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Képeslap 1910-ből

Szépvíz község iratait tanulmá-
nyoztam az Országos Levéltár 
csíkszeredai fiókjának székhe-
lyén, s mivel a községi tanács 
tevékenységére vonatkozóan a 
20. század elejéről nem találtam 
adatokat, a házassági kihirdeté-
seket tartalmazó ügycsomókba 
is belenéztem. Kiderült, hogy 
amennyiben a házasságra ké-
szülők valamelyike korábban 
törvényesen elvált, úgy a válást 
igazoló válóperes iratok is meg-
találhatók a dossziékban. Mert 
bizony eleink is váltak. Váltak a 
tanítók, a tanítónők, a MÁV-al-
kalmazottak és a földművelők, a 
gyerekesek és a gyerektelenek. 
A szépvízi ügycsomók tanúsá-
ga szerint a válást csaknem 
minden esetben a férfi kezde-
ményezte. Az idézett dokumen-
tumok keletkezésének idején 
az 1894. évi XXXI. törvénycikk 
volt hatályban, amely a házas-
sági jogról rendelkezett. Olyan 
esetben, midőn a házasság az 
adott törvény szerint felbontha-
tó volt, a házasfél keresetében 
vagy viszontkeresetében felbon-
tás helyett az ágytól és asztal-
tól való elválást kérhette. A va-
gyonjogi viszonyok tekintetében 
az ágytól és asztaltól való el-
válás a felbontás joghatályával 
bírt, de a házasfelek a házassági 
életközösséget bármikor visz-
szaállíthatták. Rovatszerkesztő: 
Daczó Katalin.

Szám: 9632/1914.polg.
Ő felsége a Király nevében!
A csíkszeredai kir. tszék. dr. 

Dulinszky József ügyvéd által 
képviselt K. Gyula szépvízi lakos 
felperesnek Bartos Róza férj. K. 
Gyuláné szépvízi lakos alperes ellen 
8353/1914. polg. számú keresettel a 
házasság felbontása iránt folyamatba 
tett perében 1914. december 1-jén 
tartott nyilvános tanácsülésében a 
következőleg ítélt:

A kir. tszék. a felek között 1913. 
januárius 27-én a szépvízi anya-
könyvvezető előtt kötött házasságot 
az 1894. évi XXXI. t. c. 77 §-nak a. 
pontja alapján szándékos és jogos ok 
nélküli elhagyás okából és az alperes 
hibájából felbontja, alperest vétkes-
nek nyilvánítja és kötelezi alperest, 
hogy 93. kor. 30 fillér költséget (...) 
15 nap alatt, végrehajtás terhe mel-
lett fizessen meg. A perben felmerült 
ügyvédi munkadíjakat és kiadásokat 
dr. Dulinszky József felperesi ügyvéd 
részére 93 korona 30 fillérben állapít-
ja meg saját fele irányába.

A kir. tszék. ezen ítéletet jogerőre 
emelkedése után megküldi a szépvízi 
anyakönyvvezetőnek.

Indokok:
Az 5811–1914. polg. számú kér-

vényhez B alatt csatolt, Szépvíz közsé-
ge elöljárósága által 1914. május 4-én 
kiállított bizonyítvánnyal bizonyítva 
van, hogy alperes a felperessel fennál-
lott házassági életközösséget 1913. ok-
tóber 8-án, tehát több mint hat hónap 
előtt megszakította, a 8336–1914. 
polg. számú keresethez C alatt mel-
lékelt ugyanazon községi elöljáróság 
által kiállított bizonyítvánnyal pedig 
az van bizonyítva, hogy alperes a meg-
szakított házassági életközösséget az 
5611–1914. polg. számú végzésben 
megszabott 30 napi határidő alatt 
nem állította vissza.

Felperes a tárgyaláson kereseti ké-
relméhez ragaszkodott. Alperes elő-
adta, hogy a felperes 1913. év október 
10-én azt mondta neki, hogy elmehet 
a háztól, ha akar – a háztól elküldte, s ő 
a felperest ott is hagyta, mert a felperes 
atyja, K. Elek akkor gereblyével vert 
hozzá és felperes nem jött segítségére.

Midőn pedig az alperes atyja a 
felpereshez ment, hogy megkérdez-
ze, hogy mi van közöttük, felperes 
azt mondotta, hogy az alperes neki 
nem kell, s fel is hívta az atyját, hogy 
hozzon 2 tanút, akik előtt keze írását 
fogja adni arra nézve, hogy az alperes 
neki többé nem kell, s azután a felperes 
az alperes minden ingóságát kiadta, s 
keresztvetve hálálkodott, hogy az al-
perestől megszabadult, s állításai bizo-
nyítására tanúkat ajánlott és kijelent-
ve, hogy felperestől válni nem akar, 
a felperest keresetével elutasítani és a 
perköltségekben elmarasztalni kérte 
(sic!). Alperes sem a jegyzőkönyvi tár-
gyaláson, sem a tanúk kihallgatása so-
rán olyan elfogadható okot, melynek 
alapján neki a házassági életközösség 
megszakítására vagy visszaállításnak 
megtagadására jogos indoka lett vol-
na és, hogy az elhagyás nem lett volna 
szándékos nem bizonyított.

Csak az bizonyított, hogy a házas 
felek a felperes szülőivel közös háztar-
tásban laktak, és a felperes atyja dur-

ván bánt az alperessel, bántalmazta is, 
és ekkor a felperes az alperes állítása 
szerint nem kelt védelmére, és ezért 
hagyta el a felperest.

Nem is (sic!) a felperes részéről 
ezen kisebb perpatvar, bántalmazás 
még nem ad jogos indokot az elha-
gyásra, annál kevésbé, mert alperes 
rövid házaséletük alatt nem először 
hagyta el a felperest, aki egy ilyen 
elhagyás alkalmával az alperes után 
ment, megkérlelte és visszament. 
Ezen elhagyás az alperes részéről a B. 
Ingnáczné szül. L. Anna vallomása 
szerint is könnyen ment, mert a folyó 
évi aratás alkalmával is azt mondta 
neki az alperes, hogyha valami szó 
történik a felperessel, otthagyja és 
szolgálni megy, ami be is következett 
anélkül, hogy felperes erre jogos okot 
szolgáltatott volna. Ezek szerint alpe-
res semmi bizonyítékot nem nyitott 
arra nézve, hogy neki a házassági élet-

közösség megszakítására vagy vissza-
állításának megtagadására jogos oka 
lett voln, vagy hogy az elhagyás nem 
volt szándékos, felperes pedig arra, 
hogy alperest visszafogadja, most 
már nem kötelezhető.

Minthogy pedig az 1894. évi 
XXXI. t. c. 77 §. a. pontjába meghatá-
rozott bontó ok fenn nem forog:

A kir. tszék. a felperes keresetének 
helyet adott, a felek házasságát ezen 
bontó ok alapján felbontotta és alpe-
rest a 85. § rendelkezése szerint vétkes-
nek nyilvánította.

A perköltségekbeni marasztalás 
a pprts 251 §-án, az ügyvédi munka 
megállapítása pedig a 252 §-án alapul.
A kir. tszék. nyilvános tanácsüléséből.

Csíkszeredán, 
1914. év deczember 1-én.

Bigner. sk. elnök
László sk. előadó

Ágytól, asztaltól külön

Szám: 9929/913.P.
Ő felsége a király nevében!
A csíkszeredai kir. törvényszék 

dr. Zakariás Manó ügyvéd által 
képviselt M. János Lajosé szépvízi 
lakos felperesnek M. Jánosné szül. 
M. Rozália szépvízi lakos alperes el-
len házasság felbontása és járulékai 
iránt 6668/1913. p. sz. keresettel 
folyamatba tett perében, melyben a 
házasságvédői tisztet dr. Botár Benő 
ügyvéd teljesítette a mai napon tar-
tott nyilvános tanács ülésében a kö-
vetkezőleg ítélt:

A kir. törvényszék házas feleknek 
ágytól és asztaltól való különélését 6 

hónapi időre elrendeli, mely időnek 
eredménytelen eltelte után 3 hónap 
alatt felperes a házasság felbontását 
kérheti, mit ha nem tenne, egyazon 
bontó ok alapján a házasság felbontá-
sát többé nem kérheti.

Indokok:
Felperes keresetében azt adta 

elő, hogy alperes a háztartást elha-
nyagolta, felperessel nem törődött, 
hanem erkölcstelen életét folytat-
va, hitvesi hűségét házasságtöréssel 
is többszörösen megszegte, amiről 
1913. június 3-án éjjel szerzett biz-
tos tudomást, amidőn alperest a 

csendőri laktanya fásszínjében rajta 
érte, hogy K. Lajos csendőrőrsveze-
tővel közösült és keresetét az 1894. 
évi XXXI. t. cz. 76 § és 80 § a. és c. 
pontjaiban meghatározott bontó 
okokra alapítva, a házasságot az al-
peres hibájából felbontani, alperest 
vétkesnek nyilvánítani és a perkölt-
ségekben elmarasztalni kérte.

A bírói békéltetés a felek ellenzé-
se folytán eredményre nem vezetett. 
A jegyzőkönyvi tárgyaláson felperes 
keresetét fenntartotta és állatásaira ta-
núbizonyítékot ajánlott, s a tanúk ki is 
hallgattattak.

Házasságvédő a házasság felbon-
tását nem ellenezte.

Miután a házasság felbontása az 
1894. évi XXXI. t. cz. 80 §-a a. és 
c. pontjaiban meghatározott bontó 
okokra is alapíttatott a 99 §§ értelmé-
ben pedig a 80 § eseteiben az ágytól 
és asztaltól való különélést elrendelni 
kell: a kir. törvényszék ily értelemben 
ítélt.

Tekintettel arra, hogy ezen ítélet a 
felek közötti házasviszonyt csak ideig-
lenesen rendezi, abból a perköltségek-
re és ügyvédi munkadíjra vonatkozó 
rész hiányzik.

A kir. törvényszék üléséből.
Csíkszereda, 1913. szeptember 16. 

Kovács Lajos s. K. T. elnök
László Géza s. K. Előadó

A kiadmány hitelül: Botár ... (kibe-
tűzhetetlen aláírás) kiadó

*A házasság felbontását 1914. má-
jus 26-án mondták ki, de a házasságtö-
rő asszony nem sokáig volt magányos. A 
27 éves, elvált M. Rozália és K. Lajos 
32 éves, református, székelymuzsnai 
születésű személy házassági szándékát 
1914. szeptember 23-án hirdette ki 
Balás János szépvízi anyakönyvvezető. 

Házasság/törés*

Durva após volt az „ok nélküli” 
elhagyás oka

77. § A házasság felbontását 
kérheti az a házasfél, kit házastársa 
szándékosan és jogos ok nélkül el-
hagyott:

a) ha a házassági életközössé-
get megbontó házasfél a házastár-
sának elhagyásától számított hat 
hó elteltével bírói határozattal az 
életközösség visszaállítására lett kö-
telezve, és e határozatnak a bíróilag 
megszabott határidő alatt igazolat-
lanul eleget nem tesz;

85. § A felbontó ítéletben az a 
házasfél, kinek hibájából a házasság 
felbontatott, vétkesnek nyilvání-
tandó.

Ha viszonkereset folytán mind-
két házasfél hibájából történt a há-
zasság felbontása, a bíró mind a két 
házastársat vétkesnek nyilvánítja.

Viszonkereset nélkül is kérheti 
alperes, hogy a házasság felbontá-
sa esetében a felperes is vétkesnek 
mondassék ki, ha ellene bontó 
okot igazol; ezen kérelmet oly bon-
tó okra is alapíthatja, melyre nézve 
kereseti joga már megszűnt, de a 
felbontás alapját képező bontó ok 
keletkezésekor még fennállott.

A házasságtörés okából vétkes-
nek nyilvánított házastárs a felbon-
tó ítéletben eltiltandó a házasság-
kötéstől azzal, akivel a házasságtö-
rést elkövette.

76. § A házasság felbontását 
kérheti az a házasfél, kinek házas-
társa házasságtörést vagy természet 
elleni fajtalanságot követ el, avagy 
tudva, hogy házassága még fennáll, 
új házasságot köt. (1894. évi XXXI. 
törvénycikk a házassági jogról)

80. § A házasság az egyik házas-
fél kérelmére felbontható, ha a má-
sik házasfél:

a) a házastársi kötelességeket 
a 76–78. §-ok esetein kívül szán-
dékos magaviselete által súlyosan 
megsérti;

b) a házastársak családjához 
tartozó gyermeket bűncselekmény 
elkövetésére vagy erkölcstelen életre 
reábírja vagy reábírni törekszik;

c) erkölcstelen életet megátalko-
dottan folytat;

d) a házasság megkötése után öt 
évnél rövidebb tartamú fegyházra 
vagy börtönre, avagy nyereségvágy-

ból elkövetett vétség miatt fogházra 
ítéltetett. (1894. évi XXXI. tör-
vénycikk a házassági jogról)

99. § A 76., 78., és 79. §-ok esete-
iben a bíró a kibékülés megkísérlése 
czéljából a házasság felbontása előtt 
rendszerint a házasfelek ágytól és 
asztaltól való különélését rendeli el.

A különélés elrendelését csak 
akkor lehet mellőzni, ha a házas-
társak kibékülése egyáltalában nem 
remélhető.

A 80. § eseteiben az ágytól és 
asztaltól való különélést mindenkor 
el kell rendelni. 

Az ágytól és asztaltól való kü-
lönélést hat hónapnál rövidebb és 
egy évnél hosszabb időtartamra 
szabni vagy ismételni nem lehet. A 
felek egyező kérelmére azonban a 
különélés hosszabb időre is kiszab-
ható. (1894. évi XXXI. törvénycikk 
a házassági jogról)


