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A VEGYESHÁZASSÁG SORSA
AZ EGYHÁZ TÖRTÉNETÉBEN

A katolikus egyházi jog vegyesházasságnak nevezi a keresztény [e
lek közti házasságot, ha egyikük nem katolíkus, Az egyház törvénnyel
tiltja ilyen házasságok kötését, sőt a tilalmat isteni jogon alapulónak te
kinti abban az esetben, ha avegyesházasság veszélyezteti a katolíkus fél
vallásosságát, vagy ha a házasulandók nem vállalják súlyos erkölcsi kö
telességként minden leendő gyermekük katolíkus nevelését. Ilyen esetben
az egyháznak nincsen joga felmentést adni a tilalom alól, hiszen nem
mentcsítheti a híveket attól a legszentebb kötelességtöl, amelyet hitünk
szarint maga a Teremtő rak a szülők vállára.

A vegyesházasság tilalma ősréoi: már a kereszténység ókorában
megvolt. A pártoskodásnak általánosan emberi szenvedélye keresztény
őseinket sem hagyta érintetlenül. Időnkint - .főleg vitás fegyelmi kér
dések miatt - szakadár felekezetek váltak le az egyház testéről. Ugyan
ekkor, a roppantul élénk teológiai érdeklődés légkörében, gombamódra
szaporódtak az eretneknek tekintett szekták. Utat készítettek nekik a
görög anyanyelvű városokban divatos pogány filozófiai áramlatok; el
terjedésüket és Iennmaradásukat-pedíg hol 'a császárok részéről élvezett
hathatós támogatás biztosította, hol pedig épp ellenkezőleg a római bd
rodalomból kivá1ni szándékozó nemzetiségek ébredező öntudata. Az egy
ház a maga részéről tiltotta a katolíkusokat a szakadárral vagy eret
nekkel kötendő házasságtól, bár a vegyesházasság érvényét nem vonta'
kétségbe, E tekintetben Kelet kereszténysége néhány évszázad múltán
más álláspontot foglalt el, mégpedig azon a nagyjelentőségű, de nem egye
temes zsinaton, amely sok egyéb szempontból is a latinokétól különbőző

útra térítette a görög egyházi jogfejlődést. Ez a 692. évi püspöki ÖSS7..e
jövetel a konstantinápolyi császári palota Jmpolatermében (a "truH.osz"
ban) ülésezett azzal a célzattal , hogy az V. és VI. egyetemes zsinat rnun
káját fegyelmi határozatokkal kiegészítse, A görög főpapok döntése ettől

fogva érvénytelenné nyilvánította a vegyesházasságokat.
Nyugaton a középkor folyamán az eretneknek nyilvánított mozgal

mak tagjaival házasságra lépni elvileg csupán tilos volt, de a gyakorlat
han lehetetlen is, hiszen a makacs eretneket az állami hatóság kivégezte
(Velencében gályarabságra hurcolta), az egyházi kiközösítés miatt pedig
katolikus hívő, még egy fedél alatt sem lakhatott velille Az újkor hajna
lán azonban a reformáció elterjedése lényegeset módosított a helyzeten,
Most már egymás mellett éltek a különböző- keresztény felekezetek, ami
gyakori vegyesházasságokra is vezetett. A katolikus egyház akkoniban a
házasság megkötése előtt a katoliku.'> hitvallás letételét kívánta a másval
lású féltől. Ez az eljárás valójában megszüntette a valláskülönbséget s
nem is ment többnyire simán, Jellegzetes történelmi példa rá a francia
királyi család két ágának összeházasodása a 'kálvinista Bourbon Henrik
ésa katolikus Valois Margit személyében, épp egy nappal a hirhedt.Szent
Bertalan-éj-előtt (1572). Am a tilalom ellenére is, és hitvallástétel nélkül
is nyílott lehetőség vegyesházasság kötésére. Annak ellenére ugyanis,
hogy az illetékes plébános megtagadta jelenlétet, amely elvben 1564 óta
(a trentói zsinat törvénye értelmében) az érvényes házasságkötés felté
tele volt, a felek kijátszhatták a törvényt, ha legalább ideiglenesen olyan
vidékre telepedtek át, ahol a kihirdetes késedelme miatt az új rendelke-
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zés még nem lépett életbe ("loea extratridentina"). A vegyesházasság tí
lalmának megszegőí így ugyan katolikus megítélés szeririt súlyos bűnt

követtek el, de legalább oly házasságban élhettek, amelynek érvényét az
egyház maga is elismerte.

A vallási türelem, amely a felvilágosodás korának kétségtelenül
egyik történelmi vívmánya, az egyházi jogfejlődésben is éreztette mér
séklő hatását. A jóságos és tudós XIV. Benedek pápa, aki.t még egy Vol
taire is tisztelt, a vegyesvallás házassági akadálya alól adott Ielmenté
seknél 1746. ót.a beérte a házasulandóknak azzal a hitelt érdemlő ígéreté
vel, hogy minden szülctendö gyermeküket katolikus rnódra nevelik; a
másvallású félnek ezenkívül még vállalnia kellett, hogy katolikus há
zastársát vallásosságában' háborítani nem fogj cl. A Ielmcntések megadá
sánál mindmáág ez az egyhúz gyakorlata.

Magyarországon .:1 vegyesházasságnak az újkortól fogva külön törté
nete van, minthogy náluruk sajátságos módon az állam is feladatának te
kintette a vallási hovatartozás és a .vallásos gyermeknevelés törvényi
szabályozását. A vallásfelekezeti tagság közjogi kérdés volt: a legujabb
időkig állami törvény szabta meg, hogy a polgárok melyik "bevett" vagy
legalábbis "elismert" vallásfelekezetbc "születnek belé"; ,a gyermekek pe
dig - államjogilag megállapított vallásfelekezetükben - kötelező hit
oktatást kaptak, Tanügyi jogszabályaink az 1777. évi Ratio Educationis
óta kötelező iskolai tantárggyá nyilvánították la vallástant. és még a
XIX. század második fel "ben alkotott iskolarendszerűnk is amagacsabb
iskolai osztályba lépés feltételévé tette a legalább "el2gséges" hittani ér
domjegyet. Ez a követelmény vegyesházasságok esctéri nyakorra megold
hatatlannak Iáíezó erkölcsi problérnát ~s sok lelkiismereti őrlődést oko
zott a szülőknek. Hasztalan egyeztek meg például a katolíkus fél vallása
javára, a gyermek - ha a törvény nem tekintette katolikusnak - az
iskolai osztályzat kedvéért vizsgázni kényszerült a nemkatolikus hittan
ból, és az iskolai fegyelem súlya alatt részt tartozott venni nemkatolikus
vallási cselekményekben, U.gy,anígy természetcsé'na protestáns lelkiisme
retet is érhette hasonló erőszak.

Hazánkhan a reformáció elterjed/cse óta elkerülhetetlenek voltak a
vegyesházascágok. A Mohácsot :követő félszázad folyamán a magyar ne
messég túlnyomó többsége elóbb a lutheri, majd a kálvini reformáció
oldalára állott, és sem Pázmány Péter bíboros igehirdető és irodalmi
munkássága, sem Ko!lonich Lipót erőszukoskodás.ai nem tudták többé
helyreállítani él vallás! egységet. Buzgóbb katolikusok vegyesházasság
előtt külön egyházi tö"'v,;ny nélkül is fS'li':ll1cialevelet ("rcverzálist") kí
vántale másvallású jcgyesüktöl gyermekcik k atolikus nevdésérőlés saját
vallási hábor-it atlanságukról. Később p<'dir: Keresztély Agost esztergomi
érsek - aki eg'Yébként elsőnek viselte II XlI. Pius rendelkezése folytán
immár megszünt"her-cegprímás" címct 1. 716-ban egyenesen meg
tiltotta a plebánosok közromüködését a g.aranciák nélküli vegyesházas
ságoknál,

II. József,ül'elmi rendelete 17RJ-ben eltörölte a reverzális-adást, és
általánossá tette il "nem nemet kővct't-r-lvct arra az e,;etre, ha katolikus
nő köt vegyvsházasságot. Ilyenkor tehát a fiúgYé'rmekeket protestánsnak
ismerte el az állam, a Ieányolrat okatolikusnak. Ha azonban a férj volt
katolikus, akkor a rendelet szerint mindon gyermek katolikusnak szüle
tett. A "kalapos király" felemás rendelkezése nem bizonyult időtállónak.

Már II. Lipót idejében tőrvénnyé lett, hogy katolikus részre a fiúk vallá-
-sáról is adható reverzális (1790 - 91. évi XXVI. tv.), majd az 1848, évi XX.
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törvény "egyenlőséget és víszonosságot" állapított meg a felekezeteik kö
zött, vagyis mindkét nemű gyermekekről bármelyik szülő vallása javára
lehetségessé tette a reverzálíst,

Gyakran előfordult, hogy másvallású fél nem volt hajlandó garan
ciakat nyújtani, de a felek mégis ragaszkodtak a katolíkus házasságkötés
hez. Ez az eskető plébánost hozta kínos lelkiismereti helyzetbe. Ha vi
szont a felek másvallású lelkész előtt kötöttek házasságot, akkor a kato
Iikus fél ikezdett őrlődni, hiszen kiközösítést vont magára és a szentségek
hez nem járulhatott. E tarthatatlan állapot orvoslására Lonvvics József
csanádi püspök 1840-ben főpásztortársai megbízásából Rómába utazott.
Küldetése a jozefinista egyházpolitika felszámolását s a Szeritszék és
a magyar püspökök között jó félszázadon át szünetelő összeköttetés
újrafelvételét jelentette. Erthető vtehát, hogy XVI. Gergely pápa igen
barátságosan fogadta Loncvicsot. A tárgyalások eredményeként a
pápa. külön Brevében engedélyezte a magyar plebánosok "tétlen jelen
létet" (assistentia passíva) a kellő reverzális nélkül Iétrejövő házasság
kötéseknél. Ennyi elegendő volt a szeritség érvényességéhez; a felek szá
mára azonban továbbra is súlyos bűn maradt az egyházi tilalom megsze
gése 'és a szűlői nevelő kötelezettség semmibevétele. A pápai irathoz
Lambruschini bíboros államtitkár Utasítást (Instructió-t) mellékelt,amely
szerint az egyház Magyarországon részleges felmentést ad a házasságkötés
"trentói· formája" alól, vagyis a maga részéről érvényesnek ismeri el a
plébános jelenléte nélkül kötött államérvényű vegyesházasságokat. A sú
lyos tilalom természetesen ennek ellenére megmaradt, sőt a kiközösítés
is arra az esetre, ha a házasság-kötés más vallás szertartása szerint történt.
Ezt a helyzetet tartotta fenn nálunk az egyházi jog 1918-ig.

Közben, 1868-ban az országgyűlés .törvényt hozott (1868. évi LIII.
tv.), amelynek értelmében ezentúl ismét "nem nemet követ", és minden
nemű reverzális érvénytelen. Minthogy azonban a kötelező iskolai hit
oktatás továbbra is változatlanul megmaradt, az új törvény valósággal
béklyóba verte a szülök lelkiismereti szabadságát. A Szentszék 1891 fo
lyamán két ízben is kérte, hogy az állam ne tegye nálunk az iskolai
továbbhaladás feltételévé a hittani vizsgaosztályzatot. XIII. Leó pápa
ebben látta a "modus vivendi" (az egyház magyarországi életlehetősége)

előfeltételét. Csáky Albin kultuszminíszter azonban mínden engedmény
elől elzárkózott. Ez robbantotta ki az úgynevezett "magyar kultúrharcot",
amelyben a katolikusok keresztülvitték ugyan a reverzális-adás jogának
elismerését, az állam azonban egyidejűleg bevezette a kötelező polgári
házasságot, az előbbi törvény pedig kimondta, hogy reverzális osak a pol
gári kötés előtt adva és csak az államszabta formaságok szerint jogérvé
nyes (1894. évi XXXII. tv.).

1909-ben Szent X. Pius pápa megkísérelte világszerte egységesíteni
a katolikus házasságjogot, ez a törekvése azonban nem járt teljes siker
rel éppen Magyarország (és a Német birodalom) kedvezményezett jog
viszonyai miatt a vegyesházasságok terén. 1918. május 19-én azután ha
zánkban is életbe lépett a katolíkus egyházi jog új törvénykönyve,a Co
dex iuris canonici, amely megszüntette a magyarországi és a németországi
vegyesházasságok különleges jogállását. Azóta reánk, magyar katoliku
sokra is az egyetemes egyház házasságjoga vonatkozik. Eszerint a plebá
nos (illetve meghatalmazottja) nélkül, vagy merő tétlen jelenlétében kö
tött vegyesházasság már nemosak tilos, hanem .az egyházi megítélésben
érvénytelen is. Nyomában a vegyesházasságok arányszáma csökkenni 1.s
kezdett, növekedett viszont a nern-szentségi házasságok száma. Minthogy
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pedig az állami reverzális-törvény nem módosult, és az iskolai hittan
érdemjegy változatlanul a továbbhaladás feltétele maradt, most már nem
csak az egyházi büntetés alá vont katolikus szülő feloldozása ütközött
nehézségbe, hanem a nem-szentségi házasságok rendezése is, hiszen a pol
gári kötés után adott, tehát államérvénytelen garanelakat az egyház sem
vehette figyelembe.

A vegyesházassággal kaposolatos ilyen természetü lelkiismereti prob
lémáik megoldását csak a második világháborút követő forradalmi átala
kulás hozta meg. A Magyar Népköztársaság alkotmánya (1949. évi XX. tv.)
szerínt az egyházak el vannak választva az államtól és az iskolaaz egy
házaktól. A vallási hovatartozás nem közjogi kérdés többé, az állami
anyakönyvekbe be sem jegyezhető. A belügyminiszter 1952. évi rendelete
szerint az állami reverzális-törvény hatályát vesztette. Az iskolákban az
1949-50. tanév óta nem kötelező a vallásoktatás. Az 1949. évben kiadott
törvényerejű rendelet megtartotta ugyan a vallásoktatást az általános
iskolákban és az általános gimnáziumokban, de választható (fakultatív)
tárggyá tette, amelynek érdemjegye nem befolyásolja a továbbhaladást.
A reverzális-adás szabadsága tehát a szülők számára biztositva van, s az
ígéret megtartása sem ütközik már semminemű államjogi akadályba.
A hazai jogfejlődés így maga vágta ketté azt a "gordiusi csomót", amelyet
régi magyar törvényeink kötöttek. Jelenleg meglévő katolikus gimná
ziumaink. hitoktatásának a régihez bízvást hozzámérhető eredménye mu
tatja, hogy mennyire igaza volt XIII. Leó pápának ebben a pontban is.
Az iskolai rninősítésre és továbbhaladásra kiható, vagyis "polgári" követ
kezményekkel járó érdemjegy egyáltalán nem szükségszerű eszköze az
iskolai vallástanításnak. Helyeben persze - az eredmény érdekében 
a híttanórák tárgyi, módszeres és pszichológiai színvonalának kell emel
kednie. Ez azonban haladás, és szüntelenül kívánatos is. A múlt válsá
gainak felidézése tehát intő példa legyen! A végre-valahára megoldott
csomó összebogozódását nem szabad óhajtanunk.

Felmerül azonban a kérdés, hogy az eddigi fegyelem enyhítésével ne
könnyítsen-e maga .az egyház is a lelkiismeretek terhén. Világos, hogy
nem szüntetheti meg a szülők természetadta, istenrendelte kötelességét
gyermekeik igazságra és üdvösségre nevelése terén. A merőben egyházi
jellegű törvények azonban nem változhatatlanok. Változtak a múltban,
és a lelkipásztori okosság újra változtathat rajtuk a jelenben. Megfontolni
való ötletként felmerülhet a reverzálisnak mint jogi előfeltételnek meg
nem követelése, másvallású keresztény lelkész házassági áldása miatt egy
házi büntetés ki nem szabása. továbbá a nemkatolikus szer-tartás szer-int
(vagy merő polgári formaságok közt) történő vegyesházasság-kötések
szentségi érvényességének megadása. A II. vatikáni egyetemes zsinaton
résztvevő püspököket és szakértőket valóban foglalkoztatják ilyesféle kér
dések. Hogy felelős döntésük mi lesz, arra vonatkozólag elhamarkodott
dolog volna jóslásokba bocsátkoznunk.

Az I. vatikáni zsinaton 1870-ben egy svájci résztvevő, Greith sankt
galleni püspök javasolta a vegyesházasságok fegyelmének szigoi-itását.
Érdekes fejlemény, hogy napjainkban főleg egy 'svájci származású férfiú
sürgeti épp az ellenkezőjét. Hans Küng meghívott zsinati szakértő, tübin
geniegyetemi tanár azt hangoztatja, hogy a katolikus egyháznak el kellene

. ismernie a protestáns templomokban kötött vegyes házassságok at. Isaak
Ghattas théba-luxori kopt-katolikus püspök hasonló engedékenységet kí
ván a 'keleti ISzakadárokkal kötött és orthodox pap által megáldott vegyes
házasságok esetén, Josef Frings kölni bíborosérsek zsinati felszólalása sze-
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rint az egyháznak minden vegyesházasságot érvényessé kellene nyilvání
tania, azokat is, amelyeiket nem az egyházi jogban előírt forma szerint
kötnek, és ezenkívül meg kellene szüntetnie az ily házasságokra nehezedő

egyházi büntetéseket. Hans Küng további véleménye, hogy az egyház né
mely esetben a szülők lelkiismeretére hagyhatná, milyen vallásban neve
lik gyermekeiket. Cushing bostoni bíborosérsek nem megy ugyan ily
rnesszire, de maga sem kívánna írásos reverzálist.

Változatlanul megmaradna természetesen a gyermekek katolikus ne
velésére vonatkozó súlyos erkölcsi kötelesség. Ezt Frings bíboros kifeje
zetten hangoztatta. A hanyag szülő nem kapna gyónási feloldozást, míg
kész nem lenne mindent megtenni, ,ami rajta áll. Előzetes megegyezés
híján sem gördülne azonban akadály az érvényes szentségí házasságkötés
elé, és így nem minősülne súlyos bűnnek a felek házasélete. Ez .az eny
hébb fegyelem kétségtelenül segitené a keresztény felekezetek kölcsönös
közeledését, és lényegesen kisebbítené a katolikus fél lelkiismeretének
terhét. Aggasztó viszont, hogy az elképzelt új gyakorlat nem rontaná-e
jelentősen a gyermekek katolikus rievelésének veshetőségeit. A vallásos
nevelés félvállról vétele és a kőzömbösség terjedése egyébként a hívő

protestáns felelősségtudattal éppúgy nem fér össze, mint a miénkkel. Ha
a másik fél a mi követelményeinket lelkiismeretének sérelme nélkül vál
lalni nem tudja, nem szabad a házasságot megkötni. Ezt - mint erkölcsi
kötelezettséget - Frings világosan kimondja. Az elközömbösödés külőn

ben korántsem csak ,a gyermekeket fenyegeti. A katolikus házasfél hittani
alapismeretei manapság sokhelyütt meglehetösen alacsony szinten állnak.
A mondottak alapján minden kereszténynek meg kell tehát szívlelníe,
amit Franz Hengsbach esseni püspök zsinati felszólalása hangoztat, hogy
a vegyesházasság-problérna megoldásánál fellépő nehézségeink nem az
ökumenikus magatartás hiányából, hanem magának a dolognak súlyos
ságából erednek.

Protestáns vagy szakadár keresztények egyrnásközötti házasságkötését
az egyház eddigelé is valóságos, szentségi jellegű, felbonthatatlan házas
ságnak ismerte el. Nem követelte meg tehát hozzá a a trentói házasság
kötő formát, nevezetesen a k.atolikus plébános közreműködését,A vegyes
házasságok jelenlegi fegyelme azonban, amint láttuk, egészen más. Aki
katolikus (vagy valaha katolikus volt), csak az egyház színe előtt köthet
szentségí érvényű, felbonthatatlan házasságot. Ha most az egyetemes zsi
nat vagy a Szeritszék jogalkotása ettől a követelménytől eltekíntene,
szentségi vegvesházasságot lehetne kötni katolikus pap nélikül is. A ve
gyesházasság-kötés e módja súlyos bűn terhe alatt tilos lenne ugyan, de
nem volna érvénytelen. Ilyen enyhébb szabályozással már tett kisérleteket
az egyház a múlt folyamán. Elgondolkodtató azonban, hogy ma, amikor
oly sok házasegyüttélés felbomlik, és nem egyszer, sajnos, csak a második
párválasztás bizonyul időtállónak, érdemes-e a felbonthatatlan esetek
számát szaporítani. Érdemes-e felbonthatatlanná tenni egy olyan kap
csolatot, amely - a katolíkus fél részéről - már eleve erkölcsi teher
tétellel indul: a lelkiismereti kötelesség és az egyházi tiltó törvény semmi
bevételével. Remélhetjük-e, hogy a holtig tartó hűség követelménye vagy
a keresztény házassági erkölcs egyéb pontjai majd többet jelentenek a
fél számára? Aligha.

A vegyesházasságok új jogi rendezése tehát nemcsak elvi tisztánlátást
kíván, hanem ugyanakkor nagy lelkipász·tori bölcsességet is követel. Ez
utóbbinak érvényrejutását eléggé biztosítja a zsinat alkotmánya, amely
szerint a hittudomány és az egyházi jog szakemberei csak segedhivatali
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munkát végeznek. A döntő szó oa megyés-föpásztoroké. A magyar és a
német püspökök oa vegyesházasság hazai múltjából roppant értékű tapasz
talatok birtokában vannak. Véleményük figyelembevétele jolentösen e15
segítheti a helyes zsinati törvény megszületését.

•

CSANÁD BÉLA VERSEI

FÉLTÉKENYSÉGGEL

Féltékenységgel nédtelek:
a 1U1gyvárosi dzsungelekben.
Rossz szemanet rád ne nézzenek,
én égtem minden szégyened ben.

Harcoltam érted: benned is
a magam erejét szerettem,
s magamat őriztem a vad
félele1nszülte ketrecekben.

AZT IS FOGADD EL

Azt is fogadd el, ami nem vagyok:
ami lehettem vol1U1. Hajdanán
1U1Qyobbra törtem én is. Alkonyul.
Lehull a nap az ablak kvadmmán.

Fogadd el bennem csonka önmagad.
Hiú kalózkodásom végetért.
Mert minden tiéd s általad enyém.
Ne ét'éttcm, de szeress magadért!

MYSTERIUM NATIVITATIS

Körömszakadtig védte lek.
mert nekem fájtak az ütések.
Enyém vagy: kellett védenem
kegyetlenül is az enyémet.

Most azt mondom: tied vaJJYok,
megverve és kiűresedve,

Oltalmazz magam ellen is,
mindenek legvédettlenebbje.

JÚNAS JELE

Örök ünneppé áldoztad maqad.
Megdicsőült stigmáid átmgyognak
éjszalWinlwn. Homlalwd alatt
tövisei a bűntelen szavaknak.

Remények kútja lángoló szemed.
Arnyékod égőn omlik Ninivére.
S Jónás jeleként eltemetkezel
a lelkek csalhatatlan ösztönébe.

Nagy zajja.l hirdette diadal'Ít Ott didergett rt szalmán. ri vHál)
a rÓmai gőg Betlehemben. Isten millió kínja testében didergett.
szegény szolgává alázta magát, Végigsirta a nénw éjszakát
ri/.ágl'a jött egy istállónyi csendben. az Ige. a,kit lsten sz<\ia termett.

Gyermekként jött kozétü: a legnagyobb,
megszüLetett, hogy meghalhasson értünJc
Szegénységéből lettünk gazdagok:
mind általa, vele és benne élün1c.

INTERMEZZO

Bezárultak a, szép utak
csHlaghomályos éjben.
Nem tudok élni már tovább,
ahogyan eddig éltem.
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Alkotni, élni: küzdelem"
kínban is gazdag(IOban,
Bizonyítson a fájdalom,
mit százszc;r megtagadta m.


