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V O

Kuthy Lajos válópere*

Kuthy Lajos . május -én vee el a komáromi születésű Kalicza Johannát. Ku-
thy ekkor  éves volt, felesége pedig  esztendő körül lehete. A fiatalasszony édes-
apja, Kalicza János jómódú gabonakereskedő volt, -ban azonban meghalt, három
gyermeket hagyva maga után: Jánost, Zsigmondot és Johannát. „Kalicza János özve-
gye valóságos nemesi udvarházat bírt és topai előnévvel élt a család; akkor az özvegy
Zsigmond fiával, ki később Treszka nénémet vee nőül, és Janka lányával, ki Kuthy
Lajosné le, élt o együ; nagyobbik fia Domonkos leánnyal kelvén össze, a topai bir-
tokon élt Bihar-megyében.” – emlékeze vissza a családra Szinnyei József, aki nővére
révén szintén rokonságba került Kaliczáékkal.¹

A házasságkötés után néhány nappal azonban Kalicza Johanna visszament a szülői
házba, s bár egy rövid időre még visszatért Kuthyhoz, együélésük három hónap után
végérvényesen befejeződö. A barátok és ismerősök nem voltak tisztában a házasság
felbomlásához vezető okokkal, legalábbis erről tanúskodnak Bajza Józsefnek feleségé-
hez írt levelei :

Kuthy, azt hallom, kibékült feleségével s e napokban szinházban voltak
s o Kuthy ismét a gyöngédet, az érzékenyt játszoa neje körül. Az izlés
sokféle. Én ha nő volnék s férjemtől elszökném, nem igen fognámmagamat
pár évig ismerőseim elő mutogatni, hogy újjal inthetnének rám.

Néhány nappal később Bajza már személyes információi alapján tájékoztathaa fele-
ségét :

Kuthyval találkoztam az utczán. Azt mondá, hogy felesége visszajö és
hogy minden jól van. Én nem kérdezgeem tovább; mert illy kényes do-
logban nem illik a kérdezgetés. Adjon isten nekik jó szerencsét, de én nem
remélek. Az a mód, a mint Kuthyné férjét elhagyta, nem mutat gyengéd-
ségre, pedig micsoda asszony az ollyan, kiben gyengédség és finom érzés
nincs? Aól én nem várok semmi női erényeket.

Hamarosan azonban új irányt veek az események:

Kúthyval tegnap beszéltem. Azt mondoa, hogy elválik feleségétől. Fele-
sége ma utazik haza Komáromba anyjával. Ki oka ezen történetnek nem

* Kuthy Lajosról l. időközben megjelent kismonográfiámat : V Orsolya, Egy siker ku-
darca: Kuthy Lajos pályafutása, Bp., Argumentum, . A könyvben Kuthy házassági bon-
tóperével nem foglalkozom részletesen.

¹ L. S József, A Timár-ház, Komárom, –, –.





tudni, mert Kúthy beszédéből az ember nem lehet okos. Ő egyéb iránt nem
szépen viseli magát, mert feleségéről még szinészek elő is olyakat beszél,
a mi nem illik.²

Bajza elítélte Kalicza Johanna viselkedését, ugyanakkor Kuthy magatartásával sem tu-
do azonosulni, annál is inkább, mivel nem kapo kielégítő magyarázatot arra, hogy
mi vezete a házaspár elhidegüléséhez és különválásához. A korszakban a házasság
az együélés során felmerülő nehézségek ellenére is stabil intézményként működö:
a különélés, még inkább a válás csak a legvégső esetben merült fel mint megoldási le-
hetőség. Kalicza Johanna váratlan elhatározása nyilvánvalóan meglepte környezetét,
hiszen – amint Bajza leveléből is kiderül – ezzel a lépéssel a fiatalasszony megsértee
a nőkkel szemben megfogalmazo társadalmi normákat.

Kuthy Lajos életrajzírói is megkísérelték megfejteni, mi okozhaa a házastársak
közöi végleges szakítást. Váli Béla és Walentinyi Dezső is abból indultak ki, hogy
Kuthy meggondolatlanul, elsősorban ismerősei unszolására nősült meg:

A nősülés eszméjével Kúthyt nem szíve nyugalma, sem orvosai sürgető
tanácsa, hanem estélyein megjelenő vendégei barátkoztaák meg, a kik-
re nézve a műizlés tökélyeivel eláraszto lakás élvezetes ékítményei és a
házigazda elbájoló vendégfogadása melle is : hiányzo a háziasszony, s
a kiséretében megjelenő hölgyek csoportozata. Művésznő barátai szintén
mindegyre unszolták Kúthyt azon nyiltan megvallo gondolaal, hogy e
szokatlan díszszel rendeze estélyeken, a szellemi intelligentia vezérférfiai
közi ők is megjelenhessenek.³

Váli elbeszélése szerint Kuthy egy komáromi szüret alkalmával ismerkedhete meg
jövendőbelijével : „Ez időben hozta össze a véletlen egy szüreti mulatság alkalmával
Komáromban Kalicza Jankával, egy jómódú család leányával, ki feltünően szép, kelle-
mes társalgású, de merev jellemű nő lévén, azon nők sorába tartozo, ki hódolni nem
tud, annál jobban tudja azonban a hódolatot kizsákmányolni, vagy az esetleges elmel-
lőzést bántóan megtorolni.”⁴ Kuthynak tetsze a leány rajongása, s a leány családja is
örömmel fogadta az országszerte ismert, vonzó külsejű író érdeklődését – szőe to-
vább a történetet az életrajz szerzője. Váli Béla szerint azonban Kuthy elhamarkodta
a házasságkötést, ráadásul nem vee figyelembe felesége igényeit sem: „a magány és
családias elvonultság után vágyakozó nejét mindegyre arra unszolá, hogy véralkata és
vágyai ellenére ne mint hitves, hanem mint vendégszerető háziasszony éljen oldalán”.⁵
Wallentinyi Dezső is hasonló magyarázatot ado:

² Bajza József feleségéhez. Pest, . aug. ., aug. . és aug. . = Dr. B József, Bajza
József családi levelei, ItK, , , –, –.

³ V Béla, Kúthy Lajos élete és munkái, Bp.,  [V ], .
⁴ V , .
⁵ V , .





Kuthy szerencsétlen házasságának e történetéhez csak azt kell még meg-
jegyeznünk, hogy az elválás oka nemcsak a nőnek merev, a társaságot ke-
rűlő jellemében rejlik, hanem a férjnek ellenkezőleg olvadékony s folyton
a társaságot kereső természetében is. Kuthy nem szakíto régi barátnőivel
az esküvő után sem, sőt nejéhez hívta őket. Tapasztalatlan nejében felkelt
a féltékenység; néma, tartózkodó le. Ezt a viseletet aztán Kuthy rosszra
magyarázta. Ő is féltékeny le. Ha a nő duzzogo, mert ura későn jö
haza, az ideges, könnyűvérű Kuthy, csak durczásságból is, napokig nem
jö haza: kesergő, szenvedő nejéhez. Míg egyszer aztán üresen találta la-
kását. Hogy másodszor is elhagyta őt a nő, ezen nincs mit csodálkoznunk.
Nyugalmukat, boldogságukat egészen feldúlta a féltékenység.⁶

Váli arra is kitért, hogy időközben Kalicza Johanna áldo állapotba került, ám anélkül,
hogy férjével megbeszélte volna a problémákat, hazatért a szülői házba, ahol Kalicza
Jánosné pedig ahelye, hogy igyekeze volna a nézeteltérést elsimítani, tovább szítoa
a leányában felgyűlt keserűséget. Váli és Wallentinyi is úgy láa, végső soron a két fél
eltérő természete vezete a házaspár közöi félreértésekhez, majd a házasság felbomlá-
sához. Elbeszélésük szerint Kuthy többször is megpróbálta nejét visszatérésre bírni, de
mikor beláa, hogy kudarcot vallo, elszánta magát a válásra. Mindkeen azt a verziót
erősíteék meg, hogy a házasság felbontását a férj kezdeményezte, de mivel az asszony
nem akart a Kuthy névről lemondani, elállt a pertől, s többé nem találkoztak.

Miután Kúthy több sikertelen kisérletből meggyőződö arról, hogy neje
épenségel nem hajlandó vele kibékülni, s hogy ezen állapot őt a legvisszá-
sabb lelki állapotba dönti, elhatározá barátai unszolására megindítani a
válópert neje ellen. Midőn a periratokat iú nejével, immár egy gyönyörű
kis leányka anyjával közlék, az, azon nyilatkozaal küldte vissza a válás
elleni tiltakozását, hogy ő „semmi szín ala a Kúthy névről le nemmond.”⁷

Wallentinyi egyébként Kuthy Lajosnak az -es Remény című almanaban megje-
lent Az eskü órája elbeszélését önéletrajzi vallomásként értelmezve, párhuzamot vont
a főhős, Ceylon gróf és a szerző alig három hónap ala felbomlo házassága közö:
„Házas életének részleteit, előzményét és szomorú végét hűen leírja az Eskü órájában. E
beszélyben csak a személyek nevei mások s csak a befejezés tisztán az író képzeletének
rémes szüleménye; de különben az egésznek tárgya: Kúthy szerencsétlen nősülésének
való története.”⁸ Egy-két, valóban közismert életrajzi mozzanaton kívül azonban nem
bizonyítható, hogy a mű vagy legalábbis annak első fele pontról pontra megfeleltet-
hető lenne Kuthy és Kalicza Johanna rövid életű kapcsolatának, úgy, mint ahogy azt
Wallentinyi feltételezte. A történéseket rokoni kapcsolatai révén talán jobban ismerő

⁶ W Dezső, Kuthy Lajos életrajza, Rimaszombat,  [W ], .
⁷ V , –. ; vö. W , .
⁸ W , .





Szinnyei József a Kuthyról írt életrajzi szócikkben a házasságról mindössze annyit írt :
az egyszerű kisvárosi lány nem tudo alkalmazkodni az excentrikus férfi életmódjához,
úgyhogy hamarosan visszatért Komáromba édesanyjához, ahol aztán együ élt Vilma
nevű gyermekével.⁹

Új szempontból világíthatja meg azonban a kérdést Kuthy Lajos válóperének ki-
vonata, amely az Országos Levéltárban a Királyi Tábla peranyagai közö található.¹⁰
Kuthy és felesége is református vallásúak voltak, a . század első felében a nem ka-
tolikusok házasságának felbontását alapvetően az . március -án, II. József által
kiado császári nyíltparancs szabályozta : ennek értelmében a házasság polgári jogügy-
leé vált, és kikerült az egyházi hatáskörből. II. Lipót trónra lépése után a törvényhozás
módosítoa a rendelkezésben foglaltakat, az  :.tc..§-a ugyanis kimondta, hogy
a válópereket valamennyi felekezet – így a protestánsok – esetében is ismét az egyház
illetékességébe kell utalni :

Mind a két hitvallásu evangélikusok összes házassági ügyeiben a birásko-
dás saját egyházi székeikre hagyassék ; Ő szent felsége azonban, a királyi
tisztéhez képest meghallgatván magukat a mindkét hitvallásu evangéliku-
sokat előlegesen alkalmas módokról fog gondoskodni nemcsak arra nézve,
hogy az egyházi székek a pörlekedő felek mindenoldalu biztossága érde-
kében kellőképen szerveztessenek, hanem, hogy azok az elvek is, amelyek
szerint az egyházi székek a maga idejében a házassági pereket elbiráland-
ják, felügyelet és megerősités czéljából fölterjesztessenek.

A protestánsok bontópereiben azonban a törvénybenmegfogalmazoak ellenére is egé-
szen -ig megmaradt a világi bíráskodás, mivel a törvényben előírt egyházi törvény-
székek felállítása a korszakban nem történt meg. A válópert tehát rendes szóbeli eljárás
útján amegyei törvényszék, a saját bírói hatósággal elláto kerületek törvényszékei, to-
vábbá szabad királyi városok és a bányavárosok tanácsai elő lehete kezdeményezni.
Mivel ezekben az ügyekben a tágabb közösség érdekeit és bizonyos erkölcsi alapérté-
keket is szem elő kelle tartani, a házasság fenntartása mellei érveket a hivatalból
kirendelt házasságvédő tisztiügyész képviselte a per folyamán,¹¹ s ő fellebbeze hiva-
talból a Királyi, majd pedig a Hétszemélyes Táblához. Az -os pátens értelmében a
protestánsok négy esetben kérheék a házasság felbontását : ha a házasfelek egyike a
másik életére tört, továbbá ha házasságtörés vagy hűtlen elhagyás esete állt fenn, illetve

⁹ S József, Magyar írók élete és munkái, Bp., , VII, .
¹⁰ MOL Bírósági Levéltárak, Extractus Causarum Divortialium, –, (O ) .
¹¹ „Mivel pedig az efféle ügyekben nem csak az illető felek érdekei fordúlnak, hanem a jó rend,

igazság, józan erkölcs fentartása ; mellyek alapján az ország ereje, hatalma, a’ társas élet
békéssége, bizodalma; az emberi nem érdeme, méltósága nyugszik ; erre nézve múlhatat-
lan ezen perekben a’ nyilvános érdekeket is, szem elő tartani, tehát a’ házasság oltalmára
hivatalos védőt rendelni, kötelessége a házasság fenntartása melle szóló érveket előadni.”
F Ignác, A’ közigazság törvénye Magyarhonban, Buda, , II. .





ha engesztelhetetlen gyűlölség vagy leküzdhetetlen ellenszenvmia az együélés lehe-
tetlenné vált. Ez utóbbi esetről egyébként így rendelkeze II. József nyílt parancsának
.§-a :

A házassági kötelék felbontását azon esetben is megengedjük, ha a hitves-
társak közö halálos gyűlölség vagy leküzdhetetlen ellenszenv (capitale
odium aut insuperabilis aversio) keletkeze, és mind a két fél kívánná az
elválást. De az ily esetekben a biróságok a kért felbontást soha ne enged-
jék meg azonnal, hanem előzetesen valamely időre az asztal- és ágytóli
elválasztást fogják elrendelni ; és azt körülményekhez képest ismétlendik
is.¹²

A házasság felbontása elő a vagyonmegosztásáról és a gyermekek neveléséről is meg-
nyugtató módon kelle gondoskodni.¹³

A peranyagból egyértelműen kiderül, a válópert – a Kuthyval foglalkozó szakiro-
dalom állításaival ellentétben – Kalicza Johanna indítoa meg . január -én a Ko-
márom vármegyei törvényszék elő. Az asszony a férjével szemben fennálló engesztel-
hetetlen gyűlölségre hivatkozva kérte a bíróságtól, miután az előírt egyházi békéltetés
 szeptemberében sikertelen volt, a házasság felbontását :

A’ felperes elő adván: miképpen férjének – kivel iki Május én házas-
ságra lépe – rővid időn mutatkozo nehéz erköltse ’s kegyetlen bánása
módja által aól annyira el idegenede, hogy a’ vele együ élhetést hasz-
talan próbálva, eránta le győzhetetlen belső hidegséget ’s gyűlölséget érez.

A törvényszék szeptember -i ítéletében a házastársak békéltetésének időpontját no-
vember -ra tűzte ki, de Kuthy ez alkalommal nem jelent meg, ezért az újabb terminust
. május -ben határozták meg. Mivel ekkor egyik fél sem kereste fel a bíróságot,
Kalicza Johanna képviselője a következő beadvánnyal fordult a törvényszékhez :

A’ Felperes elöre bocsajtván azt, hogy ő helybeli lakos lévén a Törvény-
széki rendelet következtében minden órában kész a’ megjelenésre s ezt
kötelességének is tartja ; az ki Majusi határnapra pedig, azért nem jelent
meg, mivel az Alperesnek meg nem jelenéséröl bizonyos tudomása volt, s
ennél fogva a maga mint csak egyik félnek megjelenését czélra nem veze-
tőnek láa: egyéberánt ha az Alperes ezen harmadik biroi rendeletre sem
jelenne meg kér végső Itéletet.

Mindebből tehát nyilvánvaló : az asszony mielőbb szeree volna végérvényesen lezárni
életének ezt a periódusát. Kuthy azonban a két következő határnapon sem jelent meg.
A perirat szerint a hivatalból kirendelt házasságvédő tiszti ügyész a férj magatartását
a következőképpen értékelte :

¹² II. József nyílt parancsát közli : S Kornél, A házassági elválás joga, Bp., , .
¹³ Vö. F Ignác, A’ közigazság törvénye Magyarhonban, Buda, , I. .





s ez által vagy elbizotságának, vagy a’ Felperest boszantani és felve czél-
jában törvénytelenűl akadályoztatni kívánó szándékának a’ mi egyik, úgy
mint másik mivelt emberhez nem illő jellem – nyilvánságos jelét adá, söt
okot szolgáltat ezen hiedelemre is, hogy az első ízben ki jelente valódi
okai benne léteznek, azomban mindazért, hogy ki tűnjön vallyon huza-
mossabb idő nem képes é a’ felekben az egymáseránti gyülölséget meg-
szüntetni, mind pedig azért is, hogy a házasság dolgában létező K. Királyi
rendeletnek elég tétessen, kivánja, hogy a’ feleknek kölcsönös megengesz-
telésére biroilag hosszabb határ idő rendeltessen; e melle egyszersmind
a’ Felperes nő azt is jelentse bé van e’ gyermeke? és minő intézkedést kiván
annak neveltetése tekintetéböl tétetni.

Erre a felperes elismerte ugyan, hogy a királyi rendelet . pontja kimondja : a viszály-
kodó házastársakra előbb az ágytól és asztaltól való elválás rendeltessen el, de ezt a pe-
res felek már teljesíteék, hiszen a felperes a házasságkötés után néhány nappal kény-
telen volt férjét elhagyni, és miután szülei visszaviék, ismét elhagyta, úgyhogy az ügy
már . szeptember -én az illetékes lelkipásztor elő volt, s azóta is folyamatosan
külön élnek. Így az ágytól és asztaltól való elválás felesleges, hiszen a királyi rendelet .
szakasza is azt mondja : a külön élő házasfeleket vagy együ lakásra, vagy törvényes
úton történő válásra kell kényszeríteni. Kijelentee továbbá „hogy ezen házasságból
születe két éves leánykájának nevelését örökre, és másolhatatlanúl magának tartja”.
Feltételezhető, hogy Kalicza Johanna rokonai annakidején mindent elköveek azért,
hogy az állapotos fiatalasszonyt rávegyék arra, hogy – legalább a külvilág elő – ren-
dezze kapcsolatát a gyermek apjával. A nő ellenérzése azonbanminden külső elvárásnál
erősebb lehete, s ez az érzés az évek során sem változo. Kalicza Johanna ugyanis még
gyermeke révén sem akart semmilyen kapcsolatban állni férjével, s kislánya nevelését
teljes egészében magára vállalta.

A házasság védője ekkor konklúzióként kijelentee, a házasság felbontását immár
nem ellenzi, hiszen:

A’ felperes a kérdéses házasságból születe leányának nevelését magára
válalván, az Alperes pedig négy rendbeli határ idöre is a’ törvényes biroi
tekintet meg vetésével meg nem jelenvén, a házasság védője kénytelen ab-
beli meggyőződését ki jelenteni, miszerént által látja hogy az Alperes Ön
makacs tee, és mivelt emberhez éppen nem illő bánás modja által ne-
velte nejében az engesztelhetetlen gyűlölséget, és azt folytonosan táplálva
minden módon azon igyekezik, hogy az örökös elválás törvényessen esz-
közöltessék, figyelembe véve tehát azt, hogy a feleknek több mint két év
olta ágytól és asztaltoli külön léek után nem lehet reményleni azt, hogy
ítélet által tétendő határ idő ala is a’ felek egy mással kibékűljenek, a há-
zasság védője most már azon nézetből hogy az Alperes negyedik ítélet által





kitűzö határ napra is megnem jelenvén a biróság tekintetét is makacsúl
megvetee, és igy nekie töbszöri határ idő nem rendeltethetík.

A Komárom vármegyei törvényszék a válást . augusztus -én mondta ki, a Kirá-
lyi Táblán pedig  februárjában tárgyalták az ügyet, az alsóbb fokú bíróság döntését
azonban nem hagyták jóvá, mivel nem láák bizonyítonak az engesztelhetetlen gyű-
lölség tényét, éppen ezért az újabb ítélet a házastársakat együlakásra kötelezte, s ezt
aztán  decemberében a Hétszemélyes Tábla is jóváhagyta.

A felperes folytatólagos keresetlevelét a Komárom megyei törvényszék . de-
cember -én vee fel. Nem lehet pontosan tudni, miért várt az asszony ennyi ideig,
illetve, hogy a házastársak találkoztak-e ez idő ala, a perkivonatból azonban úgy tű-
nik, Kuthy ekkor már személyesen is megjelent a bíróság elő, s arra hivatkozo, hogy
az előző idézéseket nem, vagy csak késve kapta meg, ugyanakkor kérte a házastársi bé-
kéltetés elrendelését. Innentől kezdve a peranyag néhány olyan mozzanatot is elárul,
amely, ha nem tárja is fel a két fél közöi ellentét valódi okait, de némileg árnyalja a
Kuthy házasságáról kialakult képet. Az alap-keresetlevélben említe és Kuthynak tu-
lajdoníto kegyetlen bánásmódról és nehéz erkölcsről szóló kijelentésekre a következő
magyarázat tétete:

Ugyan is az Alperes elméje, a’ Felperes kissé házias neveltetése egyenesen
ellentétéűl fellengős eszméktől ’s felmagasztalt képzetektől lévén szünte-
len elfoglalva, semmi prózait tűrni a’ házi életben nem akart, ’s nejétűl is
regényes fekete abrándjainak megfelelő olly cselekményeket ’s elhatáro-
zást követelt, mellyek gyakran a’ legnagyobb túlságal valának párosulan-
dók, mit ha teljesíteni vonakodo, férje eránti szeretete vétete egyszerre
kétségbe, ’s ezt rendesen kegyetlen bánásmód kövee, és mínthogy ezek
rendesen nyúgalom idejében éjel történtek mind annyiszor rémüleel töl-
töék el a’ Felperes egész valóját, úgy hogy minden legkissebb alkalmat
megragado a’ férjétőli eltávozásra, ’s a’ hozzá vissza térésre édes anyának
’s rokonainak semmiféle unszolásai reá nem veheék ’s egyedűli mentő
szert csak férjétőli végelválasztásban reményl találhatni.

Nyilvánvalóan az i elmondoakból semmi konkrétumot nem lehete megtudni Ku-
thy viselkedéséről, s arról, mi az, amivel annyira megrémítee feleségét. A törvényszék
is szerete volna további részleteket megismerni, de Kalicza Johanna nem volt hajlandó
érdemben bővíteni az eddigi információkat. Az azonban kiderült, hogy i nem egysze-
rűen a két ember különböző természetéből fakadó ellentétről, vagy éppen a házasságról
alkoto eltérő felfogásról van szó, hanem valami olyan titokról, ami a külvilág elől el-
rejtve, a házastársak intim szférájában zajlo, s talán a legközelebbi hozzátartozók elő
sem tárult fel soha egészen.

Felperes megjegyzi : míszerint mind azon tényeket, mellyek a’ házasélet
rejtéjében történtek, a’ szemérem ’s becsülete vég feláldozása nélkűl fel-





említenie teljes lehetetlen ; de o hol tények szóllanak, azokat, mellyek egy
részről úgy sem próbálhatók más részről a’ női életet végkép elölik és gya-
lázzák, felemlítni szükségesnek nem is tartja, miután az engesztelhetetlen
gyűlölségre nézve a’  évi külön vált élet, és hogy ezen  év ala egyetlen
leányuk iránt viseltete köz szeretet sem volt képes a’ feleket csak pilla-
natra is kőzelebb vezetni ; végre a’ törvény szék elő ünnepélyesen te, vi-
szonos nyílvánításaik elegendő próbát tesznek. – Kéri ezeknél fogva azon
köteleknek feloldoztatását, melly reájok nézve nem csak gyűlöletes és el-
viselhetetlen, de szégyent árasztó is, ’s melly a’ tőlük születe leánykának
erkölcsi életére káros és szenyező is lehetne, a’ pert ítélet alá bocsátván.

Kalicza Johanna tehát végső érvéként leányának érdekeire hivatkozva kérte a házasság
felbontását. A Komárom vármegyei törvényszék végül is . március -én hozta meg
ítéletét, a házastársak kölcsönös nyilatkozatait figyelembe véve:

elégséges világosságra derűlvén az, hogy a’ törvényszéknek még  esz-
tendei Augustus én hozo ítélete szerint elegendőkép kitűnt engesztel-
hetlen gyűlölségnek oka, egyébb a’ házas élet rejtélyében felmerűlhető kö-
rülményeken kivűl, a’ házas feleknek különböző egyénisége sőt ellenkező
’s megférhetlen természete a’ házas élet kötelességeinek viszás felfogása
és annak alkalmazásánál keletkezet ellenszenv legyen.

A bíróság a kislány nevelését továbbra is az édesanyára bízta, a házasságkötést pedig
mindkét félnek megengedték. A perből egyébként nem derült ki, hogy Kuthy Lajosnak
volt-e kapcsolata a gyermekkel, mint ahogy az sem, hogy bármi módon támogaa-e
anyagilag a kislányt. Az azonban bizonyosnak tűnik, hogy a Kalicza család megfelelő
egzisztenciális háeret tudo biztosítani a kis Vilma felneveléséhez, így érthető az anya
azon törekvése, hogy gyermeke apját teljesen kizárja életéből.

Az ügy ezután ismét felülvizsgálatra került a Királyi Táblához. A Kalicza Johanna
által indíto perről Pajor István ügyvéd készíte értesítést, ebben az ügyvéd különbsé-
get te a II. József-féle rendeletben szereplő engesztelhetetlen gyűlölség és a leküzdhe-
tetlen ellenszenv közö:

a’ főbeli gyülölségnek okát adni, és bebizonyitani igenis lehet, de az ide-
genségnek ’s szenvedhetlenségnek okát adni avagy azt éppen be is bizonyi-
tani csak nem puszta lehetlenség – sok tárgyak vannak a világon; mellye-
ket némelly emberek nem szenvedhetnek, sőt borzalom nélkül rá sem néz-
hetnek annélkül hogy e’ szenvedhetlenségnek okát adni tudnák; annál szé-
lesebb alapon fekszik a’ házastársak közt a’ szenvedhetlenség ’s idegenség
indulatja ’s érzelme, – hogy pedig a’ peres felek egymást nem szenvedhe-
tik, egymáshoz kiengesztelhetlen idegenséggel viseltetnek azt feleslegesen
és teleg bebizonyitoák az által, hogy alig éltek egymással néhány napig,





mindjárt el is váltak. – a’ négy rendbéli tekintélyes, hatályos ’s erélyes ki-
békítés kisérlete mind annyiszor sikertelen maradt, – ’s a’ felek  esztendő
óta egymástól elválva és elkülönözve e’ legingerűltebb idegenkedésben él-
ve, valamint a’ per egész folyamában, ugy jelenleg is kinyilvánitják, hogy
egymássak kibékűlni, ’s a’ házassági társas életbe vissza lépni, soha de soha
nem kivánnak, nem fognak.

Az ügyvéd tehát úgy láa, a házastársak az eltelt  év ala bebizonyítoák egymás
iránti ellenszenvüket és idegenkedésüket, sőt a jövőben sincs semmi remény arra, hogy
őket az együélésre rá lehessen venni. Mindezeken túl a gyermek jogai sem sérülnének,
ugyanakkor a szülők magánélete végre megnyugtatóan elrendeződne:

az illető törvényszéknek ik évi Mártius én hozo házasság bontó it-
élete annál is inkább helybe hagyandó, minthogy a’  évek óta együ nem
élő házas társak álapota valamint saját személyeikre nézve feleéb gyöt-
relmes, sérelmes, és gyalázatos, úgy a’ természet törvényeivel is össze fér-
hetetlen dolog, hogy iuságuknak legvirágzóbb korát sinlődve áthervad-
ják, ’s a’ polgári társas életben továbra is közbotrány és guny tárgyai le-
gyenek, avagy az álladalom nagy czélja a’ nemzeti gyarapodás törvényes
elősegéllésétől eltiltva, mint történni szoko, talán fesle, ’s erkölcstelen
életre is vetemedjenek.

Pajor István tehát úgy láa, a nagyobb közösség érdeke és a házastársak emberi mél-
tósága is megköveteli, hogy ez a rendezetlen állapot végre megszűnjék. A Királyi Táb-
la végül . augusztus -én jóváhagyta a megyei törvényszék ítéletét : a több mint
nyolc évig elhúzódó jogi procedúra után a házastársak útjai végleg elváltak. A külvilág
elő azonban még egyszer megelevenede az a kötelék, ami egykor Kalicza Johannát
és férjét összekötöe: a Kuthy halálakor kiado gyászjelentésen az író testvérei – Te-
rézia, Amália, Sándor, István, Krisztina és Karolina – nemcsak a maguk, de a „távol
lévő” feleség, leány és unoka nevében is tudaák a szomorú hírt.¹⁴ Mindez azt bizo-
nyítja, hogy Kuthy és testvérei nem veszteék teljesen szem elől Kalicza Johannát és
a gyermeket, sorsuk alakulásáról tudomásuk volt, s az összetartozást legalább ebben a
végső pillanatban demonstrálni kívánták a nyilvánosság elő.

A korszakban a válóperek csekély száma is arra utal, hogy a házastársak csak kivé-
teles esetekben nyúltak ehhez a végső eszközhöz, hiszen a szűkebb és tágabb környezet
is a házasság fenntartását tartoa kívánatosnak. A kutatások arra világítanak rá, hogy
a . század végén elsősorban a magasabb társadalmi státuszú, önálló egzisztenciával
rendelkező társadalmi csoportok tagjai kérték a házasság felbontását, a nem nemesi
származású felperesek aránya csak a . század első felében kezde emelkedni.¹⁵ Bár

¹⁴ OSzK Aprónyomtatványok Tára. Gyászjelentések.
¹⁵ Érdekes eseanulmányt közöl : N László Sándor, A házi szövetség felbontása, avagy

Pálóczi Horváth Ádám házassági bontóperének rövid summázata, Holmi, , –.





a nőket jobban sújtoák a társadalmi előítéletek, a lokális vizsgálatok azt bizonyítják,
hogy egy megromlo házasság esetén az asszonyok is készek voltak a bírósághoz for-
dulni : a veszprémi püspökség szentszéki válóperes ügyeiből – közö  per
maradt fenn, a perek %-át a nők, %-át a férfiak indítoák meg,¹⁶ Debrecenben pe-
dig – közö  válóperből  esetben a feleség kezdeményezte a válást.¹⁷ Az
esetek többségében azonban több éves együélés után került sor a bontóper megindítá-
sához, Kalicza Johanna és Kuthy Lajos ügye tehát ebből a szempontból mindenképpen
különlegesnek számíto, hiszen az asszony alig néhány nappal a házasságkötés után
radikális lépésre szánta el magát, s döntését végső soron a közös gyermek megszületése
sem változtaa meg.

Valamint : H József, Egy pápai válóper a . századból = Szerep és alkotás, Női szerepek
a társadalomban és az alkotóművészetben, szerk. N Beáta és S. S Margit, Debrecen,
, –.

¹⁶ H József, Együélés – különélés : egy veszprémi szentszéki per -ból = Nők és férfi-
ak…, avagy a nemek története, szerk. dr. L Magdolna, Hajnal István Kör, Nyíregyházi
Főiskola, Nyíregyháza, . (Rendi társadalom – polgári társadalom .), .

¹⁷ M Mónika, Törvényszéki játszmák: válás Debrecenben –, Debrecen, Csokonai
Kiadó, , –.




