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Sekavia avioliitto-oloja Italiassa.
Italian senaatissa Astengo tammikuun lopulla
huomautti omituisia epäkohtia, joita Italiassa on
synnyttänyt se seikka, ettei lakia siwiiliawioliitosta tarkoin noudateta. Wiranomaistein tiedolla solmitaan paljon semmoisia awioliittoja, joilla on ainoastaan kirkollinen siunaus, ja jotka siis
Italian maallisen esiwallan edessä owat laittomia. Waikka syynä näihin turmiollisiin epäkohtiin olisikin, lausuu eräs kirjeenwaihtaja, wäärä
suwaitsewaisuus yksityisten wakuutusta kohtaan, niin warmaa on, että porwarillinen yhteiskunta laiminlyö welwollisuutensa, antaessaan
yhteiskunnallista järjestystä siten polkea.
Senaattori Astengo osotti, miten waltion rahastokin kärsii suurta tappiota tuon tawan kautta.
Lesket, joilla miestensä kuoleman jälkeen on oikeus saada waltion eläkettä, antawat uusiin naimisiin mennessään ainoastaan kirkollisesti wihkiä itsensä, koska he siten saawat pitää eläkkeensä. He eiwät wälitä siitä, waikka heidän uudesta
awioliitosta syntyneet lapsensa owatkin äpäriä.
Nämä awioliitot owat niin tawallisia, yleisö antaa kirkolliselle wihkimiselle niin suuren
merkityksen, ja waltiota wihaawan papiston
opetuksilla on yleisössä niin suuri waikutus, ettei noita awioliittoja pidetä häpeällisinä. Etu,
jota tuommoinen awioliitto tuottaa, houkuttelee sen wuoksi siihen menemään. On korkeita
waltion wirkamiehiä, senaattoreita ja edusmiehiä, jotka sillä tawalla kiertelewät lakia, mennen
leskien kanssa naimisiin ja kantaen heille waltiolta tulewan eläkkeen. Ja upseereja warten oli
muutama wuosi takaperin erityisen lain kautta
annettawakorwausta, että he kirkollisen wihkimisen lisäksi suostuiwat lainmukaiseen siwiiliwihkimiseen, ja siten menettiwät leskien eläkkeet. Näitten epäkohtien auttamiseksi olisi pappeja kiellettäwä wihkimästä parikuntia, ennen
kuin siwiiliwiranomaiset owat awioliiton wahwistaneet. Mutta Italian senaatilla ei wielä ole
ollut uskallusta tällä alalla heittää Vatikaanille
taistelun hansikasta.
Uuden oikeuswuoden alkaessa on monta
kertaa huomautettu, että tämmöisten awioliittojen luku monessa maakunnassa on jo melkoinen.
Monet tuhannet alhaisempaan wäkiluokkaan
kuuluwat waimot, joilta puuttuu tarpeellinen wa-

listus, antawat ainoastaan kirkollisesti wihkiä itsensä tietämättä, että semmoiselta awioliitolta
puuttu lain woimaa, että mies woi millä hetkellä
hywänsä waimonsa hyljätä, ettei heillä ja heidän
lapsillaan ole oikeutta elatukseen, suojelukseen,
eikä perintöön. Semmoiset olot tietysti synnyttäwät loppumattomat surut, rettelöt ja wihat.
Mutta katoliset papit siitä wiisi wälittäwät. He
opettawat, että awioliitto on pätewä, kun se on
saanut kirkollisen wihkimisen, wihkiwät edelleenkin tietämättömiä, pahaa tarkoittawia, taikka
kewytmielisiä parikuntia ja pistäwät wihkimärahat taskuunsa. Waltio kädet ristissä katselee tätä
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menoa ja sekaantuu asiaan wasta sitten, kun asewelwollisuutta suorittamaan on otettawa lesken
ainoa poika, joka ei olisi sotapalwelukseen welwollinen, jos awioliitto olisi ollut laillinen, kun
lapsilta, joitten wanhemmilta puuttuu siwiiliwiranomaisen awioliitowahwistus, on riistettävä
perintö kaukaisempien sukulaisten hywäksi, tai
sodassa kaatuneen sotamiehen perheeltä kiellettäwä apuraha sillä perusteella, ettei wainaja ollut
laillisesti wihitty.

Ehkä rahaministeri lohduttaa itseään sillä, että täten säästetään, mitä sen kautta menetetään, että wirkamiesten lesket uuteen awioliittoon mennessään antawat ainoastaan kirkollisesti wihkiä itsensä ja siten pitäwät eläkkeensä. Mutta surullinen muistomerkki uuden Italian
woimattomuudesta katkeraa, leppymätöntä wihamiestänsä kohtaan on se seikka, ettei perhettä
ole woitu suojella niin kuin Ranskassa, Itäwallassa ja Espanjassa.
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