
10-én halt meg Budapesten. Négy nap múlva helyezték végső nyugalomra szülőfalu-
jában, a családi ősi sírboltjában. 

Emlékének méltó megbecsülése hosszú évtizedekig váratott magára Magyarorszá-
gon. Fölfedező utazásának centenáriuma tiszteletére előbb egyetemistákból, majd fia-
tal geográfusokból és más tudósokból álló emlékexpedíciók járták be ismét Telekiék 
hajdani útvonalát Afrikában. A Magyar Posta emlékbélyeget adott ki Teleki Sámuelről. 
Az érdi Magyar Földrajzi Gyűjtemény 1987. május 29-30-án emlékülést szervezett a 
világhírű földrajzi fölfedező tiszteletére. 1989- október 9-én ugyanott fölavatták Teleki 
Sámuel bronz mellszobrát, Domonkos Béla szobrászművész alkotását. 

Kálmán Gyula 

Száz éves a magyar polgári anyakönyvezés 
Az állami anyakönyvezés bevezetésének viharai 
Komárom és Esztergom vármegyékben 

Az állampolgárok személyére - születésére, házasságkötésére, halálozására - vo-
natkozó adatainak nyilvántartását a középkortól az egyházak végezték. Magyarorszá-
gon a triedenti zsinat határozata alapján 1614-ben a nagyszombati zsinat rendelkezett 
arról, hogy a katolikus papok anyakönyveket vezessenek. A protestáns egyház József 
császár pátense alapján 1785-től kapta meg a jogot az anyakönyvezésre. A császár 
egyébként 1781-ben kiadott pátensében közokirattá nyilvánította az anyakönyveket. 

A kiegyezést követően kibontakozó polgári fejlődés eredményeképpen szükségessé vált 
az állam és az egyház, az állam és polgárai viszonyának rendezése, az állam és az egyház 
feladatainak elkülönítése. Hasonlóan az európai fejlődéshez, időszerűvé vált a polgári 
anyakönyvezés létrehozása. 1893-1894-ben a kormány előkészítette és a képviselőház elé 
terjesztette az egyházpolitikai törvényeket, amelyek a kötelező polgári házasság, az állami 
anyakönyvezés, a szabad vallásgyakorlat, a vegyes házasságokban született gyermekek 
vallása, az izraelita vallás egyenjogúsítása kérdéseit célozták rendezni. A törvényjavaslatok 
elfogadását óriási vita előzte meg. Az országraszóló egyházpolitikai vita küzdelem volt a 
liberális gondolkodás, a polgári szabadságjogok vallási téren való biztosítása, valamint a 
jogait, hatalmát csorbítani látó konzervatív katolicizmus között. 

A több esztendeig tartó küzdelem eseményei - amelynek „utóvéd harcai" a törvé-
nyek életbelépését követően is folytatódtak - szépen figyelemmel kísérhetőek a vár-
megyék városaiban megjelentetett helyi kiadású sajtó hasábjain. A témával kapcsolato-
san napvilágot látó hírek, tudósítások, vezércikkek hangvétele attól függött, hogy ki 
volt a lapgazda, a kiadó, tehát kormánypárti, közigazgatási vagy egyházi érdekeket 
személyesített meg. Miután a kormány a képviselőház elé terjesztette a polgári 
házasságkötésről szóló törvényjavaslatot, elsőként két írást olvashatunk a helyi sajtó-
ban. A törvény vitájáról így ír 1893- december 13-án a Komárom megyei Közlöny 
(Komárom vármegye hivatalos lapja) vezércikke: „[. . .] alig hogy a polgári házasság be-
hozatalának eszméjét a képviselőház felvetette, végigszáguldott a hazán a sérelmi ki-
áltás, megindult a harc, hogy a dogmára való hivatkozás fegyverével győzzék le a sza-
bad gondolkodást, s így folyik az a mai napig, az agitátorok nyakukba vették az orszá-
got, [...] ostromolják a nép vallási érzületét, s az egész polgári házasságot hamis szín-
ben tüntetik fel, tiltakozó népgyűléseket szerveztek [...] Sopron, Komárom, Szabadka 
jöttek egymás után,'[...] ahol hitelvekkel döngették a felvilágosodás kapuit, hogy a há-
zasságnak, amelyet a felekezetek századokkal ezelőtt ragadtak magukhoz, szentséges 



jellegét fönntartsák."1 Az Esztergomban megjelenő Esztergom és Vidéke (Esztergom 
vármegye hivatalos lapja) A polgári házasság diadala című vezércikkében így foglal 
állást a kibontakozó vitában: „[...] a házassági ügyek eldöntésére nem egyes felekeze-
tek törvényei lehetnek mérvadók, hanem csakis az állam egységes törvényei, amelyek 
minden állampolgárra rang és valláskülönbség nélkül kötelezőek [...] Hogy nálunk 
Esztergomban milyen hangulattal fogadják a törvényjavaslatot, arról határozott véle-
ményt mondani nem mondhatunk. Mint látszik azonban, hogy a szabadelvű eszmék itt 
is meleg rokonszenvvel találkoznak. Le fogják győzni a felekezeti szellemet, amelyet 
eddig is csak kevés példa tört meg, és amelyet a helyi, nem annyira klerikális, mint 
elfogult sajtó még fönntartani akar."2 

Jellemző a szabadelvű gondolkodás egyenetlenségeire, hogy ugyanezen lap kis 
„színese" nem nélkülöz némi antiszemitizmust: „Mire is jó a polgári házasság? Érdekes, 
hogyan nyilatkoznak az esztergomi hölgyek a polgári házasságról. Egy jó hírnevű ké-
zimunka iskolában M. kisasszonyt nagyon haragították társnői, mert zsidó udvarlója 
van. Ne törődjetek ti azzal, válaszolta, mihelyt behozzák a polgári házasságot, azonnal 
hozzá megyek, hisz a zsidónál van a pénz!"3 Az egyházpolitikai küzdelmekben az 
egyház a kor szelleméhez igazodva kilépett a templomok falai közül, politikai nagy-
gyűléseket szervezett országszerte. Katolikus nagygyűléseket szerveztek 1884 február-
jában mindkét megyeszékhelyen. A Komárom megyei Közlöny tudósítása szerint Ko-
máromban kevesen vettek részt az eseményen. A szabadelvű reformok hívei február 
12-én Nagyigmándon, február 25-én pedig Komáromban tartottak összejövetelt. A ko-
máromi gyűlés meghívóját a „szabadelvű haladás" híveiként számos, Komárom szabad 
királyi város társadalmi életének neves képviselője - Fittler Jenő, Ghiczy Dénes, Kecs-
kés János, Konkoly Thege Balázs, Konkoly Thege Béla, dr. Schnitzer Ármin, Tuba Já-
nos (a megye országgyűlési képviselője) stb. — írta alá.4 

A Komárom megyei Közlöny 1894. febaiár 28-i száma tudósít a mintegy kétezer 
ember részvételével megrendezett kormánypárti népgyűlésről. A szónokok az egyház-
politikai kérdések szabadelvű megoldását követelték, tehát a kötelező polgári házas-
ság bevezetését, a polgári anyakönyvezés intézményét és a szabad vallásgyakorlás ki-
mondását. A gyűlés résztvevői végül is négy pontban fogalmazták meg az álláspontju-
kat: nem ért egyet a gyűlés a Budapesten megrendezett katolikus népgyűlésnek a 
bevezetendő törvények ellen tiltakozó határozatával, követelték a valláspolitikai hatá-
rozatok érvényre juttatását, az új törvények elfogadását, küldötteket választottak a Bu-
dapesten megrendezendő szabadelvű nagygyűlésre, felkérték a megyei országgyűlési 
képviselőjét és a megyei közgyűlés képviselőit a fentiek képviseletére. ' 

Miután Ferenc József jóváhagyta a törvénytervezeteket, 1894 decemberében a 
képviselőház elfogadta az egyházpolitikai törvényeket. A Komárom megyei Közlöny 
december 19-i száma tudósításában olvashatjuk, hogy a varmegyei közgyűlésen 
Sárközy Aurél megyei főispán köszönettel emlékezett meg arról, hogy „Őfelsége Fe-
renc József, Magyarország királya az egyházpolitikai javaslatokat a legfelsőbb szente-
sítéssel látta el."6 A lap karácsonyi számának vezércikke Beteljesedett! címmel öröm-
mel nyugtázta a törvények elfogadását azzal, hogy: „[...] a legközelebbi megyei köz-
gyűlés nem múlhat el anélkül, hogy a törvényhatósági bizottság ez alkalmat is megra-

1 Komárom megyei Közlöny 1893. december 13. 
2 Esztergom és Vidéke 1893- december 22. 
3 u.o. 
4 Komárom megyei Közlöny. 1894. február 7. 
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gadva uralkodója iránt érzett szeretetének hangot ne adjon és azon férfiakról, akik 
ezen ügynek támaszai és apostolai voltak, meg ne emlékezzék."7 

Az Esztergom és Vidéke 1985. január 10-i számában Vaszary Kolos bíboros pásztor-
levelét ismertette. Az egyházpolitikai törvények elfogadásával kapcsolatban a bíboros 
kifejtette, hogy az egyház, bár mindent megtett a törvények megakadályozására, vere-
séget szenvedett a küzdelemben. Felszólította a papságot, hogy „minden isteni és em-
beri törvény által megengedett módon a jelen bajokban is törekedjenek arra, hogy a 
keresztény házasság megtartsa a maga tekintélyét és a Szentegyháznak és szent hi-
tünknek jogai fennmaradjanak."8 Az állami anyakönyvezés bevezetését elrendelő tör-
vény 1895. október elsejével lépett életbe. A belügyminiszter feladata volt az anya-
könyvi kerületek kijelölése, az anyakönywezetők kinevezése és felkészítése, az anya-
könyvezéshez szükséges nyomtatványok elkészíttetése. A helyi sajtó az egész esztendő 
folyamán élénk figyelemmel kísérte és tudósította olvasóit a törvény végrehajtásának 
állomásairól. A Tata-Tóvárosi Híradó 1895- március 30-i száma arról ad hírt, hogy 
megjelent a XXXIII. törvény végrehajtási utasítása, amelyben a belügyminiszter elren-
deli, hogy a törvényhatósági joggal felruházott városok április 30-ig közigazgatási bi-
zottságaik útján javaslatot tegyenek az anyakönyvi kerületek kijelölésére, illetve az 
anyakönywezetők személyére.9 A Komárom megyei Közlöny április 17-i száma lekö-
zölte Komárom szabad királyi város közigazgatási bizottságának döntését: „Komárom 
várost egy anyakönyvi kerületbe javasolja beosztani, mivel az anyakönyvi bejegyzések 
száma tíz évi átlag szerint naponként 3-4-et tesz ki, s így azt egy központi hivatal 
könnyen elláthatja. Anyakönywezetőül a bizottság a városi főjegyzőt, helyetteséül pe-
dig a levéltárnokot hozta javaslatba, évi 300, illetve 150 Forint tiszteletdíjjal."10 

Az Esztergom és Vidéke vezércikkírója részletesen kifejti, hogy az anyakönyv-
vezetői feladatok ellátására a tanítók lennének a legalkalmasabb személyek. A tanító 
„[...] elvállalhatja tehát az anyakönywezetést is, mely nála is é p p oly mellékteendő 
lesz, mint a lelkészeknél volt. Ezzel a tanító éppen csak abba a helyzetbe jutna, amely-
ben tényleg mai nap is sok helyen van. Mert van tanító, aki kinevezett faiskola-
felügyelő, selyemtenyésztési megbízott, takarékpénztári igazgató, kannester stb."11 

A törvény végrehajtási utasítása szerint az anyakönywezetést csak okleveles („képezdét 
végzett") személyek végezhetik. Tekintve, hogy igen sok tanító képesítés nélkül működött, 
a javaslattevő szerint az új és tiszteletdíjas megbízatás elnyerhetősége ösztönzően hatna az 
oklevél nélküli pedagógusok tanulási buzgalmára. A Komárom megyei Közlöny június 12-i 
vezércikke anól szól, hogy a polgári korban a gazdasági életben és a magánszférában egy-
aránt milyen fontossággal bír az állam és a polgárok számára a polgári adatrögzítés: 
„Közhivatalainkban a pontosság, a megbízhatóság és a képzettség adja meg azt a bizalmat, 
amellyel a közösség viseltetik iránta. És minden közhivatalnak, amelyet a közönség igénybe 
vesz, amely az állampolgárok igazolására szolgáló okmányokat szolgáltat, törekednie kell, 
hogy az okmányokat hitelt érdemlően vezessék." A cikk szerint a papság jelentős része nem 
tud eleget tenni ennek a feladatnak. Ez bizonyítandó, szélsőségesen vádaskodva hazafiat-
lansággal illeti a katolikus papságot, tudatlansággal az izraelita anyakönyvvezető rabbikat. A 
szélsőséges hangvétel, amely az írást jellemzi, egyébként általában kísérő jelensége volt az 
egyházpolitikai vitában az ellenzők és az egyetértők pártjában egyaránt.12 

7 u.o. 1894. december 24. 
8 Esztergom és Vidéke 1895. január 10. 
9 Tata-Tóvárosi Híradó 1895. március 30. 
10 Komárom megyei Közlöny 1895. április 17. 
11 Esztergom és Vidéke 1895. február 21. 
12 Komárom megyei Közlöny 1895- június 12. 
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1895 augusztusában a beérkezett törvényhatósági javaslatok alapján a belügymi-
niszter kijelölte a vármegyék anyakönyvi kerületeit. A városok és a nagyközségek ál-
talában egy anyakönyvi kerületbe szerveződtek, és lélekszámuktól függően 2-3 
kisközségből alakítottak ki egy anyakönyvi kerületet. Az anyakönywezetői feladatok-
kal a belügyminiszter a községi jegyzőket vagy körjegyzőket bízta meg, a városokban 
pedig a polgármestert. A gyakorlatban ez utóbbi megoldás nem vált be, a polgármester 
egyéb teendői mellett az anyakönyvezés feladatait ellátni nem tudta. Emiatt Esztergom 
város törvényhatóság bizottsága kérelemmel fordult a belügyminiszterhez, hogy a vá-
rosban önálló anyakönyvvezetői állást szervezhessenek. A kérelmet a belügyminiszter 
évi 800 Forint állami támogatás megadásával jóváhagyta.13 

Sárközy Aurél, Komárom vármegye főispánja ünnepélyesen iktatta be hivatalukba a 
megye anyakönywezetőit . Ez alkalommal elmondott beszédében felhívta az 
anyakönywezetők figyelmét arra, hogy nem egyház- és vallásellenes az, aki a törvényt 
betartja. Biztatta az újonnan kinevezett tisztviselőket, hogy tiszteljék és tartsák be a 
törvény előírásait és tartsák kötelességüknek a házasulok figyelmét felhívni a polgári 
szertartás után az egyházi szertartás szükségességére.14 Esztergom vármegyében az 
anyakönywezetők beiktatását nem a főispán, hanem az anyakönyvi kerületi felügyelő 
vállalta. A megyeházára egybehívott anyakönywezetőknek átadta az anyakönyveket, 
jelvényeket, „és a teendőkről kimerítő oktatást adott. A polgári házasságkötésnél az 
anyakönyvvezető díszruhát visel, amely fölé jön a nemzetiszínű öv, elöl a magyar ál-
lam arany címerével. A városház kapujára egy táblát tesznek ilyen felirattal: Magyar 
királyi anyakönyvvezető. Már készen van az a négy ízléses tábla is, amelyre a házassá-
gi hirdetéseket függesztik ki."15 

Az Esztergom és Vidéke a törvény életbelépését megelőzően házasodási hullámot 
jósolt: „L-l a kis Rómában szeptember hónapban nagyon sok esküvő lesz. Mert ők 
lesznek az utolsók, akik pusztán a pap áldásával veszik fel Hymen rózsaláncát. A bol-
dog menyasszonykák e részben a klerikális táborhoz Csatlakoztak és most ősrégi szo-
kás szerint nem halasztgatják, hanem sürgetik az esküvőt. Egyik szemfüles tudósítónk 
kitudta azt is, mikor lesz nálunk az első polgári házasság. Október elsején, amikor egy 
helybeli katolikus iparos oltárhoz vezeti szíve választottját, W. izraelita polgártárs le-
ányt, és nagy boldogságukban megbocsátják egymásnak, hogy más felekezethez tar-
toznak. Ők már nem fognak templomba menni."16 

Az első házasság fontosságát a „kis Rómában" is magasabb társadalmi körökből pél-
dázták a köznép számára. A városháza dísztermében „Kniplanitz Kálmán királyi taná-
csos főszolgabíró szép leányát vette feleségül Etter Dezső dr., törvényszéki albíró. A 
tanácsterem szűknek bizonyult a díszes és előkelő közönségnek, amely a termet zsú-
folásig megtöltötte. A megyei és városi tisztviselők csaknem teljes létszámban megje-
lentek. A hölgyek utcai toalettben, a férfiak frakkban voltak. Rögtön utánuk belépett 
Maiina Lajos polgármester anyakönyvezető, fekete díszmagyarban, körülövezve a 
nemzetiszín moáré szalaggal, amelynek közepén a magyar nemzeti címer volt kihí-
mezve. Nyomában volt Ferkó, a polgármester huszárja, a polgári sekrestyés, kezeben a 
polgári anyakönyvvel [...] Azután a násznép a vízivárosi templomba vonult, hogy ott 
egyházi szertartással is egybekeljenek."17 . . . . . . , 

A polgári anyakönyvezés eseményeiről szép számmal tudósítottak a helyi u)sagok. 

13 Esztergomi Lapok 1895. december 12. 
14 Komárom megyei Közlöny 1895. augusztus 10. 
15 Esztergom és Vidéke 1895. szeptember 26. 
16 u.o. 1895. augusztus 18. 
17 u.o. 1895. október 3-
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Termeszetesen a leglátványosabbról, a házasságkötésekről jelentek m e g írások 
amelyek jól érzékeltették az új reformokat megelőző nagy társadalmi várakozást és 
képet rajzoltak számunkra a végrehajtást kísérő politikai szándékokról és indulatokról. 

A komáromi városi anyakönyvi kerület hirdetőtábláján az első polgári házassági hir-
detéseket olvashatták a város lakói: „Turbacs Mihály János komáromi születésű, 
stadlaui lakos, r. kath. vallású, vasúti szolga, jegyese Mihalecz Mária túrócmegyei r. 
kat. vallású szakácsnővel; Leopold Géza, komáromi születésű és lakó, izr. vallású, 
Goldstein Regina komáromi lakos izr. vallású hajadonnal."18 

Tatán „az esketési aktus hivatalos helységéül a városháza nagyterme van berendez-
ve, elegánsan és egész szalonosan, hol a puha karszékek oly hívogatólag hatnak [...] 
Hát még az anyakönywezetőnk impozáns alakja, a díszruha és a jelvény, meghatók és 
imponáló egyszersmind."19 „Mint doroghi tudósítónk írja - olvashatjuk az Esztergom és 
Vidéke rövid hírében - október első felében a doroghi anyakönyvbe 4 születési és 
ugyanennyi haláleset jegyeztetett be. Október 16-án tették ki az első hirdetési íveket a 
községházán függő táblára, két jegyespárt hirdettek ki. Az egyik, Jourges Ágoston 
selmencbányai könyvkereskedő, ág. evangelkius és Dahms Olga, Dahms Rikárd doro-
gi bányamester leánya, szintén ág. evang. A másik Mirk György vörösvári lakos és özv. 
Bartl Jakabné, dorogi, szintén római katholikus."20 

Mint látjuk, az első anyakönyvi bejegyzésekkel - születés, házasságkötés, halálozás 
- kapcsolatosan megjelenő hírek beszédes adatokat tartalmaznak a századvég Magya-
rországának demográfiai képéről, a népesség keveredéséről a Monarchia országai kö-
zött, a szabad mozgásról és határnélküliségről, amelyet az első világháborút követő 
békediktátum egész évszázadunkra megszüntetett. 

Az anyakönywezetők a belügyminiszter rendelete alapján az esketési szertartást 
követően felliívták a házasfelek figyelmét az egyházi esküvő fontosságára. A házasulok zö-
me a polgári esketés után a templomban kérte az egyházi áldást, voltak azonban, akik erre 
nem tartottak igényt. „Zemann János és Fejes Mária frigyüket egyházilag nem áldatták meg. 
Ennek oka az volt, mert a plébános azt kívánta, hogy a férj az egyházi megesketése előtt 
tartson három napi penitenciát, azután pedig hallgasson végig egy szentmisét és beszédet. 
Zemann a plébános ezen kívánságának, azzal a megokolással, hogy ő arra nem ér rá, nem 
tett eleget, és így az egyházi házasságkötés elmaradt."21 

Végezetül még egy írást idézek a demonstratív célzattal megtartott esküvők híreiből, 
a Komárom megyei Közlöny október 26-i számából: „Óriási érdeklődés kísérte az ifjú 
jegyesek házasságkötését, a városháza nagyterme, amely igen csinosan fel volt díszít-
ve, zsúfoltságig megtelt, városunk előkelősége, s a hölgyek nagy számban jelentek 
meg, sőt az érdeklődők óriási száma a városháza előtti teret is teljesen elfoglalta. Sok 
szép asszony, bájos menyecske és leány nézte meg a szép fiatal jegyeseket, meg azt is, ho-
gyan is megy végbe ez a papok által sokat átkozott polgári házasság. Hát bizony arról 
győződtek meg, hogy szép ünnepélyességgel, az ördög pedig sehol a közelbe nem mutat-
kozott, hogy az embereket elvigye." A szertartást Domány János főjegyző vezette és nem-
csak személye, valamint az esketési szertartás után elmondott ünnepi beszéde hangsúlyozta 
a polgári eljárás fontosságát, hanem az esküvői tanúk - Erdélyi Gáspár vármegyei főjegyző, 
Kecskés János földbirtokos, városi tanácsos - személyei is.22 

Az állami anyakönyvezéssel kapcsolatosan sok szélsőséges, elfogultan érvelő újság-

1 8 Komárom megyei Közlöny 1895. október 9. 
1 9 Tata-Tóvárosi Híradó 1895. szeptember 21. 
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2 1 u.o. 1895. október 24. 
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cikket idéztünk, érzékeltetve az egyházpolitikai küzdelmek megyei eseményeit. Idéz-
zünk hát az eddigiektől eltérő szokatlan hangot, amelyre az objektivitásra törekvés, a 
békéltető hang jellemző. Az írás Kisbér mezőváros újságjában jelent meg: „A lelkész-
ség, amely évszázadokon át vezette ezt a nehéz munkát, most elveszti ebbéli jogát, így 
hivatása és külső tekintélye egy részében károsodik. Illendő tehát, hogy veszteségeik 
napján följegyezzük érdemeiket, becsületüket és hazafiasságukat, amellyel hivatásukat 
teljesítették. Kívánjuk, hogy polgári utódaik mentül hamarabb lépjenek hűség, pontos-
ság és megbízhatóság dolgában az ő nyomukba. [...] Általánosságba véve az új törvény 
minden rázkódtatás nélkül lépett életbe, megcáfolva mindazon kósza híreszteléseket, 
amelyek nagyobbszabású ellenmozgalmakról és tüntetésekről szóltak. A papság lát-
hatólag már végképp lemondott ebbéli jogairól és többé nem lép ellenakcióba. Ez he-
lyesen is van. A lefolyt viharok után tűnjék fel ezeréves szép hazánk egén a szivár-
vány, és fogjunk kezet egymással."23 

Azonban még több hónapon keresztül folytatódott az egyházpolitikai törvények 
keltette vihar. Az egyház nehezen nyugodott bele a vereségbe. 

A Komárom megyei Közlönyben és az 1896. január l- jén induló Esztergom című 
politikai és társadalmi hetilapban (amelyet a katolikus egyház adott ki) szép számmal 
találhatunk erre vonatkozó írásokat. Az Esztergom című újság hónapokon keresztül 
jelentetett meg a polgári házasság intézményét támadó írásokat. A lap vezércikke sze-
rint az egyháznak az az álláspontja, hogy az állampolgárnak kötelessége ugyan a tör-
vény betartása, a törvény betűje azonban csak az anyakönyvvezető előtti megjelenést 
írja elő, semmi egyebet. Tehát nincs jogában az államnak elvárni, hogy a házasulandók 
ünnepélyes külsőt öltsenek, ilymódon utánozni az egyházi szertartás külsőségeit. To-
vábbá - fejtegeti a cikkíró - az anyakönyvek aláírását sincs joga követelni a házasu-
lóktól, „[...] az emberek ugyanis idegenkednek ettől. Az emberek, de különösen az 
egyszerű nép nem szereti a nevét aláírni, márpedig olyanra, ami vallási meggyőző-
désével ellenkezik, még kevésbé fogja rátenni a keze vonását."24 

Megjegyezni kívánjuk, hogy az anyakönyvek aláírása iránt megnyilvánuló ellen-
szenv nyilvánvalóan a nép analfabétizmusából eredt. A Révai Nagylexikon adatai sze-
rint a magyar népesség jelentős része írástudatlan volt, 1890-ben 46,6%, 1900-ban 
47,8%. (I. köt. 576. old.) 

A belügyminiszter 1895 novemberében kelt rendeletében a törvény iránt tisztelet 
megkövetelésére szólította fel az anyakönyvi hivatalok vezetőit. A rendelet előírta, 
hogy az anyakönywezetők kötelesek megkövetelni az ünnepélyes aktusokhoz méltó 
megjelenést a házasulóktól és tanúktól. Nem kötelező azonban egyházi szertartásokon 
szokásos és azokra emlékeztető jelvények (köszöni, fátyol, menyasszonyi ruha) vise-
lete, sem a násznép jelenléte. 

Álljon itt egy rövid kis tudósítás arról, mi indokolta a miniszteri rendelet megjelené-
sét: „Házasságkötés volt tegnap az esztergomi polgármesteri hivatalban. A vőlegény, 
Varga János földműves, a menyasszony Üveges Terézia szintén helybeli hajadon. A 
házasságkötő felek nem valami fényes díszben jelentek meg, a vőlegény mintha ökrö-
ket menne legeltetni, a menyasszony ruhája meg olyan volt, mintha azonnal a házas-
ságkötés után nagymosásba kellene fognia. Márpedig ez nincs rendjén, [...] a 
házasságkötő félnek ilyetén eljárása egyenlő a törvény iránti tiszteletlenséggel."25 

1896 nyarától egy időre ismét felerősödtek az egyházpolitikai törvények revízióját 
követelő hangok, amikor a szomszédos Ausztriában is napirendre került az állami 
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anyakönyvezés bevezetésnek kérdése. Az Esztergom májusi száma vezércikkéből idé-
zünk: „A papság nem nyugodhat bele a zsarnoki törvényekbe. Ezt a meggyőződést 
nemcsak szíve mélyén melengette, érzelmeit napvilágra vitte. Lapokban, füzetekben, 
magán és nyilvános körökben, egyletekben, népes gyűléseken, az országban, temp-
lomokban, egyszóval mindenütt, ahol alkalma volt, hirdette meggyőződését, ' védel-
mezte az egyháza és saját jogait, kimutatta azt igazságtalan törvények tarthatatlan vol-
tát, buzdította a népet, hogy törekedjék azok alkotmányos úton való megváltoztatására 
[...] Ezzel azonban a zsidókézben lévő liberális sajtó meg nem elégedett, hanem mi-
képp az egyházához és a pápához ragaszkodó világi katolikusokat ultramontánnak, 
úgy most a bálványa előtt térdet nem hajtókat hecckáplánnak nevezte el."26 

A helyi sajtó lapszámait figyelmezve úgy gondoljuk, hogy a civil társadalom többsé-
ge elfogadta a polgári anyakönyvezés, a kötelező polgári házasság jogi intézményét és 
alkalmazkodott az új rendhez. „Úgy a hirdetések, mint a házasságok megcsappantak -
olvashatjuk az Esztergomi Lapokban - . Annyi esküvő, mint szeptember, október hó-
napban, nem lesz egyhamar Esztergomban. Akik nem bírtak megbarátkozni az új 
renddel, azok szeptemberben az oltár előtt házasodtak, akik pedig már várták a polgá-
ri házasságot, amely a felekezetiességeket nem ismerő híveket törvényes úton is ösz-
szekapcsolja, azok október hónapban vették fel Hymen polgári rózsaláncát. Az 
érdeklődés az új rend iránt is megcsappant, a közönség már egészen megszokta és 
vállalja a magyar díszruhás, s - egy békésmegyei czigány szerint - a tekintetes magyar 
királyi plébános urakat."27 A társadalom új renddel való megbékélésének jelzője lehet, 
hogy a polgári házasságkötéssel, anyakönyvezéssel kapcsolatosan tréfás adomák, hu-
moros írások láttak napvilágot. Természetesen nem zárható ki annak a lehetősége sem, 
hogy a törvénnyel szimpatizáló újságírók a vidámság eszközével próbálták feloldani a tár-
sadalmi feszültségeket. Két rövid adomát választottunk e tárgykörből az Esztergomi Lapok 
hasábjairól. „Miért ment vissza a part hie? A lány babos kendője csücskét rágja villogó 
fehér fogaival, lesüti nagy fekete szemét, megáll az anyakönyvezető előtt. Azt kérdi: 
Mit akar szép húgocskám? - Hát kérőm tegnap itt jelentetttik a Bugyi Jancsival, hogy 
házasodunk. - Itt lelkem. -Há t kérem, türüjjön le a kapuról bennünket, mert nem mék 
hozzá! - Ház aztán mért nem? - Mert a Csala Pista, ez a híres legény a mi sorunkból 
leütné a derekamat. - Az anyakönyvezető gondolkodik, fölteszi a pápaszemét, forgatja 
a törvényt, miniszteri rendeleteket és sóhajtva mondja: Jaj hugám, kutya meg a mája, 
de bajba kerítettél, a te esetedre nincs paragrafus az új törvénykönyvben."28 

„Mitől fél a simái ember? A simái embert, Kuczora Györgyöt a felesége megörven-
deztette egy egészséges fiúgyermekkel, mégpedig immár hatodízibe... Kuczora polgár 
aggodalmasan dörzsölte a füle tövét és baljóslatúlag mondogatta a szomszédainak: Baj 
lesz ebből emberek. - Már mér lenne? - Mivelhogy összeütközésbe kerülök az új tör-
vénnyel. - Megszületett a gyerek. Elvitték a plébánoshoz, hogy annak rendje és módja 
szerint keresztelje meg. A keresztelés után Kuczora György megnyilatkozott a pap 
előtt: Tisztelendő úr! Én ezt a gyereket az anyakönywezetőnél be nem jelentem. - Már 
miért nem? - Mert már 5 gyerekem van! - Hát aztán? - Hát aztán? Az új törvény szerint 
akinek öt gyereknél több van, azt megbüntetik. - Mivel büntetnék meg? - Hát azzal, 
hogy az embert besorozzák olyan katonának, amilyen a török basa feleségeit őrzi. - És 
nem lenne olyan katona? Nem én. - Tetszik tudni, milyen az asszony. Akkor nem len-
ne a feleségemmel az életem végig egy békességes pillanatom."29 

Dr. Ravasz Éva 
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