í. n. passziv asszi.~=
tencia érvényét vesztette. Ez abban állott, hogy a biztosí
hikol nem nyujl.l (reversalist nem adó) vegyesvallású há
zasulandók kölcsör.ös h.í.zassági beleegyezését a plébános 
két tanu elölt minden egyházi ruha és szertarlás nélkül, 
hallgatagon, egyszeruen tudom:ísul Hite. Ezzel legalább 
a hűnös módon kötölt házassfl~:: éwénye bizlosílva volt. 

Az oly pass7.iv !lss:zis:ztenda pedig, amelynél a plébános 
két tanu elölt a felekel házassági bell'l'gyt'zésükel illetöleg 
n:inden egyéb szl'rlarlás mellöésével J.:ikérdi, a Mzassá
~ot ug~·an ma is érvén~·esítené, de tilossá dlott. (V. ö. S. 
Off. 1919 nov. 26.) 

A házasság utólago~ érvén~·esítése. 

:\Jt>glörténhctik, hogy miulán a felek akár jú-, 
akár rosszhiszeműleg házasságot kötöttek, kitu
dódik, hogy hontó nkadály van közöttük. 

Amennyiben mnguk a felek isnwrnék nzt f(•l. 
nincs t>gyéh hMra, mint hogy azonnal a lelki
atyához vagy plébánosukhoz forduljanak, aki 
:•~zerint, amint az nkadúly felmenllwlő \':t.gy fPI
mPnthC'tPtlen. ll\'ilnínos vngy titkos, mindk('fW-
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jük vagy csak egyikük előtt Ismeretes, külön
böző magatartást és eljárást fog előírni. Kétség
telen, hogy annak a házasfélnek, akinek fenn
forgó bontó házassági akadályról biztos tudo
mása van a hitvesi jog gyakorlata elől valamikép 
ki kell térnie. Ámde, mielőtt egyéb lépést tenne, 
sőt mielőtt a másik jóhiszemű felet n házassági 
akadályról felvilágosítaná, szakavatott lelkiatyá
tól kell útbaigazítást kérnie. Altalános irányel
vekül a következőket jelölhetjük meg: 

a) Ha felmenthető akadályról van szó, a plé
bános vagy lelkia.tya által felmentésért kell fo
lyamodniok. Sőt titkos és sürgős esethen maga 
a plébános vagy lt>lkiatya is megadhatja a fel
mentést. 

A felmentés elnyerése után, ha az akadály 
nyilvános volt (pl. vérrokonság vagy sógorság), a 
a házassági beleegyezést a.z Egyház által előírt 
formában, vagyis a pléhános és két tanu előtt 

kell megtenniök. 
Ha a felmentés titkos a.kadálvt mozdított el, a 

feleknek csupán rg~·mús közt "kell a házassági 
kölcsönös helet>gyczést megtenniök. Más szóval: 
('gymásnak ki kell jelenleniök, hogy házastúrsuk 
akarnak h•nni. Ezt pedig azzal a tnd~.ttal kell 
lenniök, hogy eddig nem vollak {·n·ényes házil
sok s most akamak nokká vúlni. 

b) Ha a házasfelek között a.kad<'ily ugyan 
nincs, de tén•d{>s, kén~·szet· vagy színll'lés foly
lim az érv{·n~·ességhez sziikséges szobad hele
t•gyt>zés hiún~·zott. nincs t>gyéb 'hátra, mint. hogy 
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e hiányt maguk közölt pótolják. Megteheti ezt az 
egyik a másik tudtán kívül, ha a szabad bele
egyezést annak idején csak ő nem adta meg s a 
másik fél a saját beleegyezését még vissza nem 
vonta. 

c) Végül, ha az előírt forma (illetékes plébános 
és két tanu) híján érvénytelen a házasság, a ba
jon úgy lehet segíteni, hogy a felek most már az 
előírt formában megkötik a. házasságot. Az Egy
ház igyekszik ilyenkor a felek érzékenységét 
minden lehető módon kimélni. Elengedi a kihir
detési és amennyiben botrány nélkül lehet, temp
lomon kívül, magánlakásban is megeskeli őket. 
Sőt, ha az egyik fél erre sem kapható, az Egyház 
-- csakhogy a másik fél lelkét megmentse -
ennek kérésére a házasságot "gyökerében is or
vosolhatja", érvényesítheti. (Lásd 129. Iapon.) 

Különös nehézséggel jár a formahiány pótlása, 
ha a vegyesvallású felek megtagadva az Egyház 
által előírt biztosítékot ( reversálist), polgárilag s 
esetleg másvallású lelkész előtt keltek egybe. 

Hogy a katholikus fél a gyóntalószékben fel
oldozható legyen szükséges, hogy súlyos vétsé
gét lehetőleg jóvátegye s az isteni s egyházi tör
vény által elengedhetetlenül megkövetelt bizto
sitékot legalább utólag megadja; sőt ha az egy
hekelés 1918. évi május 19-ikeóta történt, az Egy
ház által t>lőírl forma szerint meg is esküd
jék s ilyn•údon érvénytelen, biínös viszonyát 
rendezze. 

Arnile a polgári házasságkötés után a biztosí-
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Lék hivatalos megadását maga az állami törvény 
is lehetetlenné teszi. 

Mi tehát ilyenkor a teendő? 
Legszerencsésebb a megoldás, ha a nemkatho

likus fél is megtér, katholikussá lesz. Ez esetben 
az 189-!. évi :i2. t.-c. 4. §. értelmében az összes 
hétéven aluli gyermekek katholikus módon ne
velhetők. Sőt miniszteri engedéllyel a hétéven fe
lüliek is a szülőknek közössé vált vallására tér
Iletnek. 

Ha azonban - amint többnyire történni szo
kott - a másvallású fél nem hajlandó katholi
kussá lenni, másrészt a bűnbánó katholikus fél 
a maga részéről mindenre kész, amil jelen hely
zetében csak meglehet, akkor az ügyet előbb az 
egyházmegyei hatóság elé kell terjeszteni, amely 
a Szentszéktöl kapott irányelvek szerint fogja 
az utasítást megadni, illetőleg a Szentszéktől 
nyert felhatalmazással, a házasságot - a min
dcn lehetől igérő katholikus fél érdekében -
gyökerében orvosolni. 

A házasság gyökerében való orvoslása. 

Az Egyház az olyan házasságot, amelynél kez
deLtől fogva meg volt ugyan a kölcsönös házas
sági beleegyezés, azonban akár formahiba, akár 
fennforgó bontóakadály folytán nem léphetett 
~rvénybe, oly módon is érvényesítheti, hogy a 
formahiányt vagy bontóakadályt e"gyszeriíen 
JH'lll U•lezőnel\ lekinti és n háznsságot már gyö-
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kerében, vagyis kezdettől fogva érvényesnek is
meri el. Az ily házasság tehát jogi következmé
llyeire 11ézve, pL ami a gyermekek törvényessé
gél illeti, úgy tekintendő, mint kezdettől fogva 
érvényes házasság. Ezt nevezzük a házasság gyö
kerében való orvos/ásának. 

Ilyen jogi orvoslásért tehát csak akkor folya
modhatunk, ha a kölcsönös házassági beleegye
zés kezdettől fogva mindkét részről fennáll, to
vábbá, ha ezt a folyamodványunkat kellő fon
tos okokkal tudjuk támogatni. 

A gyermekek törvényesitése. 

Az Egyház azoka.t a gyermekeket tekinti és is
meri el törvényeseknek, akik érvényes vagy leg
alább is olyan házasságból származnak, amelyet 
a szülők jóhiszeműleg érvényesnek tartottak. 

A házasságon kívül született gyermekek tör
vényesítiletök a szülők közölt kötött érvényes 
házasság által, de csa.kis akkor, ha a gyermek 
fogantalása vagy születése idején, illetőleg e 
kettő közölti időszakban nem \'Olt közöttük 
bontóakadály. 

Ily esetekben a törvényesítést maga a házas
ságkötés eszközli minden egyéb jogi eljárás nél
kíil, sőt a sziilők tudtán s akaratán kívül is. Ha 
a gyermek törvényességél illetőleg kétség merül 
fel, hacsak az ellenkező be nem bizonyul, a gyer
mek mindig törvényesnek tekintendő. 
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Az elválás. 

A kötelék felbontása. 

Ha a felek annak ludatára ébrednek, vagy 
csak erősen gyanítják is, hogy frigyük érvényte
len s nem akarják, vagy talán nem is lehet azt 
másként orvosolni, kötelesek iigyiiket az Egy· 
ház elé terjeszteni s n köt<.>lék megsemmisítését 
v&gy helyescbben szólva az érvényes kötelék 
hiányának megállapítását kérelmezni. Az Egyhiiz 
döntése után, de csakis az után, ha t. i. házassá
gnkat az egyházi törvényszék érvénytelennek 
Hyilvánítotlu, léphetnek új házasságra. 

Az együttélé.~ megszüntetése. 

A végl'ehajtott érvényes házasság kötelékét a 
katholikus Egyház nem bonthatja fel s nem is 
bontotta fel soha; s n kik azt álnok utakon kiesz
közölték, lelkiismeretiikben távolról sem lehet
nek nyugodtak, mert Isten előtt házasok ma
radtak. 

Teljes.m alaptalan tehát a vád, amellyel némelyek az 
E~yházat illetik, mintha e tekintetben az clőkelőkkel, 
fejedelmekkel kivételeket tenne. 1gy nevezetesen Napo
konnak Beauharn11is Jozefinnel kötölt házasság:ír:\ sze
r('tnek hivatkozni, akitől a hatalmas kém·úr, minthogv 
trónörököst nem remélhetett, ell·ált, hogy' Mária Luiza, 
Ferenc osztrák császár s magyar kir:íly l~únyával 1810-
ben egyb~kelhessen. Ez az ügy azonbau Romdig sohascm 
jutoll. Ncrpoleon elsö házasságát a párizsi egyházi tör· 
vi'nyszék nyiivánitolta s('mmisnck s pedig azon a címen, 
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nwrl a császár nem adott ahhoz őszinte beleegyezést.(?) 
Bizonyúra szonwrú adnlékn ez az nkkori klerus fiiggésé· 
nek a világi hatalomtól. 

Arra a másik okra, mintha Napoleon első házassága 
a trienti forma hiánya folytán volna érvénytelen, maga 
l'Z illető 1\gyházi fOrvényszék scm helyezett súlyt. Mert 
1-.i~zcn Fesch bibornok, a császár nagybátya, magának n 
Párizsban időző pápának felhatalmazásából végezte 
J W-1-ben, Napoleon megkoronáztatása előtt az egyházi 
<:~kelés t. 

Amde az Egyház megfelelő fontos okból meg
engedheti, hogy a házasfelek ideiglenesen, m·agy 
<'gész életükön át külön éljencl,, anélkül, hogy 
házastársak lenni megszünnénelc ·Megtörténhc· 
lik ez: 

a} közös akaratból. 

Egész életükre szélválhatnak a hitvesek, ha 
egyikük pap akar lenni vagy szerzetbe akar 
lépni. Ily esetben azonban feltétlenül szükséges, 
hogy a Szeniszék engedélyt adjon, a másik fél 
pedig önként heleegyezzék s kellő biztosítékot 
nyujtson, hogy ö is meg tud mar:-.dni ez erény 
s hlíség útján. 

Sőt maguk a házasfelek ideiglenesen s közös 
akaratból lelki vagy anyagi okokból szétválhat
nak, ha az veszély vagy hotrány n{•lkül rnegeshe· 
tik. l\Iaga. Szent Pál a korinthusiakhoz írt levelé· 
nrk ni-ik részében nwgengcdi, hogy a házasok 
1'gymúsl időnkint minlcgy csupún testn>rekn<'k 
t<>kints•.'k, hogy ann;il hathatósahhan szenlt>lhes
sl>k magukr~t a lelki dolgokrn. 
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b! egyik fél akaratából. 
Az új egyházjog csup~ín egyetlen okot jelöl 

meg, amely az ártatlan félnek jogot ad házastár
sától örökre elváltan élni. És ez a házassúgtürés. 
De szükséges, hogy e vétek biztos és teljesen el
követelt legyen s hogy az ártatlan fél nzt nem 
engedte légyen el. Ha a másik fél is hasonló ,-é
tekbe bukik, szintén elvesztette jogát hitvestár
sának elhagyására. 

Az ártatinn fél ugyan sohascm köteles a vét
kest visszafogadni, dc megteheti s júl teszi, ha 
va~ reménye annak javulására. Főkép, ha az 
<'Set nvilvános, nem is köteles ::z :'irtntlan fél 
iigyét az Egyháznak előterjeszteni. 

Ideiglenes eh·álásra egyéb ok ok is feljogos Ha
nak. Az új egyházjog ezeket az okokat említi: 
ha n másik fél másvnllásra tér, n gyermekeket 
nemkatholikus módon neveli, vétkes és gyaláw
tos életet éJ: házastársa lelki t:"s testi épségél n
szélyezteti, kegyetl<>n h:'inásmóddaJ a közös élt'
tet túlnehézzé teszi. Ilyen s hasonUl ese!('kh<'n nz 
:írtatlan fél az l'gyházi hatóságtól ideiglenes vú
lásra engedé)_\·! kaphat, sől, ha az ügy siirgös 
és wszélves, már az engedélv elnverése előtt 1:1-
vozhatik: Az einlit felek r:z'onba~ sohase nm
Insszák ('} lt•galáhh plébánosHkn:11 jelentk('zni 
annál is inkáhh, hogv ígY n g_,·ónlnlú at~·:lnak. 
aid, az okok felől kikérdi é)k('t, mPgn~·uglntó f('
l<,lelet adhassannk. 

Válás C'sctén a. g~·Prnwkckd nz :lrtallnn f(~l. ha 
wg~·rs :t h:ízasság. :1 katholikus f(•l nenli. 



A polgári házasság. 

Polgári házasságnak nevezzük azt a házassági kö
teléket, amelyet a felek a világi hatóság előtt köt
nek avégből, hogy frigyüket az úllam is elismerje, 

Többféle alakja van: l. kötelező polgári há
zasság, amelyet a törvény minden házasulandóra 
egyaránt kiterjeszt. Ezt hoztak be 1894-ben s 
léplették 1895 október l-én életbe hazánkban is. 
Dívik kivülünk jelenleg Németországban, Fran
c-iaországban, Olaszországban, Belgiumban és 
Svájcban; 

2. fakullativ polgári házasság, amely a felek 
tetszésére bízza, hogy vagy egyházilag vagy pol
gárilag kössék meg házasságukat. Ezt a formát 
Anglia, Északamerika s újabban a Csehszlovák 
l;:öztársaság fogadta el; 

~- szlikségbeli polgári házasság, amely azok
nak nyujt mórlot államilag elismert frigyet kötni, 
akik egyházi házasságot nem köthetnek. Ez van 
Ausztriában faz ú. n. Burgenlandot kivéve), Dá
niában, Spanyolországban, Portugáliában stb. 

A polgári házasság minden formája -- ameny · 
nyihen keresztények házasságáról van szó, az 
Egyházra. nézve sérelmes s káros. N evezetesen 
:1z~rt, mert illetéktelen beavatkozást jelent az ál
lam részéről a yaiJás s lelkiismeret iigyeibe, elő
mozdítja a v:tllási közömbösséget, aránylag 
könnyen lehetőn~ teszi nz dd.lást, ami :í.ltal meg
ingatja a lúrsadalmi élet alap_jait. 

"'"ng~·on dliigos, hogy a k:ltholikns hívek, aki-



ket az Egyház meghatározott házasságí formára, 
t. i. az illetékes plébános és két tanu közremü
ködésére kötelez, a polgári házasságot Isten és 
lelkiismeretük előtt érvényes házasságnak el nem 
ismerhetik. Nincs azonban kizárva, hogy az 
olyanok, akikre az Egyház a há~assági forma 
törvényét ki nem terjesztette (lásd 123. lapon), a 
polgári házasság által lelkiismeretben is érvé
nyes, valóságos, felbonthatatlan házasságot kös
senek, feltéve, hogy ily házasságot kötni szán
<lékolnak. Ezt a szándékot feltételezve az 1918 
május 19-ike elötti vegyesházasságok is, a pol
gári kötés által érvényre emelkedtek s valóságos, 
felbonthatatlan házasságok lettek. 

Habár a polgári házasság katholikus szem
pontból csupán polgári jogi egyezmény, szerző
rlés s mint házasság lelkiismeretben érvénytelen, 
ámde annak megkötésére a hívek mégis kötele
sek lehetnek. Kötelezi őket a helyes és okos ön
szeretet önmaguk s leendő gvermekeik iránt. 
A polgári kötés elmulasztása ugyanis igen súlyos 
jogi következményekkel járhat és sok polgári 
előnytől foszt meg. 

Polgári 1•álás. 

1\Hnthogy a hívek házassági ügyei egyedül és 
kizárólag az egyházi bíróság hatáskörébe tartoz
nak, méltán merül fel a kérrlés, va.i.jon szabad-e 
és mikor szabad a világi bíróság előtt válópert 
indítani; to\'ábbá kntholikus bíró hozhat-e ez 
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tigyben itéletet és katholikus ügyvéd vállalh:1t-e 
világi biróság előtt házassági iigyet? 

A biró. 
Ha a világi bíró, ismerve az Egyház álláspont

ját, mégis olyképen tárgyalná a házassági pere
ket, mintha a.zok valóban a világi bíróság hatás
körébe tartoznának, stHyosan vélene a katholi
kus hitelvek ellen. Ha azonhan :1z Egyház illeté
kességét az ily ügyekre nézve elismeri, igen fon
/os okból, nevezetesen, hogy állásában megma
a·adhasson, hozhal esetleg házasságot bontó íté
lelet is, de csakis ama feltétel alatt, hogy csu
pán a pt:~lgári kötelékel s annak következményeit 
szándékszik feloldani s azt a feleknek alkalmas 
módon tudtukra is adja. 

A házasfelek. 

Ha ::t felek, akiknek hftzassága érvényes, oly 
szándékból indítják a válópert, hogy a.zután t'U 
házasságra lépjenek, súlyosan vétkeznek. Ha 
azonban a házasság az Egyház színe előtt amúgy 
is semmis. vagy pedig a kiilönélés az Egyhúz és 
l('lkiismerel színe előtt megokolt (pl. egyik fél 
házasságtörése általi. nincs akadálya annak, 
hogy a polgúri házasság kötelékétől s :-~nnak kö
wtkczményeitöl világi biróság ítélete állal meg
~zabadítsák magukat. 

Ogy véd. 
Az Egvház nem emel kifogást az ellen, ha 

meggyőzóltéses kntholikus iigyvéd az érvén~·es 
házassági kötelék ''édt>lmére, a világi törvény
szék előtt is Yúllalkozik. 
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A válást is előmozdíthatja, ha a felek azt meg
engedett módon kérik. Ha azonban a felek bű
nös szándékból akarnak válni, nevezetesen, hogy 
új, a lelkiismeret színe· előtt érvénytelen házas
ságot köthessenek. még a. polgári kötelék fel
hontásában is csupán igen fontos és kényszerítő 
olwkból müködhetik kiizre, az esetre, ha az ér
dekeltek tudják, hogy ő csak a polgári k"ötés 
megszüntetésén dolgozik. 

Jegyzet: A hbassággal kapcsolatos egyházi büntetésc
ket "A penitencia tartás" clmű könyvünk függelékében 
ismertetjük. (197 lap.) 

A házasságkölés szerl~trlása. 

Az esketés. 

t. 
A szentség kiszolgáltatása. 

A pap egyházi ruhában az ollárhoz rnegy, ahol öt a nász
nép várja. A jegye.sek - a rnenyasszony a völegény 
hnlj:"ln - az ollár elölt inkább a lecke oldalán állanak. 

Mögöttük a tanuk (a násznagyok). 

Pap (P.): .\z Atyának és Fiúnak és Szenlléh·k. 
nek ne,·éhcn. Amen. 

P.: Mi :\ ne,·ed? Felelet (F.) N. és ~-
(A völegény és rnenyasszony megmondják keres:t

nevliket.) 

P.: N. Nyilatkozzál lsten l;S az An~·aszentegy
ház színe dőlt, akarod-e a jelenlevő· N-t törvt-
nyes fpJpségül m:lgadhoz Yt'llni. F.: .\karom. 
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P.: lgéred-e, hogy hozzá holtodiglan, holtáig
. lan mindenben hű akarsz lenni, mint a hű férj 

feleségéhez, az Istennek parancsa szerint hű 
lenni köteles. F.: Igérem. 

Erre a pap a menyasszonyhoz fordul: 

P.: N. Nyilatkozzál Js/en és az Anyaszentegy
ház színe előtt, akarsz-e a jelenlevő N -hez lör
vényes feleségül hozzá menni? F.: Akarok. 

P.: Jgéred-e, hogy hozzá holtodiglan, holtáig
lan mindenben hű akarsz lenni, mint a hű fele
ség urához az lsten parancsa szerint hű lenni kö
teles. F.: Igérem. 

2. 
A gyiírűJ,: megáldása. 

A gyuru köralakjánál fogva a halhatatlanságnak és 
eh·álaszlhatatlanságnak jelképe. A házasokra nézve kü
lönösen is azt jelenti, hogy valamint a karikagyűrűnek 
1:inrsen vége, úgy az ö hűségüknek se legyen soha vége. 
Valahányszor a gyűrűre tekintenek tehát, jusson esziikbe 
a házasság egysége s felbonthalallansága s Igy ama leg
szentebb kötelességük, hogy kizárólag egymásé legyenek 
mindhalálig. Hogy pedig a gyűrűt a házasok balkezükön 
,·iselik Szent Izidor püspök szerint azér! van, mert a ré
!,(iek felfogása szerint a balkéz gyűrűs ujjától egy ér egé
szen a szlvig ér. 

P.: Segítségünk az Úr Nevében. F.: Aki az egl'l 
és a földet teremtette. 

P.: Uram hallg::1sd meg künyörgésemet. F.: És 
kiiiltásom jusson eléd. 

P.: Az Úr legyen veletek. F.: A te lelkeddl•l is. 
P.: 1\iinyöt·iig.iiink: Aldd nwg Umm ezeket ::1 
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a gyűrűket, amelyeket a te nevedben megáldunk, 
hogy, akik azokat hordozzák a, te békességedben 
megmaradjanak, a te akaratod teljesítésében 
kitartsanak és szereleiben éljenek, öregbedje
nek, gyarapodj,:mak életük napjainak hosszú so
rán keresztül. A mi Urunk Krisztus által. F.: 
Amen. 

P.: Könyörögjünk: Emberi nem Teremtője és 
Fenntartója, lelki kegyelmek osztogatja, te 
Prnm! küldd el amennyekből ezekre a gyűrükre 
vigasztaló Szentlelkedet, lásd el azokat égi védő 
erövel, hogy azoknak, akik hordani fogják, örök 
üdvösségükre szolgáljanak. F.: .\men. 

Erre a pap a szenteltvfzzel meghintett gyűrüket felcse
rflve a f~rj s feleség ujjára húzza, mondván: 

P.: Az Atyának t és Fit'mak t ~s SzentlélekniO'k 
tw,·élwn. F.: Amen. 

3. 
A z új házastársa], .megáldása. 

(A férj és feleség az oltár előtt térdelnek.) 

P.: Segítségünk nz Ür Nevében! F.: Aki az eget 
és földet tercmtelte. 

P.: Erősítsd meg lsten, amit bennünk müvel
tél. f.: Szent h•mplomodból, amely Jeruzsálem
ben vagyon. 

P.: Legyetek áldottak az Úrhan. F.: Aki a vilá
got Sl'mmiből alkotta. 

P.: Kiiit~·örögjiink Ábrahám Istene, ·]zsák ls
feli(', Jákob Istene úldrl t meg ('zek<'t a fiatalokat 
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és ültesd el lt'll\ükLen 3Z élet ma.gvát, hogy amil 
saját javukra szolgálónak megismertek, azt ki
vánják is megcselekedni. A mi Urunk Jézus 
l\. risztus, az emberiség Megváltó.ja, a te sze nt 
Fiad állal, aki veled él s uralkodik a Szentlélek
kel egyetemben mindörökön örökké. F.: Amen. 

127-ik zsoltár: 

P.: Boldogok mindnyájan, kik az Urat félik. 
kik az ö utain júrnak. 

1\Jivel kezeid munkáját eszed, .boldog vagy és 
jól lesz dolgod. Feleséged mint a termékeny 
szőllötö házad falai közöll; fiaid mint az olajfa 
sarjadékai asztalod köriil. 

Jme igy áldatik meg az ember, ki az Urat féli. 
Aidjon meg téged az Úr Sionban és lússad 

Jeruzsálem javait életed minden napjaiban: 
és lássad fiaidnak fiait s a békességet Izrad<'Jl. 
Dicsös~g az Atyánk sth. 
P.: Uram irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Uram 

irgalmazz! l\fiatyánk ... 
P.: És ne vigy minket a kísért~she. F.: Dc sza

badíts meg a gonosztól. 
P.: t'dvüzílsd szolgáidat. F.: Akik tebenned 

híznak, Istenem. 
P.: l{üld.i nekik. Uram, segélYt szent hel~·ed

röl. F.: És SionbM ollnlmazd őiH•t. 
P.: L~g~· szúmukra l'ram az eröss(•g torn~·:L 

F.: .\z elknséggel szemhe11. 
P.: Fram hallgasd uwg köu~·iirgt>st•mel. F.: ts 

kiúHúsom .iu~son t•ll·d. 
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P.: Az Úr legyen veletek. J.'.: A te lelkecidel is. 
J{.: Könyörögjünk. l\ ériink U ram tekints Ic 

szent egedből <'rre a frigyre; és amint Tobiásl 
és Sárát a béke angyalának kíséretével oltalmnz
ta<l, úgy ezeket is védd meg n gonosz lelkek vé
szes incselkedést:itől, távoztasd el Wlük a lélek s 
test \'eszcdelmeit, hogy a le hatalmad pártfo
gása alatt dícsérjék a te szent ne,·edet, amely ál 
dott örökkön örökké. F . .- Amen. 

P.: Könyörögjünk. Figyelmezz Uram a mi kö
nyörgésiinkre és támogasd kegyesen azt az in
tézményedel, amelyet az emberi nem elterjesztl-
sére rendeltél, hogy amit a te rendelésed szerinl 
megkötnek, a te segélyeddel meg is tartsák. F.: 
Am eh. 

l'.: Könyörögjünk. Áldd meg Uram ezt a szol
gádat s szolgálóleányodal, ami-nt megáldotlad 
Mózes imádságára Izrael fiainak családjait, hogy 
a ,. őrös-tengeren átkelve Fáraó elől megment>
kedjenek, így ezek is ü(hözüljenek színed előtt az 
ítélet napján. A.miVrunkl\risztus áltai.F.: .\men. 

P.: Áldjon meg titeket az Atya lsten, őrizzt-n 
meg tileket Jéws Krisztus, dlágosUson meg ti
teket a Szentlélek: tekintsen le reátok az Úr és 
irgalmazzon nektek, és fordítsa arcát felélek és 
adjon nt>ktek békét (•ltett>k mind<'n napjaib.:m, és 
töltsön be Liteket az ég minden úldúsúv:~l bünei
t<'k hocsánatúra, hogy örök (•ldt>tt>k ll'~~·t>n örök
kön örökké. F.: Amen. 

Erre a pAp a ház:~sok kt>ztH slótájávat ·fllköh·én í~y 
~zút: 

14-·1 



P.: Összekötlek titeket Mzasságra az Atyának 
t és Fiúnak és Szenilélelmek nevében. Amen. 

4. 
Az eskü. 

Hazánkban ősi hagyományos szokás a kötött frigyet 
c-sküvel is megerősíteni. Evégből a férj s feleség egymás 
után az oltár elé térdelve s ko:lt ujjnkat a f('sziill"tre téve 
fgy esküsznek: 

lsten engem úgy segéljen! 
Nagy Asszonyunk a szeplötelen Szűz Márin, 
És Istennek minden szentei, 
Bogy a jelenlevő N -t szeretem, 
Szerelvén magamhoz veszem feleségül (illeti>

leg: Szeretvén hozzá megyek feleségül), 
lstennek rendelése szerint, 
A keresztény An~·aszentegyháznak szokása 

szerint, 
És hogy öt el nem hagyom, 
Holtomiglan, holtaiglan, 
Sernminerníí viszontagságában, 
l st en engern ügy segéljen! 
Végül az eskető pap intelmet ""~Y hl!szédet inlt;z :11. 

új házasokboz. 

A nászmise. 

Az Egyház forrón óhajtja, hogy a Mznsságkötés szent· 
mishel kapcsolatban mt>njen ,·égbt>. 1\liht is leközőljük 
a jegyesekért előirt votiv szenimisének sajátos részeit. Az 
általános, minden sz<>ntmi~éhen közös részeket bármely 



jó imakönyvben megtaláljuk. A Ieközölt szent szövegek 
bő s épületes anyago! adnak a jegyeseknek s házasoknak 
az üdvös megfontolásra, elmélkedésre. 

Bevezető. 

Izrael Istene adjon össze liteket és ö legyen ve
letek, aki a két egyetlen gyermeken Tobiáson és 
Sárán megkönyörült ~s most tedd Uram, hogy 
még tökéletesebben áldjanak téged. (127. zs.): 
Boldogok mindnyájan, kik az Urat félik, kik az ő 
utain járnak. Dicsőség az Atyának ... Izrael ls
tt'lle ... (egészen a zsoltúrig). 

Könyörgés. 

Hallgass meg minket mindenható és irgalmas 
lslen, hogy amit hivatalunknál fogva kiszolgál
la tunk, azt a te {t) d ásod tökéletesebben betöltse . 
.\ mi Urunk ... 

Szent lecke. 

Szent Pálnak, az efezusiakhoz írt leveléből. (:>. 
n. 33.) 

Testvérek: Az asszonyok engedelmeskedjenek 
férjciknek, mint az Úrnak; mert a férfiú feje az 
asszonynak, mint Krisztus feje n anyaszentegy
háznak s ugyanő megszabadítója testének. Dc 
mint az anyaszentegyház engedelmeskedil< Krisz
tu.mak, úgy az asszonyok és férjeiknek mindc
nekben. Férfiak! szeressélek feleségteket, mint 
Krisztus is szerette az anyaszentegyh_ázat és ön
magát adta érte, hogy azt megszentelje, megtisz-
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titván a vizek fürdöjével az élet igéje által, hogy 
dicsövé legye magának az anyaszentegyházat, 
nem lévén azon szeplö vagy redő, vagy más 
('tréle, hanem hogy szent és szeplötelen legyen. 
úgy kell a férfiaknak is szeretniök feleségüket, 
mint önnöntestüket Aki feleségét szereti, önma
gát szereli. Mert soha senld a maga testét nem 
gyűlöli, hanem táplálja és ápolja azt, mint Krisz
tus is az anyaszentegyházat; mert az ö testének 
tagjai vagyunl,;, az ö ht"'sából és csontjaiból. Ezért 
az ember elhagyja atyát és anyját és feleségéhez 
ragaszkodik; és ketten egy testté lesznek. Nagy 
titok ez, én pedig Krisztusra és a.z anyaszentegy
házra nézve mondom. Azért kiki közületek úgy 
szeresse feleségét, mint önnönmagát; az asszony 
pedig félje az ö férjét. 

1\ on,ers. (l 27. zs.) 

Feleséged minl a termékeny szöllötö, házad fa
Jai közötl. Fhlid mint :11. olajfa sarjadékai aszta
lod körül. 

Alleluja .. \ lleluja. 
Küldjön nektel,; az Úr S('gítségel, a szent hely

ri)! és Sionból 'édelmezzen meg lilt•kt>t. .\llelnja. 

E11angélium. 

nészl('t Sz<>nt l\J:llé e,·angélimnából. ( 19. 3-6 .. , 
Amaz időben hozzá járulának Jézushoz a fa.ri
zcusok kísértn~n őt és monddn: Szahad-c az 
ernhernek ft•leségét elbocsátani nkármi okból? 
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Ö pedig felelven, mondá nekik: Nem olvastá
tok-e, hogy aki az embert kezdetben teremtette, 
férfivá és asszonnyá aikoHn öket? és mondá: 
Annakokáért az ember elhagyja atyját és anyját 
és feleségéhez ragaszkodik és a kettő egy testté 
l(·szen. Ennélfogva mát• nem ketten vannak, ha
nem egy test. Amit tehát lsten egybekötött, em
her el ne válassza. 

Felajánlási ének. 

Te benned bíztam, Uram, mondottam: Te vagy 
az én l stenem, kezedben van az én sorsom. 

Csendes imádság. 

Kérünk, Uram, fogadd a házassági szent 
frigyért bemutatott áldozatot és anúnt e münek 
le vagy a szerzöje, légy te az intézője is. A mi 
Vrunk Jézus Krisztus által ... 

liliatyánic 
után a lecke oldalán a pap az eUHte térdel6 jegyesek fe

lett igy imádkozik: 

Fogadd kegyesen, Uram, esdeklésünket és tá
mogasd jóságosan azt az intézményedet, amely 
filtal az emberi nem elszaporodását akarod esz
közölni, hogy amit a te akaratodból megkötnek, 
n te segélyeddel fenn is maradjon. A mi Urunk 
Jézus ]{riszt us által ... 

Könyörögjünk. lsten, aki erődnek· hatalmával 
mindeneket semmiböJ alkottál, aki miután a vi-
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lágmindenség kezdetétől fogva mindent elren
deztél, az lsten képére teremtett embernek az 
asszonyt elválaszthalatlan segítségül azért ad
tad, hogy a női testet a férfiú testéből származ
tatva ezzel tanítsad, hogy amit egyből tetszett al
kotnod, azt sohasem szabad szétválasztani; 

lsten, aid a házassági egyesülést oly kitünő ti
tokkal szeuteted meg, hogy a házastársi friggyel 
1\ri.~zlu.~ és az Egyház szeniséges viszonyát jel
képezzed; 

Isten, ki a nőt férjéhez kapcsolod s e kezdettől 
rendelt társas életet oly áldásban részesíted, ame
lyet sem az áteredő bűn sem a vízözön nem tn· 
elott eltörölni: 

tel{ints kegyesen erre a szolgálódra, aki mi
dőn a házasélet szent frigyét megköti a te erö
sítő oltalmadért esedezik. Add Uram neki, hogy 
elég erős legyen a szeretet és béke szent igáját 
hordani, hogy híven és tisztán mcnjen férjhez 
1\risztusban, köYesse a szent asszonyok példáját, 
legyen férjéhez szeretetreméltó, mint Rákel, 
okos, mint Rebeka, hosszúéletíí és hií, mint Sára, 
a pártütésnek pokoli szelleme f!Z ő lelkét soha 
halalmába ne ejtse; a hithez és a parancsokhoz 
ragaszkodjék. Csak emez egyt>tlen nászt ismerje 
s menekiiljön minden tilos érintkezéstől; gyen
gcségél erösítse meg a szent fegyelem; legyen 
~zendén komoly és tiszleletreméltóan szemérmes, 
járatos a nH'nnyei tanokb:m: 

áldd meg ől mint anyát terméken~•séggel, az 
t>rt"nyh<'n legw•n kipróbúlt és ártatlan szivíí; 
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és nyerje el a boldogultak nyngodalma t s a 
mennyeknek országát; 

és lássák mindketten fiaiknak fiait a harma
dik s negyellik nemzedékig; 

az általuk óhajtott aggkort érjék el. Ugyan
azon a mi Urunk Jézus Krisztns által ... 

Áldozási ének. 

Ime így áldatik meg az ember, ki az Urat féli, 
és lássad fiaidnak fiait s a békességet Izraelen. 

Áldozás utáni ima. 

1\:önyörö'gjünk. Kérünk téged mindenható 
lslen, gondviselésed intézményeit kegyelmeddel 
kísérd, hogy akiket törvényell szerint együtt
élésre összekapcsoltál, hosszú békességben őrizd 
meg. A mi Urunk Jézus Kriszttts által ... 

A /te missa est ulán - mielölt az összes jelenlevökre 
áldást adna - n misézö pap újra a jegyesekhez fordul s 
újból megáldja ökel: 

Abrahám J.~tene, Izsák Istene, Jákob Istene 
lt>gyen veletek, töltsön be titeket áldásával, hogy 
hithassátok fiaitoknak fiait a harmadik s negyed
íziglen: azután pedig nyt>rjélek el a végnélkiili 
örök életet, a mi Urunk Jézus Krisztus st>gítségC' 
által, nki az Ah·ával és Szentlélekkl:'l él és 
uralkodik lsten m.indörök iirökké! Amen. 
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A KERESZTÉNY CSALÁD. 

Az örök minta. 

A világ Megváltója jelleméhez és hivatásához 
híven itt a földön "vir dolorum", vagyis a fáj
dalmak férfia akart lenni. Nincs az a testi, lelki 
szenvedés, amelyet szívesen magára n'em vállalt, 
sőt szent mohósággal ne keresett volna. Egyet
len egyet kivéve! .o\ családi élettel nem ritkán 
kapcsolatos szenvedésekböl nem kért soha. Ö a 
legboldogabb családnak legszerencsésebb gyer
meke akart lenni s igazi családi boldogságo! 
kívánt itt a földön élvezni. És ugyan miért? 
Mert a családi béke s boldogság nem annyira a 
sors ajándéka, mint sokkal inkább az erény 
jutalma. Minthogy tehát azt akarta, hogy az ö 
családja mintaszerííen erényes, szent család le
gyen, következetesen akarnia kellett, hogy az a 
lehető legboldogabb család is legyen. 

Feltűnik előttünk a ná.u1rethi hajlék. 
Maga Názáret/1, a "fehér város", "Galilea vi

rága" csendesen, békésen húzódik meg, mint a 
gyöngy a kagyló ölén, a dombok egész koszo
rúja közepeti s ama magaslatok között, amelyek 
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Ezdrelon · síkját északról határolják. Környékén 
szántóföldek szőllőkkel váltakoznak s az egyes 
magányosan álló fügefák s datolyapálmák az 
egész tájnak barátságos jelleget kölcsönöznek. 
Nem látni itt merészen tornyosuló hegyormokat 
az azokat környező szédítő szakadékokkal. Nin
csenek itt magányos, árnyas, titkosan susogó 
erdők . . . Szóval nines itt senuni "regényes". 
Názáretb jellege az elzártság, magány, rejtett
ség, szelid komolyság, a mindennapi megszokott 
élet. 

A szent család élete is ilyen volt. A házikója 
olyan, mint a többi; kicsiny, négyszögletes, la
postetejü. Körötte kicsi kert. Berendezése sok· 
kal egyszerűbb, mint azt a mi elkényeztetett 
európai ízlésünk mellett elgondolni tudjuk. 
A mühely is csak a legegyszerübb, primitiv szer
számokkal rendelkezile Alacsony, szűk, kicsiny. 
A család életmódja, táplálkozása, ruházkodása 
szegényes, de kielégitő. 

Tehát minden kicsiny, csupán csak egy itt a 
nagyszerű s fensége.~: a családtagok ragyogó 
erénye s ·az ezzel kapcsolatos kifejezheteUen 
boldogság, amely a házik·)t betölti s onnan 
szerteárad. Családi boldogság! Kinek szívét ne 
melengetné annak még gondolata is? Ki ne vá
gyódnék utána? Amde kinek nyílik meg ez a 
földi paradicsom? Kulcsa az erény, nevezelesen 
~z az erény, amely a többit mind magával hona: 
a s:eretef. :u: i'in:ellen szerctc>t. · 

1\ szent csahíd olthonának homlokzalún 
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aranynál is fényesebben ragyognak e . szavak: 
itt szerefet honol, ill nincs egoizmus, önzés! 

lVIert valóban, ebben a családban mindenki 
csak másnak élt. 

Gondoljuk csak azt a szent mesteremberl, 
amint nap-nap után kemény, keserves munká
val keresi a kenyeret. Tekinlelt ö valaha ma
gára, a saját kényelmére, hasznára? Soha! Neki 
csak egu gond_ja van: csakhogy az a gyermek 
meg az anyja mindennel el Jegyenek látva, ne 
nyomja öket gond s nélkülözés súlya'. 

És az a jóságos asszony! Ö is napestig tevé
keny. Ezer a gondja, baja. Figyelme minden 
csekélységre is kiterjed, csakhogy minden rend
ben legyen; tiszta, l::~karos legyen a lakás, ízle
l es a táplálék, ép, célszeríí a ruha. Kedves olt
hont akart ö teremteni annak a gyermeknek s 
annak az odaactó, önfeláldozó férjnek. Maga
magát pedig egészen feledi. 

V ég ül az isteni gyermek! Aki nem azért jött 
- mint maga mondja -, hogy kiszolgálják, 
hanem hogv ö szolgáljon ki másol.:all ~lily ked
ves, mily szolgálatkész! Hogvan siirög-forog, 
hogy iiröm<:>l szer<>zzt:>n azoknak, akik egész('ll 
érte élnek. 

1\lincien családtag tehát meglagadja magát, 
feledi magát, a töbl>iért él s do/ql)zik s ime épen 
ezzel akaratlanul is azt t-ri el, hogv mindenU 
érte f-1. érte dnlgnzik s ígv í) voltaképen a szere
ft:>t gócponlia lett. És ez mérhetelleniil boldo
gílú! Hisr.C'n nincs mns igazi holdogság a földön 
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s az égben, mint szeretni és szerettetni. Csupán 
a zárkózott, hideg szívek boldogtalanok. A sze
retö szívek mindig holdogok, mert a boldogság 
forrását önmagukban hordják. 

Családalapitás. 

Midön a madárka családot alapít, a bereknek 
védett helyén a ringó ága), egyikén fészket rak 
magának, oly helyeset, kedvcset, melegel s ba
rátságosat, hogy öröm ránézni. Az ész híján az 
ösztön vezefi művészetében. l'vlondhatnók, a ter
mészel törvényei állal a jó lsten gondolkodik 
helyeUe. l\Iikor pedig az ember alapít családot, 
fészket, tűzhelyet, nem az ösztön, hanem a jó 
lsten által megvilágított józan ész hivatott őt 
vezérelni. 

Miért is, aki arra érzi magát hivatva, hogy 
családi élet kebelén oldja meg az élet nagy fel
adatát, elsősorban sokat imádkozzék azért a vi
lágosságért, amely a magasból árad, kérjen 
igazi, természetfeletti bölcseséget s okosságot az 
frrtól. De aztán hallgasson is a jó Isten kt>gyelme 
által megvilágosított józan ész szavára. Ez bizo
nyára - veliink egyiitt -· a kö,·etkező lanácsot 
adja neki: 

a) Az ember házasodjék annak idején. Ne túl
korán s ne títlkésőn, hanem tartsa be a termé
szet s köriilmt>nyek által javalt életkor határait. 
Ne\'Czetcsen a férfi rendesen ne leg~·en 24-25 
émél, a leán v 20-22 évnél fiatala hb. A g~·er
lllC'kl>sszel telt elhatározúsokat többnyire meg-
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siratjuk. Nem ritkán nevelni akarnak másokat, 
kik még maguk is nevelésre szorulnak; vérük
kel táplálni gyermeket, akik még maguk is fej
letlenek. 

b) A választásnál legyünk tekintettel a lelki s 
testi alkalmasságra, rátermettségre. N evezetesen 
egymásban ne annyira a szépséget, kedvességet, 
mint az erényt keressük. Legyünk tekintettel 
egymás egészségére is. Hiszen mi családot s 
nem kórházat akarunk alapítani. Némely bajok. 
főleg az átöröklődö s nemi betegségek a házas
élettől határozottan eltiltanak. 

c) Mielőtt családot alapítunk, annak an!]ngi 
biztos megalapozásáról is kell gondoskodnunk. 
A nagy különbség a hitvesek között vagyon s 
rang dolgában nem szokott áldás forrása lenni. 

d) Lép,jünk az oltárhoz tisztán, tisztességben, 
méltó lelkülettel. Hogy pedig a házasság tisztán 
katholikus legyen, ehelyiitt bővebb kifejtésre 
már nem szorul. 

Azonban, bár a családalapításnál a józan ész
től, a keresztény okosságtól kell tanácsot kér
nünk, vezérfényt kölcsönözniink, de a volta.ké
peni létesítő, építő erőt még sem ebben kell ke· 
resnünk. "Vizsgáljuk, honnét ered, hogyan ala
lm! a család - frja Bouarmd. -- Mondjuk ki 
kereken, hogy azt sem az érzékek, sem a szel
Jem meg nem alapítják. Az érzékek ingadozása, 
az azokat csildnndó szépség ijesztő tiinékeny
sége a családot inkább még felforgatják. 
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A szellem pedig magányos csillag, amely inkább 
ragyogni, mint egyesülni vágyik. Sőt gyakran 
éles kard, amely sebet ejt; megközelíteni nem 
lehet. 

A család l{útfe.ie nemesebb valami, mint az 
érzékek; jobb, tisztább valami, mint a szellem: 
),útfeje a szív. A szív építi fel azt a magasztos 
szentélyt, amelyet családnak nevezünk. 

A szív: azaz a szeretet szüksége; sziikségérzet, 
amely nem csillogni, de önmagát elfeledni, nem 
élvezni, hanem önmagát feláldozni, egészen át
adni vágyik amaz egyetlen feltétel alatt, hogy 
magát soha többé vissza nem veszi. 

Tehát a szív teremti meg a családot ... a von
zalom keresésében mindig sziíkebb köröket al
kotva maga körül. És amint a kör kisebbedik, 
a vonzalom nő s erősödik. Először mindenkihez 
bizalommal és jóakarattal közelít. Azután ki
választja magának ismerőseit. Ismét körültekint 
s ott látja maga köriil életének mintegy kiegé
szrtö részeit: anyát, {ivért, nővért ... Végre a 
kör egészen összeszorul, a szív még magasabbra 
tör s e fenséges magaslat tet0pontjára érve el
jön a pillanat, midőn a szív így szól: Téged 
egyedül; és kimondva e szót: Téged eguedül, 
nyomban hozzáteszi: Örökre! Ime a sziv ez iin
nepélyes pillanata, e Jegemberibb és legistenibb 
érzelem, a sz:eretet alapítja meg a családot." 
(V. ö. Bougaud: Kereszténység és korunk. I. 275.) 
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A házaslársaknak egymás Iránil kötelesséJ(el. 

A szeretet. 
A szeretet az a mágnes, amely áZ erre válasz

tott szíveket hitvesi frigyre összevonja s aztán 
eggyé forrasztja; a szeretet marad a hitvesek
nek első s legfőbb kötelessége is mindörökre. 
'\:intaképen maga a Szentl~lek Krisztus- és 
Egyházának, e két miszlikus hitvesnek egymás 
iránti szerelelél állíl.ia fel. (V. ö. Ef. 5. 25.) Le
het-e ennél ideálisabb, tisztább, önzetlenebb és 
áldozatosabb szereletet elgondolni? A házasok
nak tehát lsten szent szándéka szerint többet 
kell látniok egymásban, mint a húst és vért: 
többet, mint a puszta embert. Ennyire az állat, 
illetőleg pogány is eljut. A kereszlény házastár
sában lelkének kiegészítő felét is lát.ia, akit 
lsten számára nlkololl, akh·el ()f lsten szerelele 
forrasztja össze ill a földön s egykor az egész 
örökkévalóságban. 

Ez az igazság sok eg,·ehel megdlágít, amit e 
köny,·ecskében tárg~·altunk, ne\·ezetesen a há
zasság egységét, felbonthatallansá~át s az Egy
ház borzalmát a vegyesházasságoktóL Megma
gyarázza továbbá azt is, hogy habár az Egyház 
az özveg~·ek második, sőt továhbi házasságát 
meg nem tilt.ia ug~·an, de sohasem javalja. 

De _jellemezze a hitvesi szeretelet, illetőleg 
annak tula.idonságait néhány, a történelemből 
veti példa, ameh· jobb:\11 meg,·ilágítja a dolgot, 
mint bármelv szMradat. 



A szeretet egyik sajátsága, hogy meleg és 
gyengéd. 

Ilyen volt az a szeretet, amely Lajost, Thürin
gia tartományi grófját szent hitveséhez, magyar
honi Szent Erzsébethez fűzte. Ennek jellemzé
sére elég legyen a régi krónikások nyomán azt 
a fenséges, megható jelenetet vázolnunk, midön 
a Szenlföldre induló gróf Erzsébettől búcsúzik . 

. . . Az őrgróf Sclrmalkaldcnt tíízte ki talál
kozóhelyül, ahova Szent János-napkor minden
kinek egybe kellett gyűlnie, aki résztvesz a ke
resztesháborúban. Az őrgróf egyenkint búcsúzik 
itt szeretteitőL 1\likor azután ahhoz ért, aki neki 
legdrágább volt a földön, Erzsébetlzez, annyira 
erőt Yelt rajta a válás fá.idalma, hogy egyetlen 
~zót sem bírt kiejteni a zokogástóL Egyik kar
ján:tl feleségét fogla, a másikkal anyját ölelte 
meg. N é mán szorította öket sz í vére s ott tartotta 
öket vagy félóráig néma fájdalommal. És csak 
sírt meg sírt ez a kemén~· lovag . 

. \nyja és felesége sem akarták elbocsátani. 
Sokúig tartották iltölelve, mintha meg akarták 
,·olna ezzel gátolni elszakadúsát. Erzsébet han
gosan kiálta: ú, jaj nekem, szegény asszonynak! 

Végre kibontakozott a fejedel<>m az öh•lö lia
rokból. Erzsébet azonhan nem nyughatott bele, 
hogv már most ehzakadjon tőle. Engedelmével 
el nkm·tn ldsérni Tftüringio határáig. Lajos meg
engedte .. M.ikor megérkeztek az ország határá
hoz, ~ szegt•nv asszouv szíve nem hírta megér
tPni, hogv mos( m:ír el k<>ll btksúznia. Azért 
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még egy napi járóföldre kísérte férjét, mellette 
lovagolva gyakori sóhajok közölt. Aztán még 
~gy napi útra halaosztotta a válást. És mikor ez 
a nap is eltelt, megint nem bírta magát elhatá
rozni, hogy férjét elhagyja: arra gondolt, vajjon 
nem kisérhetné el férjét a háborúba. Ezt az őr
gróf is szívesen vette volna, de tekintettel kel
lett lenni az ország kormányzatára s a gyerme
kekre. 

És Isten akarata mindennél több volt a szent 
asszonynak s így ráadta fejét, hogy megválik. 
Ekkor a híí V argila lovag odalépett az őrgróf
hoz s azt mondá: "Uram, itt az ideje, hogy a 
nagyságos fejedelemasszonyt hazabocsássad, hi
szen meg kell lennie!" 

Az őrgróf és Erzsébet heves zokogásban tör
tek ki s megint egymást hosszan átölelve tartot
ták. "Szívem drága kincse- szólott a férj -, 
édes Erzsébetem, őrizzen s áldjon meg téged a 
menny Istene! Ne feledkezzél meg rólam imád
ságodban. Isten veled!" 

Erzsébet sokáig nézett utána s a gyötrő fáj
dalomtól félholtan tért vissza komornáival ... ; 
mikor fölért Wartburgba, letette magáról min
den fejedelmi ékességét és fekete ruhát öltött; 
azután átengedte magát a szomorúságnak, a 
magánynn.k és senki sem tudta őt megdgusz
talni. - Lám! a szenteknek is volt ám szívük s 
mennyire tudtak szeretni! Sőt ők tudtak igazán 
sz<'retni. (V. 5. Stnlz: Szent Erzsébet.) 

Valami ha~onló .ielPnelet olvasunk Cllantal 
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Franciska életében, midön a szentnek hozzá 
méltó leánya, Mária Amala, háborúba induló 
férjétől, Thorens bárótól, Szalézi Szent Ferenc 
öccsétől búcsúzik. Elszorult a szívük, fájdalmu
hat sem visszatartani, sem mérsékelni nem tud
ták. Mária Amata messzire elkísérte férjét, nem 
birt karjai közül kibontakozni. Mikor mégis vál
niok kellett, mindketten oly sűrü könnyeket 
ontotlak, hogy könny lopózott azoknak szemébe 
is, akik őket bllesúzni látlák és csodálkoztak 
rajta, hogy oly erőszakos fájdalmukat el tudták 
,·iselni. Keresztények voltak; utolsó szavuk az 
az igéret volt, hogy még hívebben szolgálják az 
Vr Istent, megújuló buzgósággal törekszenek az 
erényre, ha lsten megadja nekik a kegyelmet, 
hogy T horens báró ép egészséggel tér vissza a 
háborúból. Thoum vágtalva távozott, hogy 
jobban eltitkolhassa zokogását. Néhány hét 
mulva jött a hír, hogy a jámbor báró útközben 
betegségnek esett áldozatul. Szalézi Szenl Fe
renc malifa tudatla a legnagyobb ldmélettel a 
halálhírt a fiatal özveggyel. JI ária Amata és szin
tén jelenlevő édesanyja eszméletüket vesztik. 
A szent püspök térdenállva sír, zokogása majd 
megfojtja. Amint a f{ajdalom első percei elmul
tak s a keresztény megnyugvás ereje felülkere· 
kedett, Szalézi Szent Ferenc a kápolnába ment 
s a drága elhunytért misét mondolt. Mária 
Arnala a sekrestyében hallgatta, hogy fájdalmá
nak szabad folyást engedhessen. · Néha-néha 
egy-egy szívet facsaró sóhajtás röppent el csön-
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desen ajkáróL "tn lstenem, én egyetlenem, mit 
lettél velem? O, milyen mély ez a seb! Istenem, 
segíts rajtam. A te kezed sebzett meg engem, a 
te kezed gyógyítson meg engem". (V. ö. Szent 
Chantal élete, Bougaud. II. k. 3. l. stb.) 

Ámde a szereleinek nem szabad csupán hév
nek haradnia, hanem tettekben is meg kell nyil
vánulnia. Nevezetesen, legyen a szeretet tü
rehnes. 

Pompásabb példát a.Jig találhatnánk erre, 
mint aminőt Szent 111onika, Szent Agoston édt>s
anyja adott . 

. . . J ól látta férje gyeugeségét s híítelenségét, de 
sohasem tett róla említést. Szenvedett némán. 
Akkor sírt, mikor férje távol volt; s mivel a fér
fiútól, aki Istent nem szereti, esztelenségnek tar
totta azt követelni, hogy híven szeresse a te
remtményt (t. i. feleségét), megelégedett azzal, 
hogy gyarló férje számára hitért s Isten iránt 
való szerelett~rt esedezett, mert ezek által nyer 
az ember tisztaságot. Épen így szelíden, aláza
tosan, szerényen és valódi szereleltel hallgatott 
Jlonika akkor is, amikor férje haragra gyúladt. 
l\Iit is lehet mondani :~nnak, aki elvesztette ön
urahnát? Monika várt, míg fér.ie harngja leesil
lapult s felhasználva a férj lelkének visszalért 
nyugalmát s a gyengédség ama pillanatait, ami
kor heves, dt> .ióindulatú emberek, mint MoniJ.·a 
ura, Patricius is volt, hamgjuk kitörését feled
telni igyekeznek azokkal, kiket megbántottak, 
kinek szenved"'st okoztak: bizalmasan, nagy 
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Üvatossággal és négyszem közölt mondott né
hány magyarázó, sőt gyengéden sz emrehányó 
szót is, amelyet Patricius ma.id núndenkor jó 
szívvel fogadott. 

A szelidség e rendszerét, a hallgatás és ön
megtagadás e titkát nlinden barátnőjének aján
lotta; és ha ezek összevert arccal s ifjú férjeik 
durvasága által meggyalázva jöttek hozzá, ked
ves szeretetreméltósággal intette öket: "Vigyáz
zatok a nyelvetekrel" És mindenki tudta, hogy 
igaza van, mert bár férje indulatosabb volt, mint 
bárki más, meg nem ütötte öt soha. Patricius 
fel-felugrott dühében, meg is fenyegette felesé
gét, de haragjában tovább nem ment; llfonika 
~zelíd tekintete núndenkor megfékezte őt. Igy 
jellemzi anyjának okos, hősies és t4relmes sze
reletét Sunt Agoston vallomásainak 'könyvében. 
(9. könyv, 9.· fej.) (V. ö. Bougaud: Szent Mo
nika.) 

A szerető szolgálatkészségnck hitvese iránt 
remek példáját adta R6mai Szent Franciska. 
Ruzgó lelkigyakorlatai mellett sem mulasztotta 
el soha a kötelességét, amellyel minl nő urának 
tartozott. Mindig rendkívül előzékeny volt férje 
iránt, ki öt épen azért gyengéden szerette. A pél
dás egyetértést közöttük negyvenéves házaséle
tük alatt soha semmi sem zavaria meg. Fran
ciska, ha férje öt szólította, vagy jelenléte vala
hol sziikséges \'Olt, soh::tsem habozott /ell.·igya
korlatail félbeszakítrmi. A férjes nő - szokta 
ilyenkor mondani - mindent, még az ájtatos-
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kodást is abban hagyni tartozik, ha női kötel· 
meinek teljesítéséről van szó. 

A hitvesi együttélés nagy áldozatokkal jár. 
Ámde a szeretetnek erőpróbája épen az áldozat. 
Krisztus, az örök minta is, szenvedése és halála 
s ennek a szenimisében való titokzatos megújí· 
lása által mutatja meg leginkább szeretetét je· 
gyese, az Egyház iránt. 

Hüen utánozta ezt az isteni példát Cervenia 
Klára. Fiatalon ment nőiil egy negyvenéves fér· 
fihoz. Ez sok testi bajban szenverlett, amelyet 
menyasszonya előtt gondosan eltitkolt. Esküvő· 
jük után pedig csakhamar súlyos betegségbe 
esett, amely őt a sír szélére juttatta. Nemes· 
lelkű fiatal hitvese mindenképen igyekezett 
férje fájdalmait enyhíteni. Hat hétig virrasztott 
ágya mellett s nem rettent vissza attól, hogy a 
betegséget ő is megkaphatja. És nem is ápolta 
hiába. Ura felgyógyult, amit az orvosok véle· 
ménye szerint csakis buzgó fele~égének köszön· 
hetett. Régi testi hibái azonban sohasem hagy· 
ták el, sőt késöbb annyira fejlödtek, hogy teste 
csupa seb és daganat lett. A sebek rossz kigőzöl· 
gése s a beteg leheletének undorító bűze min· 
denkit visszariasztott. De Klára nem tágított; 
tovább is leggyengédebben ápolta őt. A kínos 
állapot tíz évig tartott. Már mindenki kimeriilt s 
kidőlt az ápolásban, de nem a hőslelkű hitves. 
Mikor pedig mindezekhez még az anyagi nyo· 
mor is bekopogtatott, a jó asszony eladogatta 
ékszereit s ruháit, hogy a· hitelezöket kielégítse 
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s belege számára a szükségesekel előteremtse. 
V égre a halál megkönyörült a betegen. De [(fára 
nem örült annak, hogy keresztjétő,l megszaba
dult, hanem őszintén megsiralla halottját. 

A hűség. 
A hitveseknek második lényeges kötelessége 

" hűség. A szeretet gyökeréből ered s annak 
egyik legszebb, legillatosabb fehér virága. Örök 
mintát szolgáltatolt erre is 1\ris::lus az ö Egyhá
zához való viszonyábnn. Krisztus hííségesen 
Egyházá,·al marad örökre: lelke és teste. És az 
Egyház viszonozza czl a hlís~gel. Kriszlus csak 
az ö szeplőlclen jegyesére, az Egyházra gon
dol, amely viszont Krisztu.wn kívül nem ismer 
urat. Ennek a hűségnek nyih·ám·nló jele amaz 
igazán isteni termékenység, amellyel az Egyház 
szííuös-szüntelen a legszebb lelkeket termi s ne
,·eli 1\risztusnak, a menn_\·országnak. 

Kell, hogy a házastársak is lehetőleg mindig 
eg_\·más"ial maradjanak, csak egymásra gondol
janak, szh·iik músfelé hajlásának még a látsza
tát is gtmdosan kerüljék . .-\ hiítelent az ószöwt
~égi törvény agyonköveztette, a Szentlélek pedig 
az t'ljszö,·etségi Szentírásban pokollal fenyegeti. 
(Ef. 5. 5.) .-\ hitvesi jogok gyakorlatára vonat
lwzólag pedig tartsák irányadónak, amit az 
apostol a J.:orint/w.~iakhoz írt első levelének he
tedik részéhen tanít. Tt>kintsenek ebhen is k(•
reszlénYi m~ltóságukra s a házasságnak Jslt'ntiíl 
rendelt szent céljaira. Kl-lség eselén kérjenek bi-
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zalommal tanácsot, lsten helyettesétöl, a lelki
atyától/ 

A hűségben való finom lelkiismeretességet 
minden hitves eltanulhatná Chantal Szent Fran
ciskától. Ha férje távol ,·olt. n legegyszerühhen 
öltözködött, mert - mint mondá - a szemek, 
amelyeknek tetszenem kell, száz mértföldnyire 
vannak innen, szükségtelen tehát magamat csi
nosítanom. 

Ha ilyenkor vendégei érkeztek, igen udvaria
san fogadta őket, de oly szerénységgel és tar
tózkodással - különösen fialal urakat -, hogy 
könnyen látni lehetett arcán, az alkalom rosz
~zul van megválasztva a tisztelgésre. Okos eszé
vel - mondja egy régi történetíró --· arra a 
nézetre jutott, hogy ilyenkor a nőnek kissé ud
variatlannak kell lennie, hogy nagyon szerény le
hessen. Szép példáját adta ennek egy ízben. Volt 
egy fiatalember, Chantal bárónak egy jó ba
rátja, aki szenvedélyesen szeretle szentünket s 
feltette magában, hogy a vt'gsőkig fogja üldözni. 
Olyankor jölt látogatóba, mikor Chantal báró, a 
férj épen távol volt. A bárónő illedelmesen fo
gadta, mint férje barátját. A vendég estig ott
maradt. Erre a szent asszony, minlha mit sem 
tudna a fiatalember szenvedélyes szerchnéröl, 
kijelenté: Sajnálja, hogy Chantal báró nincs itt
hon, kiilönben lartóztntná s szállást adna. Ámde 

1 Bövebben szóllunk e túrg_vról .. A hntorlik parnncs"
hnn. Fiiggclék: A hnzastiszt:lsiig. (89. lap.) A IC'hetöség 
szerint szintc kimerítően a .• Jegy~soktatás"-ban. 
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(í egymagában, mint olyan nő, kinek férje távol 
'au, ennek a szerenesének nem örveudhet. 
Azonkívül neki bizonyos ügyben egy szomszé
dos kisasszonyt kell meglátogatnia. A cselédsé
get már utasította, hogy szolgálják ki. Azután 
lóra ült és máshová ment éjjeli nyugalomra. 

A fiatal úr annyira megzavarodott és megszé
gyenült ekkora erény láltára, hogy többé nem 
merte háborgatni az erényes nőt férje távollété
ben. Az eset nemsokára férjének is tudomására 
jutott s még inkább növelte szent felesége iránt 
érzett gyengéd szeretetét. (V. ö. Bougaud: Chan
lal élete l. lll.) 

l\lidőn 410-ben Alaril.: gót király Rómát ha
talmába kerítette, egyik katonája kivont kard
dal akart kényszeríteni bizonyos fiatalasszonyt 
hűsége megtörésére. A derék nő bátran nyujtá 
oda fejét s késznek nyilatkozott inkább meg
halni, mint hitvesi hűségél megszegni. E rendü
letlen erényesség annyira meghalotta a durva 
harcost, hogy csábítóból a nő Yédelmezője lett. 
Biztonságba helyezendő, a S::ent Péter-temp
lomba vezette öt, gondoskodott élelméröl, sőt 
felkereste férjét, hogy sértetleniil visszaadja 
neki a hüséges ao;szonyt. 

Maguk a pogtínyo/.: a .iúzan ész Yilágossága 
mellett a hűtelenséghen, a húzasságtörésben a 
szeretet s igazs:ígossúg borzalmas sérelmét is
merik fel. 

Lucrelirr, n nemes római hölgy, midün Tar
quinilis Sextus ra.ila t>röszakot követett el, húr 
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jómaga ártatlan volt, még sem vélle máskép ki
engesztelhelőnek ezt a gyalá·t:ctlot, mint azzal, 
hogy férje s atyja elő it nyilta n feltárta az ese
let s aztán - mielőlt megakadályozhatták Yolna 
- szh·éhe tőrt di:\fött. :\Jinthogy a pogány fel
fogás az ily köriilmények közölt az öngyilkos
~ágot megengedhdőnek vt-lle, nt>m :-;zlintek meg 
az erkölcsös Lucrefiáf, minl a hitvesi hííst"g 
J.;éldaképét nu1gasztalni. 

~'lulalja a pogány népek felháborodását a há
znsságtöréssel szemhen az a szigor is, amellyel 
nzl fenyítették . 

. \z emJiplomiak ezer n-sszöesnpással büntet
lek a há?.as.~áglörö férjet, a házasságtörő nőnek 
pedig örök bélyegiil az orrút Yáglák Ie. Az ara
bok fejvételle!, a /örököl.: s mús népek szintén 
mindig halállni büntett~k a házasságtöröket 
A régi germánok a házasosúgtörő nő haját levág
ták s mezílelenrc ,-etkőzteh·én, korhácsoh·a ííz
:ék egvik helyről a másil.;ra .. \ pogány s:ás:ol; 
a házasságtörö nsszonyt arra kényszerítették, 
hog~- magát felakassza s azután telemét nyilvá
nostm megéget,·e, híínlársál a mágl~·a mellett 
akasztották fel. .-\ peruiak nemcsak a házassúg
törő nőt s férfit, hatwm sziileit, testYéreit s leg
ki.izell'l>bi vérrokonait is elt'•gették, hogy kiirtsák 
nzt a nemzedt•kt>t, anwlv il.v gonosztelire képes. 
PatJUt szigelén az indiúnok a házasságtörőt szii
lt•ihez szokták vt>zetni. hogy nzok nwgfo.itsák, 
hííntúrsút pedig törrel szúrlák le. 

És ,·njjon lsten. nk i oly t'ré-11\'(~1 s ft•nségg,,l hir-
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dette ki a hatodik és kilencedik parancsot, vaj
.ion adós fog·e maradni legszentebb törvénye 
lábbaltipróinak '! ,,N e csaljátok meg magatok -
int az apostol. - Sem a paráznák ... , sem a 
ház;\Sságtörök 1wm fogjúk hírni az lsten orszá
gát." 

Egyébként maguk n keresztén.\'ek példát w
hetnek erkölcsö.,ség szempontjából a régi görö
göidői is. Midőn Gerada.~ előkelő spártait cg~
idegen mo:-gkérdezte, Yajjon minő hiintelést 
szabnak núluk a házasságtörőkre, ez felelé: 
,.E gonosztettre Lycurgu.s nem szaholl hiinte
lést, minthog\· ez nálunk sohawm fordul elő'". 

,,.Mc-siinös lúmogalás. 

A házaslélrsaknak ugyancsak lényeghedgú 
harmadik kötelessége egymás irúnt a küksönös 
túmogatús. És ha a férfiú rúszoml arra. hogy az 
{~Jel nehéz, küzdelmt>s útj:1in lsten neki ,.segítő 

hlrsal" adjon, nH•nn~·iwl inkább sziikség~t érzi 
a g_\·engéhh nő az ··rő.~ehh, hiztosahh férfiké7. 
túmogatflsának. 

Ehlwn a ki\ksiiniis túnwgalúshan is ./é::us 
lüiszlusnak és az Eg~·húznnk d~zonya adj:1 a 
legfenst'gl'sl•hh p~ldát és i<lt•últ. .Té:us 1\ris::lus 
túmogat.ia E!(vhúzfll imú\·;11. úl<l'lzallaL közlwn
Júrússal, úldú<.;sal. Példúj{l\·:ll nag_,. dllnia tok ra 
lelkesíti bl('JI di<"<;ÖSl~gt•érl -; a lell.:ek jaYúért. 
\'iszon! uz Eg,·húl lúngolú buzgalommal l.:arolja 
fl•l 1\ris::tlls iigy,•il itt a földön. Onfelúldozú 
gonddal tH•n•li. istúpol.ia 1\ris:ltls gy\'rnH'k\'il: 
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az egész földkerekségén utánuk jár apostoli uta
kon, vértanui nyomokon. Szóval Krisztusnak él 
és hal. 

E gyönyörű minta szednt támogassák a hit
vesek egymást elsősorban a lelki életben, az eré
nyességben. 

I. Henrik német király megható köszönete, 
amelyet halálos ágyán feleségéhez, Szent Matild
hoz intézett, valóságos dicshimnusza enní'k a 
l•ötelességteljesítésnek. "O, drága feleségem -
szólolt a haldokló csúszúr -, ki hií vagy hoz
zám a halálig! Köszönöm hiíségedet, jóságodat! 
Köszönöm, amennyire csak köszönhetem, hogy 
hevességemben sokszor lecsillapítottál s annyi 
ügyben nekem tanáccsal s jó példával szolgál
t:ll. Sok _jóra figyelmeztettél te engem, amit kii
lönhen <'lhagytam volna. Sokszor akartam igaz
~ágtalanságot elkövetni. de te rámutattál, hogy 
mi az igazság. Sokszor rá\·ettél könnyeiddeL 
ho:;.(y az ügyefogyottak iránt, akiknek nem volt 
pártfogójuk, irgalmas lt>gyelc Mindezekért ezer
szeres hála s köszönet neked!" 

Clwntnl Szent Froncisl:o n~·omban eskiivőjc 
után elrendelé, hog:v BourlJill!Jban, a családi 
kastély kápolnáj:'íhan naponkint szentmise le
gyí'n, amelyen maga is férjével s személyzeté
vel résztvett. Ha ura vasár- vagy ünnepnap va
dászatra induH, semmikép sem engedé el, hog~· 
előbb kís~rt'!(•vt>l egviilt szenlmis~t ne hall
gasson. 

Gyönyöríí p~ld;"it :ultak, hogy mikép kell a 
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házasoknak egymást a lelki életben támogat
niok, Szent Eleazár árinói gróf s hitvese, Szent 
Delfina. Egész életmódjuk szinte lsten dicsösé
gének előmozdítására, a felebaráti szeretet gya
korlataira s a kölcsönlis megszentelés eszközlé
sére volt berendezve. Házirendjük heillett volna 
a kolostorba. Vagyon ~s méltóság közepelle ér
tettek szent csendheu és visszavonultságban élni 
s 3. világi foglalkozásokkal az Jstenhen való 
szent szemlélödést egyesíteni. 

És e nemes vetélkedés az nr szolgálatáhan 
tiszta öröm- és t\ikéletes békének volt forrása 
számukra. És minő vigasz volt a feleségre, mi
rlön megérhette, hogy l :-!23-ban elhunyt s szá
mos csodával megdicsőített urát az Egyház ün
nepélyesen szentlé avatta. Jómaga 1369-ben 
hunyt el ugyancsak a szentség hirében. 

Abban a háborúban, amelyet Ill. Konrád 
1138-ban a Velfek ellen indított, ll' ein.~berg vá
rosát is megszállottn, amelyet a wiirttemberoi 
herceg tnrtott elfoglalva. :\1idön Yégre kemény 
tnsn, makacs ellenállás után a várost hatalmába 
l;;erítette, elrendelé a város fclégetését s a láza
dók legyilkolását. De mégis csupa lovagiasság
hól megengedé, hogy előbb a nők eh·onulhat
nak, mindenik a neki legbecsesebbet elvive ma
gával. Erre az engedélvre támaszkodva a her
cegné férjét, mint neki lP.g-drágáhbat, vette há
lára s így hag~·t:l el a ,-{u·ost. Példáját kö\'elte a 
többi asszony. Frig!Jes, a csiiszár fitestvére 
ugyan liilakozolt ez l'llcn, de a császár meglar-
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tolta szavát, sőt megdicsérte az eszes és derék 
hitvese!.: et. 

fgy kellene minden feleségnek - akiket lsten 
többnyire elevenebb vallásos érzéssel s buzga
lommal áldolt meg, mint a mai férfivilágot -
urát a bűnből, sőt nem ritkán hitetlenségből ki
ragadnia, az örök kárhozattól megmentenie s a 
weisbergi asszonyok példája szerint - akár a 
hátán az égbe vinnie. 

A gyermek. 

A hitveseknek azonban nem csupán egymás
sal szemben vannak kötelességeik, hanem a há-
7.asság célja, a heledik szentség által megszen
lelt állapoluk egy fontos s fenséges feladatot is 
t·ó reá_juk: Istennel: guermeket adn l, nevelni. 
Yalóban nagyszeríí feladat' 

Isten a saját képére s hasonlatosságára alko
tolt emberbe ug~·anrsak \"alami alkotó, terem tő 
erőt s kedn•t oltott .. -\z ember, anwnnyiben csak 
tehetsé~et érez magában, színsen örökíti meg 
nevét itt n földön. Nagy mnnkákat óhajt hátra
hagyni, szohrokat, képeket, építményeket, tudo
mányos, költői, zenei mlívekel. J~s boldog önér
zettel jcg~·zi reájuk nevét. Nyugodtan hal meg, 
merl 'an, ami hirdetni fogja öt ~z utókornak. 

Ámde vm1-e nag~·szedíbb remekmíí a világon, 
mint az (•mber'' Isten eleven arcl<épe, gyer
mekl', örököse? 

:\ grúniloL a márványt, a vasat egykor szél·· 



morzsol.ia az idő foga. A tudományos és költői 
miívek egykor feledésbe mennek. De az ember 
élni fog örökre. 

O, minő nagy s fenséges érzés tehát az a szii
lői öntuda·t! Ezt n gyermel,;et, ezt n derék em
bert, ezt a szenlet én adtam a világnak, az Egy
háznak, a hazánal;, a mennyorszúgnak! Semmi
ben sem vagyok hasonlóbb az /stenlrPz, a Te
remtőhöz, mint mikor atya, anya lettem. 

Van-e fáradság, gond, szenvedés, kereszt, 
amelyet ez a boldogító öntudat bő\'en meg nem 
jutalmazna? 

Azért a· gyermek az Istennek áldása. 
~·lár a paradicsomban megáldá öket (az első 

házaspárt) lsten és mondá: .,Növekl•djetek és so
kasod.iatok". (fi<.>n. t. 2f).) 1-~s az egész Oszöv('l
ség szinlc ezeklől nz úldó sz:waktól Yisszhang
zil,;. .\ pálri:'lrkák áld;'lsa az h':1dék nwgsokaso
dásál igéri mindig. És mikor Jefte meggondo
lallan buzgalmában le:'myút feláldozzn, ez nem 
n z életet, hanem sz ü zcsség{•l siratja, ,·ag:vis az l, 
hogy sohasem lehet anyád: .,Csak azt engedd 
meg, amil l,;érek - szúl at,·júhoz -: Borsáss 
el engem, hog\· kél hónapig lú,·ozzam a he
gyek be és sírnssam szíí zességenwl túrsaimm::~t··. 
(Bir. ll. :·Ji.) 

:\lidőn az é1h>san~·a szÍ\'1' alall hordja magza
túl, n<'mde azt mond.iuk, hogy .. áldott" úllapol· 
ban ,·an? 



És mikor világra hozza gyermekét, minden 
ismerőse szereneséf kíván neki az Isten áldá
sához. 

Midön p~dig az édesanya első útjában a gyer
meket az Ur házába viszi bemutatni, az Egyház 
így imádkozik felette: "Mindenható, örök Isten, 
aki a boldogságos Szűz .\lória anyasága által a 
hívő szülők fájdalmait örömre változtattad, te
kints l{egyesen erre a szolgálódra, aki hálaadás 
végett örömmel jött a le szent templomodba s 
add, hogy az élet után ugyanazon boldogságos 
Szííz Mária érdemei s közbenjárása által az 
örökkévaló boldogság örömeibe gyermekével 
együtt eljutni mélló legyen". 

A hit s a józan ész csak áldást lát tehát a 
gyermekben. 

Honnan tehát, hogy manapság annyi család 
fél ettől az áldástól s úgy tartja, hogy Isten meg
veri őt a sok gyermekke}') Akárhány pedig vo
nakodik elfogadni az isteni áldást? 

Keresztény hitves, nyisd föl csak egyszer lelki 
szemedet! Körötted röpköd ezernyi angyali, gyö
nyörüséges gyermekfejecske. Szinte tolongnak, 
oly sokan vann,lk, miközben édesen kedves
kedve, esengve szólnak: mi vagyunk a te gyer
mekeid, unokáid, dédunokáid sth. lsten tervé
ben, gondolatában, teremtő erejében. Mert ne
ked szánt minket lsten, hogy apánk, anyánk 
légy. Ö, könyöriil.i rajtunk; add nH'g nekünk :.z 
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életet, a lehetőséget élni, öriilni a létnek, egykor 
lsten látásának, az égnek ... 

És te visszautasítanád őket kegyetlenül? 
Vissza tudnád öket lökni a puszta lehetőség 
ködös tengerébe, rneghiúsítva lsten oly irgal
mas, üdvözítő szándékait? 

Te rnegteszed! Nem akarsz apa, anya lenni!. .. 
És azok a: siránkozó árnyak elvonulnak. Tc·· 

hát rni - sóhajtják keservcsen -- sohasern lép
hetjük át a lét küszöbét, nem élvezzük soha a 
mennyország boldogságát, amelyet lsten jósága 
nekünk is megadott volna ... 

És ugyan miért? 
Egy másik könyviinkben1 azokat az ellenve

téseket, nehézségeke!, amelyeket a gyerrnekál
{!ás bősége ellen felhozni szokta-k, sorravettíik, 
megcáfoltuk. 

Kifejtellük, hogy nem az egészség, nem az 
anyagi helyzet a főok, amely miatt annyi család 
a gyermekáldús elől elzárkózik. !\:"em is a mai 
idők különös súlyos volta. :\fert hiszen lsten 
minden köriilmén~·ek közölt megadja a nehéz
séghez mért megfelelő segítő kegyelmeit. A nagy 
idők termik a hősöket. 

Az igazi ok a mai kor hilhiánya, kishitiísége, 
eqoizmusa, amely nem akar engedni kényelmé
hől, élveiből, mulatságaihúl, örömeiből senkinek 

1 .h•gyesoklalás. 



sem, még tulajdon gyennekénel\ sem. Inkább 
ne legyen, minthogy vele osztozkodni kelljen! 

Nagy esniódás ez! Hiszen így zárja ki magát 
az ember a leglisztábh, legnemesehh örömökhöl, 
:unelyeket e világ adhat. 

Mily örömtelen, sivár az élet gyermek nélkül 
vagy csak egy-két l'lkényeztelett g~·ermekkel, ha 
}.~fen többel szánt volna. 

Ha a tennéketlen férj, feles{~g úgy hazatér egy
l'lü' látogatásból, amelyet gyl•rmekjútéklól, ka
eajtól visszhangzó népes csnlúdnúl tell, nemdt>, 
minő céltalannnk, iirestwk tíínik fel dőtte az 
éll•t? :\Iinlha csak a teremtő Isten minden
ben éreztetné kelh·etlenségét. t>légedetlenségét. 
.\ lelkiismC'ri.'l h znklaloll s az örökkéntlósúg 
Sl'l11 igér sl•mmi jót .. \ hal{tlos úgyon tll'm lesz 
nwghitl lélek, nwghízhat0 úpoló, aki pohúr friss 
'izet n.nt_jtson. lelkedről gondoskodjék, szenw
det lefogja s aztán érted imúdkozzék. Nem ll•sz, 
ki virúgot ültessen sírodra, örizze emlékedd, 
megőrizze ne,·edet. .h eg,·, akit a világra hívtúl, 
az az elkéuH•ztell'tt eyy, sokszor ol~· húlátlan, 
ntg_,. talán méllú hiinlt'lésl\épen megdőzött a 
sírhan ... 

Ellenhen minö holdog a ('s:tlúdi ollhon: talán 
t·g~·szt'I'ÍÍ, szegén~·t•s. dl' Istentül nwgúldott, júl 
nt•n•ll. l'gészs{·g~·s. t•lt•n·n g~·ermPks,.n•gtől népes. 

\lilv -;z{•p 11 kul'fícsoii!J c·st(• il~· tnt>ghitl esa-
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ládi körben, a .iász•>l mellelt a gyertyás fenyőfa 
árnyékában. 

Mily öröm a sziilőkre nézve a fejlődő gyerme
kek elevensége, vidámsága, ked,·eskedése, talá
lékonyságn, kóp~sága, fejledező tehetsége s 
trényes élete! 

l\lily fenséges 4~rzés_ egyiket a másik után ké
~zíteni, bocsátani az lJ r asztalához! Minő családi 
ünnepek ezek! 

~fég aki szegén~·, de jó •·saládban látott is 
llnp,·ilágot, ritkán panaszolja az olthoni nyomo
rúságot. Ha szííkösen is volt minden, de igények 
1-.em voltak. És a gondos sziilők, gyengéd test
' érek szerelele mindenérl. bőven kárpótolt 

És h:l! felnőnek - sok gond, fáradság s nélkü
lözés árán - azok a gyermekek és talpraesett. 
becsületes, hasznavehető emberek lesznek, em
bertársaik igazi jótevői, mily holdog önérzettel 
számlálja öket az őszülő édesapa, édesanya ! 
Mily büszkén emlegeti őket! Ebből ez lett, nbhól 
az lelt. De min•l megállja a helnt, Istennek, 
embernek öröme telik bennük. 

És ehhen a szép c:>redmén.dwn nem kis része 
van i>pen (t cstdúd népessé~Jének s szegénységé
ue/.:. :\. g,·ermek rú n,Jt utah-a, hog\· dolgozzék 
s ke,·é<sst•l be(·rje, mindent megtanuljon, min
denlwz értsen, mindent megpróbáljon .. \z er~nyl, 
••rőt, üg,·ességet a J.:ii-:delem fejleszti ki, anwly
lől a jómód a gazdag g.,·<.•rnwket nH•ntesíti. 

trdekes .it'lt•nség az is, ha n Úr a népt>s csa
lfidhól eg,,·ik-másik gyP.rmekel kicsi kol'áhan 



magához veszi. Ügy megsiratják, mintha a7. 
egyetlen lelt volna. l\' em volt az "amúgy is csak 
teher", mint némelyek képzelik. De az az egy 
vigasz ilyenkor min<leneselre megmarad, hogy 
van még több, aki Istent itt e földön hííen szol
gálni fogja s jó s7.iileit egykor gondozza, ápolja. 
És minö boldogan húnyja le majd az ily szülö 
szemét. Halálos ágyát derék, jó fiúk, leányok, 
unokák környezik. Valamennyinek szemében 
ott a hála könnye. C.sillogása minö sokatmondó! 
Drágább minden gyémántnál, drágagyöngynél 
az ilyen őszinte hálakönny. Mind imádkozik s 
fog imádkozni, míg csak él, a felejthetetlen, jó
ságos szülökért. Van közöttük talán pap, apaea 
is. És a jó apa, anya szh·éhcn bizlatóan vissz
hangzik az evangéliumi igéret: "Minden, aki cl
hagyta (odaadta) ... gyermekeit ... az én ne
vemért, százannyit kap és az örök élelet fogja 
örökölni". (Mt. 19. 29.) 

És felszáll az apai, anyai lélek a halálos ágy
ról az ég magasán\, hogy középpontja legyen 
egykor egy csillagtúhornak, szebbnél-szebb lel
keknek, amelyek neki köszönik Isten utún létii-
1\et, nlinden dicsöségiiket, rngyogúsuknt, holdog
ságukat. 

A nevelés. 

Ámde n gyenuek nemcsak létet s élclet igé
nyel sziileilől, hanem nagy céljúnak megfelelö 
lelki, szellemi s lesti nevelt;st is, amelv nélkiil 
az életne!,; scm sok hasznát venné, sőt "jobb lett 
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volna annak, ha nem született volna, az az em· 
ber". (Mt. 26. 24.) A nevelésről A negyedik pa
rancsban már szúlottunk; itt csak néhány meg
jegyzésre szorítkozunk. 

Már a pogányok, kiket csupán a józan ész 
vezérlet!:, óriási jelentőséget tulajdonítottak a 
nevelésnek. "Res sncra puer", "Szent dolog a 
gyermek", szállolt köztük szájról-szájra az ige, 
amivel azt akarták jelezni, hogy a gyermeket 
tisztelet s gond illeti meg. 

Crales filozófus látva egyes szülők hanyagsá· 
gát a nevelés iigyében, felkiált: "Polgárok! l\lil 
gondoltok? Arra pazaroljátok minden idő töket, 
hogy vagyont szerezzetek gyermekeiteknek, lel· 
kük képzésével pedig mit sem törődtök. Mintha 
okosabb volna vagyont, mint erényt hagyni ne· 
kik örökségben". 

Viszont .4.emilim Paulus római konzulról, Ma
cedónia meghódítójáról azt jegyzé fel a törté· 
nelem, hogy gyermekei nevelésére a legelső ta· 
nítókat hívta meg Görügországból. Az oktatás
ná.) mag:. is mindig jelen voll, hogy ezzel a taní· 
tókat s gyermekeket szargalomra és kitartásra 
buzdítsa. 

Mennyivel s1Ílyos1bh felt>lösség terheli a Ile\· e lés t 
illetőleg a keresztény sziilől, akit a gyermeki lé· 
lek médleletlen értékéről a hit i5 felvilágosít. 

Az Egyház tanítói nem fogynak ki a keresz· 
tény ne,·elés fontosságúnak hangsúlyozúsáhól. 
Szólaljon meg néhány köziilök. 

"A sziilők neveljék gyermekeiket Krisztusnak 
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és az örök életnek - mond Sunt Agoston 
oktassák, intsék, feddjék öket gyengédséggel és 
szigorral. Így teljesítenek családjukban mintegy 
püspöki tisztet szolgálván Kriszlusnal>, hogy az 
örökkévalósághan is azzal lehessenek, aki 
mondja: Azt akarom, hogy ahol én vagyok, szol
gáim is ott legyenek.'' 

Aranyszájú Szent Jánr•s pedig így ír: "Ne Ie
gyiink gondallanok a nevelésben, .iól tudván, 
hogy a gyermekek, ha /.~len iránti kötelességei
ket teljesítik, az élet nlinden viszonyai közt sze
rencsések és becsületcsek lesznek. 1\fert a jól ne· 
velt s erényt>s embert, ha még oly szegény is, 
mindenki tiszteli s becsüli, ellenben a rosszat és 
rakoncátlant, ha még oly gazdag is, mindenki 
kerüli és utálja. A jól ne,·elt gyermek azonban 
nemcsak másoknál ,·ív ki tisLtdetet, hanem 
nektek, sziilőknek is ked\·esebh, minthogy a ter
mészete5 szereleihez mé~ egy más, nem csekély 
nlnpja n szereleinek is járul, t. i. a gyermek 
erén~·e. Sőt nemcsnk ked,·esebb, hnnem sokkal 
hasznosabb is lesz nektek, mert meghecsiil és 
istápol titeket öregségtekhen". 

És S:cnt .J e romos í g\' nvilatkozik: "A temp
lomhan kell ne,·elned leányodat, minl Sámuelt 
és n pusztában, mint .Jánost, hog~· ismeretlen 
marndjon előtt:>, mi a hiúság és híín. )finden 
!'iZÓ, amPiyet hall, alkalmas leg~·en őt lstenhez 
,·ezelni". 

Salvianus, régi ~zenlélctíí keresztény író pedig 
a köw>tkezö szép inlehnet intézi a sziilőkhöz: 
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"Tudjátok, minö gazdagságo l kell Isten pa· 
rancsa folytán ~yerntekeiteknek szereZiletek ·) 
Xem aranyat, nem rénzt, nem büszke palolú· 
kat, nem magas várakat, nem nagy kiterjedésií 
birtokol;.at. Mindezt nem parancsolja ].~ten . .. 
Kevés az, amit parancsol, ámde ez a kevés üd
,·ös. Könnyű, d~ szent. Rövid a szó, de nagy :1 
haszna. Rövid az írásban, de örök a boldogsá~
ban. lgy szól: ,,Atyák ... neveljPick őket az l'r 
tanításában és fenyítékében'' (Ef. 6. 4.), hogy az 
lsicnbe helyezzék reménységükel és el ne feled
jék az lsten jótéteményeit és l\eressék az ő pa
rancsait. (77. zs. 7.) 

Ime, minő kincseket kídn, hogy híttrahagy
jatok gyermekeiteknek, ime minő gazdagságot 
szerel ő, ime minö vagyont kell nekik szereznt•
lek az ő parancsai szerint. Hitet, isteni félelmet, 
szerénységet, életszentséget, fegyelmet. Nem föl
dieket, nem hiábavalót, nem mulandót, nem 
porlandót. És joggal! 

Minthogy ő ugyanis az elevenek s nem a hol
lak Istene, méltán parancsolja, hogy g~·ermekei
leket oly .iJ.vakban részesítsétek, amelyek által 
azok örökké élnek s nem olyanokban, amelyek 
örök halált hoznak reájuk. :\fit fáraszlod teh:ll 
magad, atyai szeretet? ~fit kínzod magad földi, 
mulandó vagyon gyüjtésében" Nem adhatsz na
gyobbat gyermekeidnek. mint ha ahhoz a jóhoz 
jutnak últalad, amelyet sohasem fognak el\'esz
tcni". (De eeel. eatholica.) 

Ezeket az ir:ínye]wk('t a jámbor s szent ke-
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resztény szülők csakugyan nlindig szem elöli is 
tartották. 

A sok példa közül csak egyet említünk fel. a 
Meuteslcsiilésről nevezeff Szent J/ária bölcs nc
,-elési m ftdszerét. 
~c .. ·ezeH szent a leggyengédebb ::myai gond

dal iparkodott hat gyermek(>nek szívébe minde
nekclőtt az isteni szerelelet beleültetni. Hasonló
kép szorgoskodolt őket az igazság szerelelére s 
mindcn ülnokság l~s hazugsúg utálatára szok
tnlni. Arra is szigorúan ügyelt, nehogy gyerme
kei a szolgaszeméiYzet irúnt durvák és gőgösf'k 
legyenek. Az ételben való válognlást meg iWm 

líírle. Ruházatuk mindig· egyszL•ríí volt, nehog~· 
hiúkká s tetszelgőkké n'iljnnnk. ~[inden reggel 
idejélwn kellett felkelniök, a reggl'li imádságot 
térdenállva eg\'ÜIIesen n:•gezniök, azut:'in pedig 
a szentmisét ugyancsak lérdenálh·a hallgatniok. 
núna tnnulás vag~· egyélJ hnsznos foglalkozás 
köYelkrzetl. Szórnkozús vagy játék közben sem 
hagyta öket soha magnkrn. mert közben-közben 
ilyenkor is hnsznos oklatúst tudott nrkik ndni . 
. -\z ily gondos nevelést n z tán l stP n n legszebb 
l'redménn~·eJ koronázta. 
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A SZŰZI ÁLLAPOT. 

Az Egyház tana és liturgiúja - mint Jálluk
magasztos felfogást árul el a h{lzasságról. És 
méll:'in. Tisztl•letrem(·ltó, szent dolog a házassúg: 
szerzöje miatt, aki nwga az lslen: céljúból kifo· 
lyólag, anwly nem Pgyéh, minl az Egyhúznak 
Hakal, n mt•nnyországnak szenieket adni. Fcn
s(•gf'ssé ll'szi a húzasságot misztikus jel/eye, mert 
1\risztusnak s Egyházának rgyesülését a Ieglö· 
kéletesehhe n jt-lk(•pczi. V égiil szentsérJ. kegye
lt>mforrás. 

De mégis, a leljes igazság kt•d\"éért nem sza
had elhallgatmml.;. hog.\· van, ami a h:lzasságn:ll 
is nag_\·ohh, szenh•bh. mag-aszlosahb s ez a szií:i 
úllapnt. 

Maga 1\ris:tus .-!g\· úllílja azt n húzass:lggal 
szemlw. minl amint•k (·rlelm(•l, /•rlékét t'sak 
arán~·lag ken's ki,·úlaszlolt lékk tudja fl•lfogni. 
1:Nit. 1!1. IT.) S:cnt Pál hiíwhhen is nwgmag~·a
rúzza t•zl: .,.\ki hú:wssúgra adj,l - t'Jgnnond ·- -
szíí z ll•:Ín~·út. júl <"s<•lekszik. d t• aki nem adja . 
. ioblwn cselt•kszik ... lwldoyal>l> leszt•n. ha úg~· 
mar:-HI. az t'•n lanú<"som swrinl. Hiszem pedig. 
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hogy bennem is az lsten telke vagyon". (Kor. 
l. 7, 38. 40.) 

Ez az isteni Lélek sohasem szünt meg ébren· 
tartani az általa vezéreJt Egyházban a szüzi ál
lapot iránti nagyrabecsülést s a szent hagyo
mány ajkán valóságos dicshimnuszokat zeng 
neki. Már római Ke/emen. aki két levelet ha
gyott hátra a szüzességröl, így ír: "Ennélfogva 
a szíízeket, akármily nemhez tartozzanak, di
csőbb névvel ruházzuk fel, mint aminő a fiak
hól és leányokból származó tisztelet. Magaszto
sabb lakóhely van nekik kilátásba helyezve. 
(T. i. mint a házasoknak.) A házastársakat ve
lük össze scm lehet hasonlítani, ha mindjárl 
szentségben tündökölnek is és ágyuk szeplőte
len". Tertullián a szüzeket "angyali családból 
származottaknak" mondja. Szent Cyprián a szü
zeket az Egyházból sarjadzó virágnak, a lelki 
malaszt díszének és ékességének, Krisztus nyája 
kitünőbb részének, l st en földi angyalainak ne
vezi. Szent Ambrus alig talál szavakat a szüzes
~ég kellő dicsőítésére: "Nem azért dicséretre
méltó a sziízesség -- úg~·monrl -. m<'rt a vér
tanukban felleljüli, hanem mivel vértanukat 
szül. De ki képes emberi ésszel felfogni. amil 
a természet törv~nvei nem tudnak felölelni'? 
Vagy ki képes élőszÓval eesetelni. ami a termé
szet míívét meghnlad_ja'? .\z égből fakndt. amit 
a földön ut:'inozunl<. É-; nem is méltatlanul kt•· 
res égi életmódot :-.z, ::~ki az égben laláll magil
nak jegyest. S<'nki se ('Sorlálkozz~k tehút, hogy 
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(a szíízeket) az angyalokkal hasonlítják össze, 
mint akik az Úrral kelnek egybe. Ki tagadja te
hát, hogy a szűzi élet az égből eredt, amelyet 
nem egykönnyen találtunk fel itt a földön, amíg 
lsten halandó testet öltve e földre alá nem szál
lott". Csak még a mézajktí Szent Bernátot idéz
zük. "l\H ékesebh a tisztaságnál - kérdi ő -, 
amely ... emberből angyalt alkot? Van ugyan 
különbség a szííztiszta ember és az angyal kö
zött, de csak boldogságra és nem erényre nézve . 
.J óliehet az angyalnak tisztaságát boldogabbnak, 
de az emberét szilárdabbnak lart.juk." 

Az ősi Egyház kiváló tiszteletét a szűzi álla
pot iránt a katakombák kőbeírt theológiája, ké
pei, festménvei is fényesen igazolják. 

Már Sze nt Priscilla temelőjéhen találunk egy, 
az első századból eredő képre, amely a "lefátyo
lozandó s::űz" felavatását ábrázolja. Az emelvé
nyen éltes férfiút veszünk észre, akiben öltönyé
ről s hajkoronájáról minden hozzáértő köny
nyen a püspökre ismer. Előtte áll a leány szűzi 
fátyollal kezében. Balra a leánytól más alakol 
látunk, aki - úgy látszik - a piispök szerpap
ját ábrázolja. A püspök ujjával a fátyoira ron
lat s mint a taglejtése elárulja, épen beszédet 
l art. 

Sok helyen a sírfeliratok is dlágosan céloznak 
a szüzek kidltságos helyzetérc az ősi Egyház
han. A szűzeket ugyanis .,Istennek szenteltek
nek", "szent szüzeknek", "Isten szolgálóinak", 
,.1\ris:tus jegyeseinek", "istenescknek" nevezik. 



Ily felírásokat találunk: "Az oly annyira mt'ltó 
(·s érdemes szűznek". (Szent Cyriacánal.'.) ,,Itt 
nyugszik békességben /(riszt us okaralcíból", "Aga
pel illa ilurelill lsten szolgáló leúnyúnnk, ki uyug 
szik békességben", "Kimult Praetiosa még csak 
tizenkéteves (és máris) szíiz ll•ányzC. lstennek 
és 1\risztusnak szolgálója'·. 

Másutt megint temetési tilalmat lalúlunk hi
zonyos helyre, vonatkozólag, amely csakis a szíí
zekkel tesz kivételt. 

És ez az enmgéliumi örökség, a. szíízességérl 
lelkesedő úldozalos szellem, sohasem szíínt meg 
dicsfénnyel övezni 1\risztus Egyházúnnk :ucula
tát. 

És mikor /,utl!er s reform:ítor túrsai az Egy
háznak ezt a dicsőségét elmélethen s gyakorlat
han szeménnetlenül a s:írha :1karják tiporni, a 
trienti atyák mint l!itágazatot hirdetik ki ''eliik 
szemben: ,.Ha valaki nzt mondja. hogy a házas 
útlapot töhbet (•r a szíízi Mlnpotnál vn.gy a nőt
lenségnél és hog~· nem johb és iiddischh szíízrs
ségben vagy nőtlenségben maradni, mint házns
ságra lépni. nz legyrn kikiizösíf\·e'·. 

A s:íí:i ríllnpot lrnue!f<' .~ termé.~:d<'. 

Yannak JH'Ill ken•sf'n, akik a szíízi állapothan 
("sak a negatívumot, vagyis a.zt látják (•s ismerik. 
amit nz nélkiiliiz. amitől mrgfoszt, !>llilt. Ép!'ll 
('Zél't szíuw ko znak fclt>llt•, lt'sajnií Ijúk, süt kigll
nyolj:lk azt. Ellen 1\ r!f. a házns~l!•tré)J lt•moJulll-
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kat a szerelem mííkoplalóinak nc,·ezi, "akik az 
emberiség életértékének emelése szempontjából 
jelentéktelenek··. Ez u tóhhi szem pon t hól találóak 
is e szanlk azoknl illetöleg, akik csf/k az~rt nem 
akarnak férjhrz nwnni, házasodni, mert féltik 
kényelmiiket, higgellt>nségiiket s a.z éh·eket, ame
lyeket a szabad élet biztosít szúmukra. Ha az 
ilyenek azt ,·élik, hogy ők valamin•) töhhek. 
mint a gondokkal kiizdő, gyenneknevel{•ssel ve
sződő családapa, családanya, úm akkor nagyon 
tévednek. Kétségkívül nem Pzekr()l szól az Írús, 
hogy "jobban cselekszene/.-" és .,l)o/dogabbak 
les=nek"; nem az ilyenekl't magaszlalj{lk a Szent
atyák s övezi tiszteletlt•l s dicséíséggel lsten Egy
háza. Az l'fl'ajta nőkről méltún mondja ugyan
csak Ellen /(ey. hogy .,nz asszony gyermek nél
kül: fa gyiimöks né lk iíl, élet l:1rtalom nélkül". 

Ez voll már a régi pogányság fdfogúsa is. 
Soplwklcs Antigonéla folyton csak nzon k<'se
rcg, hogy nwnyegzö né lk iil, szíízességhen h ll 
az úrnyak hirodnlmáha átkiiltiiznie. Euripidcs 
az ő szegény flippolutusáf. Jrtemis hm·átját. 
szíízen engedi a sírha sz:íllni. ~(ikor ez haldo
kol\'a édesatyját arra kéri, hog~· sápadt arcút 
borítsa szemfiidő,·el, egvhen frljajdul azon, hog~· 
lliáha mnradt éktélwn li'Szla és l'rÖs s szerel('JH 
s élet dolgálwn megcsalolt:m kPII húdesz1wk (az 
ah·il:lgnnk) kiiszöbét útit-pnie .\ rúmai polgár is. 
húr tisz(('ll<' n wsztasziízet, de irUlzotl mégis 
attól a gondolatlúl. hog~· tulajdon h•ún~·{tl emwk 
a hi\'al:bnnk szpn((')jp s !l•h·nws iisszPgrkct :lldo-
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zott, hogy azt ettől a kiváltságos, de terméketlen 
állapottól mcntcsílse. 

Ámde a keresztény felfogás szerint a. szűzesség 
nemcsak negativum, nem csupán nélkülözés, le
mondás és áldozat. Van benne egy pozitiv elem 
is s az a leglényegesebb. Világosan rámutat erre 
Szcnt Pál, mikor azt tanítja: "Aki feleség nélkül 
vagyon, azokról szorgoskodik, melyek az Uréi, 
mint tessék az Istennek. Aki pedig feleséges, 
azokról szorgoskodik, melyek e világéi, mint tes
sék feleségének és megoszlott. A férjtelen asz
szony és a szűz azokról gondoskodik, melyek az 
Créi, hogy szent legyen testében és lelkében. Aki 
pedig férjnél van, azokról gondoskodik, melyek 
a világ éi, mint tessék férjének". (Kor. I. 7. 32-
~~4.) És valóban, mint már Szent Agoston is meg
jegyzi "mi nem azt magasztaljuk a szíízekben, 
hogy szűzek, hanem hogy Istennek szentelt, jám
hor önmegtartóztatást gyakorló szűzek ". 

Még magában a szüzi Istenanyában, nlinden 
sz tízek any jában s királynéjában sem annyira 
a:z:t ünnepeljük, mert minden szcplőtől mentes, 
hanem mert hittel, reménnyel szeretettel, az Úr 
iránt odaadással tel.ies. A mi szemünkben -
mint mondja Szent Bernát - az ö ruhája azért 
oly fehér, mert a szíve oly melegen ver Istenért. 

:\ keresztény S7.íízet tehát főkép a Krisztus
sf11 való lelki eljegy1.ése tl:'szi azzá, ami. Ezért ad 
neki az Egyház fátyolt s gyűrűt. A feltétlen testi 
tisztaság ennek a lelki eljegyzettségnek csupán 
trrmészctsz<'ríí \'elejiirújrL 
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A szűzi állapot kétféle alakja. 

A szuz1 állapotnak mintegy hivatalos keretét 
a férfi s női szerzetes rendek adják meg. Erről 
az alakjáról azonban "Az egyházirendhez" csa
tolt függelékben már elég bőven szólottunk. Jel
lemzésére itt csak Joh. Friedr. Böhmer protes
táns történetkutató szavait idézzük. "Oly szíve
sen időzöm a zárdák története mellett, amelyek
nek erkölcseinket, müveltségiinket köszönhetjük 
s amelyekben a sehol sem hiányzó emberi gyarló
ság mdlett annyi erő, lelki nemesség nyilatko
zott meg az évszázadok folyamán" . 

. Mi e helyt a szüzességnek azt az alakját óhajt
juk kissé bövebben méltatni, amelynek nem 
zárda adja. meg a keretei, hanem amelynek élte
tője, fenntartója csupán az ideális gondolkodás
mód, az áldozatkész szeretet. 

Nem azokról az agglegényekről, vénlányokról 
van tehát itt szó, akik nem viszonzott vagy talán 
fel sem ajánlott szerelmüket most már kutyákra, 
macskákra s madarakra pazarolják s a szííus
ségnek inkább csak torzképeit szolgáltatják. 

,.\zokról a nemes jellemekről beszélünk, akiket 
a házas kötdéktől való szahadságuk arra indít 
s arra tesz alkalmassá, hogy annál inkább má
soknak s a közjóna.k éljenek. 

Igen sok nő Yan főleg napjainkban. aki ré
szint szabad <'lhahírozás, dc többnyire akarahín 
l<iviili álló köriihnény<'k fol~·tiin n~m megy fér.i
hf'z. Orf'g :-.p:'iröl ,·agy :-.m·úrhl kell gondoskocl-
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nia., heleget úpolnia, kicsiny testvért nevelnie. 
Aztán lassan cljár fdf'tte az idő s a Iwlyzet azt 
n z elhatárnzflst érleli nwg henne, hogy· (í már 
csak megmarad "az .:\n~·:•'-zentegyház tisztt>Jc:> .. 
tére", a szíízi (·Jelben. 

J::s valóh:m m(·rlwt('tlen fl z :! haszon. ame h e 
lelk(•khöl a családra. Eyyllá::ra s az rfjész ]~e
resztény társadalomra úrad. Ezek a szíízek- n 
t•mheriségnf'k mondhatnók - l:lthatú őrzö:m

gyalai. l\'~gyok :•z érdl'meik a esal:ídi kiirhL•n. Ök 
tartják fenn nem ritk:ín otthon :1 ,·nll:í.sos lel
kületet, pótoljük a newlés körül. amit sziileik, 
házas testv(•reik ehnulnszt:m:1k. Onzetlt'n szc:>rc
pük annúl szehb. mert hiszen ük a esalúdi (•let
nek inkúhh esak :1 terheit Yiselik, sol' öriimét, 
Yignszát pt>dig nem éhezik . 

. \z ily sziízi lelkt>k lovúhM n h•lkipúszto•·ok
nak szinte ndkiilözhctetlen segítségei. Rendben, 
lisztún tartjá:.: a templomot. díszítik az olt:í.rakat, 
gontlozzúk ·a. lt'mplomi ruhúl.::1t. Ük oktatják nem 
ritkán n tudatlanokat. térítik meg a híínösökt>l. 
úpol.iúk lc:>Jkileg s testileg a lwtc~(l'ket. terjesztik 
a júsze11t'mií sajtúterm(•kekcl Az egvlcli t•Ielhen 
•'g\"Szerííen né lk ülüz hcl<•llt'llt'k. 

:\' t'Yl'ZrlL'St'n kimondhatn ll a n áldást .il'lt'n lt'lll'k 
az Egyhúzra a szíízc:>k. mint t:mílónök. hitokta
tt.uük. .\zt az :myasúgot. anwJ~·et :1 lennészd 
hel(•jíik oltott. irt tudj:'tk \'alújúhall tem_1észetes és 
lt•rmt'•szel f t'lt'll i mitdon (•néuyl'síh'n i. Ep t> n a Z(~rt 
11~\n• nézn• alig i~ ,·an ~zehh s alkalmasahh. minl 
:1 t:mítúi. llPWiiíi p:'tiYa. f:s n gw•rmekl'k ann:íl 



mc:'lcgebben ragaszkodnak az ő tanítúnéniökhöz, 
kisasszonyukhoz, mert érzik benne az anyút s 
li~ztelik a szüzct. 

Egy-egy idt>úlislelkű lcúny, mint lanítilnö le
h'l<•pszik a közs(•l!hen s csakhamar a gvermekek 
r(·,·én minden sz í~· középpontjn. Ö lesz "a falu ta· 
núcs:tdúja, orvosa, sőt bizonyos értelemllen pap
lliíje is. 1\lindenki érzi. hogy az Úr van őn•le s 
itldoll ű az asszonyok között. 

l~s akárhány ily tanítónő, töbhnyire kongrc
ganistn, szt>nt hivatása boldogítú tudatúra ébred. 
Atérzi S:ent Pál tanácsát, ha n(•m meg~· férjheJ: 
, . .foblwn cse/eks:::ik . .. boldogabb /es:::cn". És e~y 
illleleti szent órúhan fogadalommal köti le ma
gút a szűzi, /steniwk S7,_,entclt életre. Ily fogadal
mat azonhan csak érrtt nwgfontolús utún s a 
lclkiat~·ánk tanácsát kérn', annak beleegyezésé
' d tehetiink. 

M. J. :\. D. 
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FORRASMUNKÁK. 

!lougaurf: l~"resztl'nysl'g és korunk. 
Catlrrcin: Moralphilosophie II. 
1\atsclrtlwler: Katholikus iigazatos hittan. 
Kiinn: Auf dc>m Wege zur Ehe . 
.1/es:lényi: Házassági köteléki perek . 
• llilrályfi: .\z emberek megszentelésc . 
.\"agy: Hitckmzés pO:•Idákban . 
.\'olllin: Summa, Tlwologiae Moralis. 
Scher1111111n: A házass;)gjog kéziköny,·e. 
Scllilgen: Im Dicnste des Schöpfers. 
SiJ•o.~: En<"hiridion Juris Canonici. 
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