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Abstract 
 

In this study we deal with the legal practice of Act XXXI of 1894 in the first half of the 20th 

century in Borsod County. This is a research-in-progress which reveals the legal practice of the 

matrimonial law. The matrimonial law, the civil marriage and dissolution of marriages were 

introduced in 1894, and were dramatically modified in 1941, under the concept of the Nurnberg 

Race Laws. Under these laws, the marriage between Jewish and non-Jewish partners was 

prohibited. We also refer to the legal distortion under the Second World War, for example the 

miscegenation. According the investigated archival documents the number of divorces was 

increasing in the towns, rather than in villages.  
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Bevezető gondolatok  

 

A párválasztás, illetve a házasság minden korszakban jelentős szerepet töltött be az emberek 

életében. A régebbi korokban nem tulajdonítottak nagy jelentőséget a szerelemből köttetett 

házasságoknak, ebben politikai okok is közrejátszottak. Problémát jelentett a különböző 

felekezetekhez tartozó személyek házasságkötésének a tilalma is, majd a vegyes házasságok 

újabb (jogi) kérdéseket is felvetettek. Számos oka lehetett annak, hogy egy házasság 

megromlott, ám egyes vallások nem tették lehetővé, hogy a felek különváljanak. Hosszú 

évszázadok teltek el, amíg a házasság intézménye az állam fennhatósága alá került. Azzal, hogy 
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az állam kezébe került ennek az intézménynek a szabályozása, megvalósulhatott a bírói úton 

történő válás. Magyarországon erre az 1894. évi XXXI. törvénycikk adott lehetőséget.1  

A tanulmány ennek a jogszabálynak a Borsod megyei joggyakorlatáról és a 20. század első 

felében bekövetkezetett változásokról, a második világháború alatti, a házasság szabályozását 

(is) érintő jogtorzulásokról szól. A házassággal (illetve fajgyalázás esetén a „zsidó” és 

„nemzsidó” személyek közötti házasságon kívüli nemi kapcsolat tilalmát megszegőkkel) 

összefüggő eljárások az általunk vizsgált korszakban mind a polgári, mind a büntető bíróságok 

gyakorlatában megtalálhatóak voltak. A kutatás legszívbemarkolóbb pillanata az volt, amikor 

előkerült egy képeslap egy női fénykép kíséretében az egyik peres ügyben. A képeslapon egy 

szerelmes üzenet olvasható, melyet egy keresztény nő írt zsidó szerelmének. Fajgyalázási perbe 

fogták őket, és mivel egyikük sem tagadta le a kapcsolatukat, a zsidó férfit honvédelmi 

munkaszolgálatra küldték. A tanulmány alapját a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár 

alsózsolcai részlegében folytatott levéltári kutatás, illetve az ennek eredményeként feltárt 

dokumentumok képezik. Ezek segítségével lehetőségünk van jobban belelátni, hogy az 1894. 

évi XXXI. törvénycikk alapján hogyan zajlott egy bontóper, milyen feltételekkel, okokkal, kik 

vettek részt benne, milyen ítéletek születtek. Egészen a második világháború végéig kerestünk 

ilyen típusú pereket, és a kutatás során fajgyalázási pereket is találtunk.  

Mindezek alapján a tanulmány a bevezető és a záró gondolatokon túl három nagy gondolati 

egységre tagolódik. Az első részben az 1894-ben megalkotott házassági törvény bemutatására 

kerül sor, a második gondolati egység a Borsod megyei polgári bíróságok előtt lezajlott 

bontóperek jellegzetességeit mutatja be, míg a harmadik részben a büntetőbíróságok előtti 

fajgyalázási perek jellemzőit tárjuk fel.  

 

 

1. Az 1894. évi XXXI. törvénycikkről  

A két világháború közötti időszakban az 1894. évi XXXI. törvénycikk rendelkezései voltak 

hatályban. Ezzel a jogszabállyal bevezették hazánkban a polgári házasság intézményét, a 

jogalkotó lehetővé tette a házasság állami úton történő felbontását. A törvény megalkotása előtt 

az egyház előtt kötött frigyeket tekintették törvényesnek, és mint ahogyan tudjuk, az egyház 

nem tette lehetővé, hogy a házasfelek felbonthassák köteléküket. Ismerték ugyan az ágytól és 

asztaltól való elválást mint lehetőséget, ám ez mégsem biztosított lehetőséget a házasság 

felbontására. Egy kis történeti előzményként tekintsünk vissza a törvény megalkotásához 

vezető rögös útra, a javaslat képviselőház előtti fogadtatására.  

Elsődleges kérdésnek tekintették a házassági alapelvek meghatározását, amit gróf Apponyi 

Albert ismertetett: „Ezen három alapelv elseje a házasságjognak egységes, minden 

honpolgárra felekezeti különbség nélkül egyaránt kiterjedő hatállyal való megalkotása; 

második a házassági ügyekben az egységes állami házassági jognak alapján az állami 

bíráskodásnak szervezése, a mely a jog terén kizárólag van hivatva a vitás kérdéseket eldönteni; 

a harmadik kardinális alapelv a polgári házasságkötésnek kötelező formája.2” A későbbiekben 

ezen három alapelv megvitatására került sor, ezek mellett, illetve ellen érkeztek a képviselők 

hozzászólásai. Kezdetben nagy felháborodást keltett ez a törvényjavaslat, számos támadója 

akadt, de több képviselő is felszólalt a javaslat támogatása mellett. A törvény elfogadásával a 

házasságot az állam fennhatósága alá vonták, a házasság felbontását csakis meghatározott 

                                                           
1 Részletesen lásd: HERGER Csabáné: A nővételtől az állami anyakönyvezésig. Dialóg Campus Kiadó, Pécs, 

2006.  
2 KONCZ Ibolya Katalin: A polgári házasságról szóló törvényjavaslat vitája a Képviselőház előtt. (Az 1892. évi 

február hó 18-ára hirdetett országgyűlés nyomtatványai. Képviselőház. Irományok. XV. 1894.) In: Publicationes 

Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), 55–65. 
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okokkal és bírói ítélettel tették lehetővé. Az 1894. évi XXXI. törvénycikk pontosan 

meghatározta a bontó okokat, melyeket két kategóriára osztott. Különbséget tett az abszolút, 

illetve a relatív bontó okok között. Abszolút bontó oknak számított, ha az egyik fél 

házasságtörést, természet elleni fajtalanságot követett el, ha még az előző házasság fennállása 

közben új házasságot kötött, továbbá ha az egyik fél a házastársa életére tört, vagy súlyosan 

bántalmazta, ha az egyik felet a házasság megkötése után halálra, vagy legalább öt évnél 

hosszabb fegyház- vagy börtönbüntetésre ítélték, illetve ha az egyik fél házastársát 

szándékosan, jogos ok nélkül elhagyta, és bírói felszólításra hat hónap elteltével sem tért haza 

(hűtlen elhagyás). Abszolút bontó ok fennállta esetén nem volt lehetőség bírói mérlegelésre, a 

feleket azonnal szét kellett választani. A relatív bontó okok közé tartoztak a következő esetek: 

ha az egyik fél magaviseletével szándékosan megsértette a házassági kötelezettséget; ha a másik 

házasfél a házastársak családjához tartozó gyermeket bűncselekmény elkövetésére vagy 

erkölcstelen magatartásra kényszerítette; ha az egyik fél erkölcstelen életet élt; továbbá, ha az 

egyik házasfelet a házasság megkötése után öt évnél kevesebb fegyházra vagy börtönre, vagy 

nyereségvágyból elkövetett vétség miatt fogházra ítélték.3 Ilyen okok fennállta esetén nem 

választották el rögtön a feleket, itt volt mérlegelési lehetősége a bírónak. A házasság 

felbontásához vezethetett a gyermekáldás hiánya is, az egyik fél meddősége. Ez a jelenség 

önmagában is előidézhette a házasság megromlását. A házasélet problémái is vezethettek 

váláshoz. Ha a felek nem voltak megelégedve a köztük lévő intimitással, esetleg 

nősztehetetlenség, azaz a házasság elhálásának lehetetlensége állt fent, ilyen esetben is 

fordulhattak a felek a bírósághoz.4 A törvény tehát számos olyan okot határozott meg, amelyek 

alapul szolgálhattak a házasfeleknek polgári bíróság előtti eljárás megindítására. Hogyan 

valósult ez meg a gyakorlatban? Kutatásaink során Borsod megyei pereket vizsgáltunk. Ezek 

az eljárások számos új információval járulnak hozzá egyrészt az 1894-es házassági törvény 

gyakorlatának bemutatásához, másrészt Borsod megye helytörténetéhez, az igazságszolgáltatás 

két világháború közötti működésének feltárásához is. 

 

 

2. Bontóperek a Miskolci Törvényszék előtt a 20. század első felében – a polgári perek 

 

A levéltári kutatómunka során számos házassággal, válással kapcsolatos polgári pert találtunk. 

Ezekhez köthetően asszonytartással és gyerektartással kapcsolatos perekre is sor került a 

vizsgált időszakban. A jogszabály lehetőséget biztosított arra, hogy mind a férfi, mind a nő 

kezdeményezze a válást, ám egy általános következtetést levonhatunk a kutatómunka alapján, 

miszerint az esetek túlnyomó többségében a felperes a férj volt, a nőket nevezték meg a hibás 

feleknek, az ő hibájukból került sor a válásra. A levéltári kutatómunka során az egyik 

legmegdöbbentőbb tény az volt, hogy a legtöbb esetben a nők hűtlenségére hivatkoztak, ha a 

gyermekek eltartása került szóba, a férfiak azzal védekeztek, hogy a fogantatás időpontjában a 

feleségüknek más férfiakkal is volt nemi kapcsolata, tehát egyértelműen nem állapítható meg a 

törvényes apa személye.  

Érdemes egy kirívó példát mindenképp megemlíteni. Köztudott, hogy faluhelyen ritkább 

volt a válás, mivel ott szégyen és megvetés érte ezért az embereket. A törvény abszolút bontó 

oknak tekintette, ha az egyik fél bántalmazta házastársát, ám faluhelyen mégsem így tekintettek 

a bántalmazásra. Ott az volt az elfogadott norma, hogy a férj csak nevelőcélzattal bántalmazta 

feleségét, ha az valami rosszat követett el, ezt egyfajta fegyelmezésnek tekintették.5 Ez is utal 

                                                           
3 CSERBÁNÉ NAGY Andrea: A házassági jog kodifikációi. (PhD értekezés) Miskolc, 2012. 38.  
4 HERGER i.m. 210. 
5 HERGER i.m. 210.  
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arra, hogy a nők mennyire kiszolgáltatott helyzetben voltak a falvakban, de nem volt ez 

másképp a városokban sem. A női emancipáció folyamatának eredményeképpen a válások 

száma megsokszorozódott, már több esetben a feleségek jelentek meg felperesként, egyre több 

nő kezdeményezte a válást, amely lehetőséget teremtett számukra egy megromlott házasságból 

való kilépésre, illetve egy teljesen új és szabad élet elkezdésére.  

Ahogy korábban említettük, számottevően nagyobb városokban kezdeményezték a felek a 

házasság felbontását, de sikerült több olyan pert is találni, melyekben a felek falvakban éltek. 

Egy 1903-ban zajlott perben a felperes a férj, M. Antal, az alperes a feleség, T. Anna volt. A 

perben a hűtlen elhagyásra hivatkozott a férj, ez alapján akarta megszüntetni a házassági 

köteléket.6 A felperes a házasság felbontását kérte tehát az 1894. évi XXXI. törvénycikk 77. 

szakasz a. pontja alapján az alperes hibájából.7 A házasságot 1897-ben Ózdon kötötték az ózdi 

állami anyakönyvvezető előtt, és a házasságból két kiskorú gyermek született, Ilona és András, 

akiknek az elhelyezéséről is dönteni kellett. A gyermekeket az alperesnél, tehát a feleségnél 

helyezték el az 1894. évi XXXI. törvénycikk 95. szakasza alapján.8 A tartásdíjat pedig havi 8 

koronában állapították meg, melyet a felperes addig volt köteles fizetni, amíg a gyermekek be 

nem töltik a 12. életévüket. A perköltségeket mindkét félnél kölcsönösen elengedték, azonban 

mindketten kötelesek voltak egyetemlegesen T. Dániel házasságvédő részére házasságvédői díj 

címén 10 koronát fizetni, melyet 15 napon belül teljesíteniük kellett.9 

A következő rendelkezésre álló perre 1913-ban került sor, amelyben szintén a férj volt a 

felperes, a feleség pedig az alperes. Ebben az esetben a férj a feleség erkölcstelen viselkedésére, 

züllött életvitelére és a hűtlen elhagyásra hivatkozva kérvényezte a házassági kötelék 

felbontását.10 A felperes D. József, az alperes A. Erzsébet volt. Házasságukat 1896-ban kötötték 

a sajóvárkonyi állami anyakönyvvezető előtt. A házasságból nem születtek közös gyermekek, 

így az ő elhelyezésükről nem kellett a bíróságnak döntenie. A felperes a házasság felbontását 

kérte az 1894. évi XXXI. törvény 80. szakaszának a., illetve c. pontja alapján, mely szerint: „A 

házasság az egyik házasfél kérelmére felbontható, ha a másik házasfél: a) házastársi 

kötelességeket a 76-78. §-ok esetein kívül szándékos magaviselete által súlyosan megsérti; c) 

erkölcstelen életet megátalkodottan folytat.”11 A felperes kettős jogalapon kérte a házasság 

felbontását. Először is az alperes több ízben, kisebb-nagyobb időközökre elhagyta, többszöri 

felhívásra sem volt hajlandó a házassági életközösséget sem visszaállítani. Másodjára pedig a 

különélés előtt az alperes „nyilvános helyekre járogatott és idegen férfiakkal mulatott”12, és 

ezzel a kicsapongó életmóddal a házassági viszonyt szándékosan feldúlta. A tényállás szerint 

                                                           
6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. A Miskolci Törvényszék iratai. VII/1./b. 573/1903P. szám.  
7 „A házasság felbontását kérheti az a házasfél, kit házastársa szándékosan és jogos ok nélkül elhagyott: a) ha a 

házassági életközösséget megbontó házasfél a házastársának elhagyásától számított hat hó elteltével bírói 

határozattal az életközösség visszaállítására lett kötelezve, és e határozatnak a bíróilag megszabott határidő alatt 

igazolatlanul eleget nem tesz;…” 1894. évi XXXI. törvénycikk 77. szakasz.  
8 „A bíró a felbontó ítéletben a közös kiskorú gyermekek elhelyezése és tartása felől is határoz. Ha a szülők másként 

nem egyeztek meg, a gyermekek hétéves életkorukig anyjuknál maradnak, ezen életkoron túl a nem vétkes szülőnek, 

ha mind a kétszülő vétkesnek nyilváníttatott, a fiúk atyjuknak, a leányok anyjuknak gondviselésére bízatnak. A bíró 

azonban a szülők vétkességének és egyéb személyes körülményeinek figyelembevételével a gyermekek nyilvánvaló 

érdekében a szülők egyezségétől és a fentebbi szabályoktól eltérőleg is intézkedhetik, sőt a gyermekeket harmadik 

személy gondviselésére is bízhatja. A közös gyermekek tartása és nevelése költségeit mindkét szülő jövedelme 

arányában köteles fedezni, ha arra a gyermekek vagyonának jövedelme elégtelen. Veszély esetén mind a bíróság, 

mind a gyámhatóság elrendelheti a gyermekek számára megszabott tartás biztosítását.” 1894. évi XXXI. 

törvénycikk 95. szakasza.  
9 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. A Miskolci Törvényszék iratai. VII/1./b. 573/1903P. szám. 
10 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár A Miskolci Törvényszék iratai. VII/1./b. 2785/1913P. szám.  
11 1894. évi XXXI. törvény 80. szakasza.  
12 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. A Miskolci Törvényszék iratai. VII/1./b. 2785/1913P. szám.  
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1907-ben már az alperes elhagyta a felperest, ám a felperes visszafogadta, és két évig együtt 

éltek ezután. Az alperes vétkessége nem volt megállapítható az ügyben, amikor 1909-ben 

elhagyta a felperest, és az azutáni különélés miatt sem, ugyanis a bizonyítékok azt mutatták, 

hogy ez mind a felperes hozzájárulásával és engedélyével történt. Viszont a felperes 

keresetének helyt adott a bíróság, mivel még együttélésük alatt a tanúk vallomása alapján a 

feleség éjjelente több ízben elhagyta az otthonukat, és erkölcstelen életet folytatott. 

Megállapította továbbá a bíróság az alperes vétkességét, és ez alapján felbontották a házasságot. 

Nőtartást nem ítélt meg a bíróság, a feleség vétkességére tekintettel.13 

A következő per a korszak második felében, 1942-ben zajlott, ebben fellebbezésre is sor 

került. A korábbi ügyben14 a felperes egy nő, az alperes pedig egy férfi. A felperes 

gyermektartási díj fizetésére akarta kötelezni az alperest, ezért fordult a bírósághoz. Meg is 

ítélték neki. A gyermek a dokumentumok szerint 1940. április 2-án született. Az ítélet szerint 

az alperes köteles volt 1941-től a gyermek 16. életévéig havi 15 pengőt fizetni. Az alperes 

vasgyári munkás, a tartásdíj fizetése az alperes vagyoni romlását a bíróság szerint nem 

eredményezte.15 Az alperes fellebbezéssel élt az ítélet ellen, mert szerinte az első bíróság a 

bizonyítékok helytelen mérlegelésével hozta meg az ítéletét.16 Az elsőfokon eljárt királyi 

járásbíróság megállapította, hogy a nő a fogantatás idejében feslett életmódot folytatott, mert 

személyi válogatás nélkül, a női szemérmet teljesen nélkülöző módon pénzért közösült. Két 

tanú vallomása alapján a nő 1939 májusában előre kialkudott összegért rövid idő után nemileg 

közösült a két férfival egymás jelenlétében. Az állandóan követett bírói gyakorlaton alapul, 

hogy az a nő, aki házasságon kívül a nemi érintkezéseket a fogamzási idő alatt a női 

szeméremérzetet sértő módon, vagy ellenérték mellett keresetszerűen űzi, a tartásdíj 

megfizetését nem követelhette. Ám a gyermek fogantatási ideje 1939. június 8 és október 4. 

közé esett, így a tanúk által bizonyított közösülés ezen időszakon kívül esik. Nem volt arra 

bizonyíték, hogy a nő a fogantatás időszakában is ezt a fajta feslett életmódot folytatta volna, 

és az alperes is elismerte, hogy ebben az időszakban nemileg érintkezett a felperessel, így az 

anyajogi szabályok értelmében a gyermek természetes atyjának vélelmezendő az alperes. 

Következésképp tartásdíj-fizetési kötelezettsége megállapítandó volt. A polgári fellebbezési 

bíróság megtagadta az alperes fellebbezését. Így a férfi köteles volt megfizetni a megállapított 

tartásdíjat, és az elmaradott 165 pengő tartásdíjat is 15 napon belül ki kellett fizetnie a 

felperesnek. Továbbá kötelezték arra, hogy a felperes képviselőjének, dr. T. Ferenc miskolci 

ügyvédnek 76 pengő per- és fellebbezési eljárási költséget fizessen meg.17 

Kutatásunk során öt nőtartással kapcsolatos pert is sikerült fellelnünk. Ezek közül a 

legérdekesebb egy fellebbezési per volt, amelyet a mezőcsáti királyi járásbíróságnál indítottak 

meg.18 A fellebbezés a P. 1868/1943-s számú ítéletre épül. A felperes Sz. Dezsőné, az alperes 

Sz. Dezső volt,  per tárgya ideiglenes nőtartás. A királyi járásbíróság a körülmények pontos 

feltárásához ismételten elrendelte a felek személyes meghallgatását. Az alperes a vallomásában 

előadta, hogy míg ő katonai szolgálatot teljesített, barátait megbízta azzal, hogy távollétében 

figyeljék a feleségét. Eltávozása után három nappal − barátai állítása szerint − már egy idegen 

férfi lopakodott a feleségéhez éjjel, majd ez többször is megismétlődött különböző férfiakkal. 

A felperes beismerte ugyan, hogy az előbb említett egyik férfi udvarolt neki a házasság előtt, 

ám azt, hogy bármelyik idegen férfival közösült volna, tagadta vallomásában. Ezután a tanúk 

                                                           
13 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. A Miskolci Törvényszék iratai. VII/1./b. 2785/1913P. szám. 
14 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. A Miskolci Törvényszék iratai. VII/1./b. 27062/1941P. szám.  
15 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. A Miskolci Törvényszék iratai. VII/1./b. P 27062/1941. szám.  
16 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. A Miskolci Törvényszék iratai. VII/1./b. P 2157/8./1942. szám. 
17 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. A Miskolci Törvényszék iratai. VII/1./b. P 2157/8./ 1942. szám. 
18 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. A Miskolci Törvényszék iratai. VII/1./b. Pf 572/1944. szám. 
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meghallgatására került sor, majd a törvényszék zárt tanácskozást tartott, mely után kihirdették 

a végzést, amely alapján elnapolták a tárgyalást. Ezután egy ismételt tárgyalást tartottak, 

melyen ismertették a tanúk vallomását. A tanúk eskütétel után előadták vallomásukat, melyek 

egyeztek az alperes által elmondottakkal. Az egyik tanú vallomásában az is szerepelt, miszerint 

a felperes nem törődött a gyermekeivel, nem jó anya, gyermekeit csavarogni hagyta. A tanúk 

meghallgatása után ismét elnapolták a tárgyalást. Ismét újabb tárgyalásra került sor. Ismertették, 

hogy a felperes a nőtartás díját kívánta felemelni. A bíróság végül helyt adott a felperes 

keresetének, így megállapította a magasabb nőtartás megfizetését, bár az alperesnek nem volt 

vagyona. A pervesztes az alperes lett, így a perköltségek megfizetése is ráhárult.  

Bár a levéltárban töredékesen állnak rendelkezésre a polgári perek, mégis elmondható, hogy 

a miskolci törvényszék előtt szinte mindegyik pertípusra sor került, amelyre az 1894. évi XXXI. 

törvénycikk lehetőséget adott.  

A két világháború közötti időszak második felében született meg az a jogszabály, amely – 

1941 és 1945 között – törvénybe iktatta a fajvédelmet a házassággal és az emberek 

párválasztásával összefüggésben is Magyarországon. Jelen tanulmány utolsó fejezete erről a 

jogszabályról és a gyakorlati érvényesüléséről szól.  

 

 

3. A „fajvédelem” joggyakorlata Borsod megyében 1938 és 1944 között – a büntetőperek 

  

A magyar jogtörténetben a „fajvédelem” jogszabályi alapját az 1941. évi XV. törvénycikk 

teremtette meg, amely a fajelmélet legdurvább megnyilvánulását törvényesítette azzal, hogy 

megtiltotta a ’zsidók’ és a ’nemzsidók’ közötti házasságkötést.19 A jogszabály német mintára 

készült, rendelkezései már egyértelműen a nürnbergi faji törvények hatását tükrözték. 

A jogalkotó az 1894. évi XXXI. törvénycikk novellájaként határozta meg, de a két 

törvényben egymásnak egyértelműen ellentmondó rendelkezések voltak. Míg a polgári 

házasságot bevezető jogszabály magánjogi aktusként határozta meg a házasságkötést, 

önkéntessé téve ezzel az egyházi szertartást, másrészt pedig lehetővé tette a zsidó-keresztény 

egyházi házasság tilalmának törvényes megkerülését,20 addig 1941-ben gyakorlatilag ezeket a 

rendelkezéseket vonta vissza a jogalkotó a fajvédelem szempontjainak figyelembevételével. A 

törvény rendelkezéseit a fajvédelmi gondolat fogta össze.21 Bevezette a házasságkötés előtti 

kötelező orvosi vizsgálatot, szabályozta a házasság érvénytelenítésének feltételeit, kimondta a 

’zsidók’ és a ’nemzsidók’ közötti házasságkötés tilalmát, valamint a tilalom megszegőire 

vonatkozó magán- és büntetőjogi jogkövetkezményeket is részletesen rögzítette. A 

házasságkötés előtti kötelező orvosi vizsgálatot két betegségre terjesztette ki a törvényalkotó: a 

fertőző nemi bajra és a fertőző gümőkórra.22 A jogszabály tehát az 1894. évi XXXI. törvényben 

                                                           
19 KISS Barnabás: A jog egyenlősége- az egyenlőség joga. SZEK JGYF. Kiadó, Szeged, 2006. 68.  
20 Az első világháború befejezéséig a vegyes házasságok száma az összes házasságon belül folyamatosan 

növekedett, majd ezt követően stagnálás volt jellemző, míg a két világháború időszakában és a háború után is a 

csökkenés figyelhető meg. KARÁDY Viktor: Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon (1867-

1945), Replika Kör, Budapest, 1997. 145.  
21 K. FARKAS Klaudia: Jogok nélkül. A zsidó lét Magyarországon, 1920-1944. Politikatörténeti Füzetek. Napvilág 

Kiadó, Budapest, 2010. 309.  
22 A jogalkotó a részletes indokolásban külföldi példákkal igyekezett bemutatni a házasságkötések egészségügyi 

szempontból való korlátozását és annak szükségességét. Így utalt rá, hogy 1895-ban az USA-ban tiltották el a 

házasságkötéstől a nemi betegségben, a „hülyeségben” és az epilepsziában szenvedőket. Az USA több államában 

ki kellett jelenteni az anyakönyvvezetőnek, hogy nem szenvednek a fent említett betegségek valamelyikében, míg 

volt olyan állam is, ahol orvosi bizonyítvány bemutatására volt szükség. A német sterilizációs törvényt is példaként 

említette (1933). Következtetésként vonta le, hogy egyre több ország vezette be a kötelező tanácsadást a 

házasságkötés előtt.  
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meghatározott házassági akadályok körét bővítette – legalábbis erre hivatkozott a jogalkotó –, 

amikor újabb házassági akadályt fogalmazott meg. A ’zsidók’ és ’nemzsidók’ közötti 

házasságkötési  tilalom a házasságot tiltó akadályok közé tartozott, tehát a tiltó akadály ellenére 

kötött házasság érvényes volt, de büntetendő.23 Megtiltotta a házasságkötést az 1941. évi XV. 

törvénycikk abban az esetben, ha az egyik fél három vagy négy nagyszülője keresztény vallású, 

a másik fél minimum két nagyszülője izraelita vallású volt, kivéve, akinek két nagyszülője 

izraelita vallású volt, de ő maga keresztény volt, és szülei is keresztények voltak 

házasságkötésük idején; másrészt amennyiben az egyik házasulónak két, míg a másik félnek 

egy vagy két szülője volt izraelita vallású. A törvény 15. szakaszának a rendelkezése arra a 

’zsidóra’ vonatkozott, aki magyar honos ’nemzsidó’ nővel házasságon kívül nemi viszonyt 

folytatott. A megkötött vegyes házasságok tekintetében a törvénynek nem volt visszaható 

hatálya, tehát a törvény hatályba lépése előtt kötött vegyes házasságot nem lehetett bontóperrel 

felbontani, és nem volt lehetőség megtámadási keresetet indítani sem megtévesztésre való 

hivatkozással. A házasságkötési tilalom megszegése magán- és büntetőjogi 

jogkövetkezményekkel járt. A tilalom ellenére kötött házasság megtévesztés miatt a bíróság 

előtt megtámadható volt. Az ilyen házasságból született gyermekek is a ’zsidókkal’ estek egy 

tekintet alá a törvény értelmében.  

A fajvédelmi törvény helyi szintű végrehajtására vonatkozóan Sz. Lászlónak, Miskolc 

helyettes polgármesterének, majd 1943-től polgármesterének a fajvédelemmel kapcsolatos 

állásfoglalást idézzük: „Békében és háborúban csak egy kérdésben ismerem el a versengés 

jogosságát, ezért vagyok hajlandó magam is porondra szállni, a fajvédelem, s ami ezzel egyet 

jelent: a nemzetvédelem kérdésében. Ha a polgármestert régi, liberális értelemben tekintik a 

város első polgárának, akkor ilyen értelemben én nem akarok első polgár lenni, én a magyar 

fajtám első védelmezője akarok lenni. Nem a zsidók elleni küzdelem a cél, hanem a magyar faj 

védelme. A törvényeket az államhatalom alkotja, a polgármester azokat csak végrehajtja. 

Ígérem azonban, hogy a törvényeket a rendelkezésre álló minden eszközzel haladéktalanul 

végrehajtom, hogy ezzel is magyar fajtám érdekét szolgáljam, erősítsem és előre vigyem.”24 A 

„fajvédelem” azonban nemcsak a közigazgatásban, hanem az igazságszolgáltatásban is 

megjelent Borsod megyében (is). Erről tanúskodik a következő levéltári dokumentum:  

„A napilapokban minden nap lehet olvasni, hogy itt és ott is fajgyalázásért zsidót ítélt el a 

bíróság, itt Miskolcon ilyen fajgyalázási eset nyomozásáról, illetve kiderítéséről olvasni még 

nem lehetett. Pedig itt is van. Kérem a rendőr nyomozó urakat Vörösmarty út 65 szám alatti 

lakás (szuterin) pincébe egy zsidó ember él ott egy keresztén lánnyal már figyelmeztetve volt, 

hogy hagyjon fel a dolgaival, mert az ő eljárása helytelen, és az büntetést von maga után.”25 – 

írta egy olvashatatlan aláírású feljelentő 1942-ben a magyar Királyi Államrendőrség miskolci 

bűnügyi osztályához címzett feljelentésében.  

A zsidótörvényekkel kapcsolatos perek meghatározó, talán legnagyobb körét jelentették az 

1941. évi XV. törvénycikk 15. szakasz  alapján indított fajgyalázás miatti eljárások 

Magyarországon.26 Pelle János „A gyűlölet vetése” című könyvében rögzítette, hogy számos 

ilyen bírói eljárás lefolytatására került sor Magyarországon, de szinte kizárólag a legszegényebb 

                                                           
23 FEHÉRVÁRY Jenő: Magyar magánjog kistükre, Barkóczky László Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1942. 141.  
24 SZABÓ Tünde Judit: A miskolci zsidóság története és demográfiája. a kezdetektől a vészkorszakig. Miskolc,  

2011. 82. 
25 A miskolci (Királyi Ügyészség) Államügyészség iratai az VII. 51/b. 427. IV. 6893. szám. 
26 Ausztriában már 1938-ban sor került fajvédelemmel kapcsolatos perekre. A 8 órai Újság 1938. április 17-i 

számában tudósított „az első bécsi fajvédelmi válóperről”, amelyben a lap tudósítója szerint egyik házastárs sem 

volt felelős a válásáért, hanem annak egyetlen oka a fajbeli különbségekből eredő világnézeti különbség volt. 8 

Órai Újság. 1938. április 7. (vasárnap) 2. 
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és legelesettebb emberek voltak a törvényi szigor áldozatai.27 A helyi szintű bíróságok 

joggyakorlatának a feltárása is ennek az állításnak a megerősítéséhez vagy cáfolásához járulhat 

hozzá. 

A miskolci ügyészségi iratok alapján öt ilyen eljárást indított a miskolci vádhatóság. 

Mindegyikre 1943-ban került sor, tehát két évvel a törvény hatályba lépését követően.28 A 

fentebb idézett, iskolai vonalas lapra, kézzel írt feljelentés alapján indított nyomozást 

fajgyalázás vétsége miatt J. Márton görögkatolikus (előzőleg zsidó) vallású péksegéd ellen az 

ügyészség.29 Az iratok között megtalálható J. Mártonnak az erkölcsi és a vagyoni bizonyítványa 

is. Részletes személyleírást készítettek, és külön ábrát csatoltak az arcformákról. 1943 

januárjában a detektív jelentése arról számolt be, hogy J. Zsuzsanna egyedül él az említett 

lakásban, és „vadházas társa”, J. Márton 1942 augusztusától katonai szolgálaton van az orosz 

harctéren. Elmondása szerint nem tudta J. Mártonról, hogy szülei zsidók. 1943 tavaszán –ahogy 

arról egy újabb kézzel írt jelentés tanúskodik – J. Zsuzsanna „...magatartását megfigyelés útján 

is eszközölték,”30 azonban bűncselekmény elkövetésére utaló jelet nem találtak. A hölgy 

elköltözött és mosónőként dolgozott. 1943 nyarán kelt kézzel írt, a detektívcsoportnak címzett 

irat a következőket tartalmazta: „J. Zsuzsannát kérdezze ki, hogy a fajvédelmi törvény életbe 

lépése óta közösült-e J. – val? Állapítsa meg, hogy J. Zsuzsanna tisztességesnek tekinthető-e? 

Kihágási prius lapja csatolandó!”31 Az iratokból az derül ki végül, hogy 1943. december 31-

én a Bűnvádi Perrendtartás 101. szakasza alapján a nyomozás megszüntetésére került sor, mert 

a feljelentés tárgyát képező vétség tényálladéka nem valósult meg. Az ügyészi határozat szerint 

sor került J. Zsuzsanna mosónő kihallgatására, aki 1940 és 1942 között közös háztartásban élt 

a gyanúsítottal, akinek a szülei zsidók voltak. Elmondta továbbá azt is, hogy nem tekinti magát 

tisztességes nőnek, mert tiltott kéjelgés miatt többször büntetve volt, amelyet a kihágási 

büntetési törzslappal bizonyított.32 Mindezek alapján került sor a nyomozás megszüntetésére, 

és így az ügy nem került bírósági szakba.  

A W. Tibor ellen fajgyalázás miatt indult eljárás már bírósági szakig jutott. A per első fokon 

a miskolci törvényszéken, majd másodfokon a kassai ítélőtáblán zajlott.33 Az ítélőtábla nem 

nyilvános főtárgyaláson megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletét (amely 500 forint 

pénzbüntetésre, egy évi hivatalvesztésre és a politikai jogok gyakorlásának a felfüggesztésére 

ítélte), és felmentő ítéletet hozott. A tényállás lényege, hogy a sértett és a vádlott egymást 

gyermekkoruk óta ismerték, jó barátságban voltak egymással, és egy fürdőhelyen egymás 

melletti nyugágyon napoztak, és a vádlott egy ízben megcsókolta a sértett kezét… Az ítélőtábla 

a gyanú keltésére alkalmas tényeket vizsgálta, és arra jutott, hogy a sértett és a vádlott nem 

lépték át „…a tisztességes társas érintkezés kereteit.”34 Érdekessége a pernek, hogy a felmentő 

                                                           
27 PELLE János: A gyűlölet vetése. A zsidótörvények és a magyar közvélemény 1938-1944. Európa Kiadó, 

Budapest,  2001. 185. 
28 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. A miskolci (Királyi Ügyészség) Államügyészség iratai az VII. 51/b. 

szám.  
29 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. A miskolci (Királyi Ügyészség) Államügyészség iratai az VII. 51/b. 

427. IV. 6893. szám.  
30 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. A miskolci (Királyi Ügyészség) Államügyészség iratai az VII. 51/b. 

427. IV. 6893. szám. 
31 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. A miskolci (Királyi Ügyészség) Államügyészség iratai az VII. 51/b. 

427. IV. 6893. szám. 
32 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár.  A miskolci (Királyi Ügyészség) Államügyészség iratai az VII. 51/b. 

427. IV. 6893. szám. 
33 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. A miskolci (Királyi Ügyészség) Államügyészség iratai az VII. 51/b. 

426. IV. 4865. szám. 
34 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. A miskolci (Királyi Ügyészség) Államügyészség iratai az VII. 51/b. 

426. IV. 4865. szám. 
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ítéletében az ítélőtábla iránymutatást is adott az első fokon eljáró bíróság számára, amely 

tévesen jelölte meg a bűncselekményre vonatkozó törvénycikk szakasz számát.35  

A bírósági iratok között szereplő 486/1942. számú büntetőperben a terhelt 1942. június 29-

étől volt előzetes letartóztatásban.36 P. Adolf 42 éves, izraelita vallású szabómester volt. Az 

1941. évi XV. törvénycikk 15. szakaszába ütköző, a 15. szakaszának 2. bekezdése szerint 

minősülő és folytatólagosan elkövetett fajvédelem elleni vétséggel vádolták. A vád szerint 1942 

júniusában a magyar honos, tisztességes, nem zsidó vallású, 21. életévét már betöltött O. 

Erzsébettel házasságon kívül nemileg közösült. P. Adolf beismerte, hogy több ízben közösült 

O. Erzsébettel, annak a Soltész Nagy Kálmán utcai házában. Azért folytatott nemi kapcsolatot 

a nővel, mert tudta, hogy már előtte eladta magát másnak. A terhelt is pénzért közösült a nővel, 

legutóbb 5 pengőt fizetett neki. Tagadta, hogy tettenérésükkor közösültek volna, csupán egy 

ágyban feküdtek. A nyomozást lefolytatták, több tanút is meghallgattak. A bizonyítékok 

mérlegelésével azt állapították meg, hogy O. Erzsébet két keze munkájával keresi a kenyerét, 

nem folytatott nemi kapcsolatot pénzért senkivel. Keresztlevelével igazolta, hogy keresztény, 

és így tisztességes nőnek tekinthető. A perre 1942. szeptember 10-én került sor.37 P. Adolfot 

fajgyalázás büntette miatt egy év fogházra ítélték. 1943. július 18-án letöltötte a büntetését, és 

rabtartás címén 131 pengőt volt köteles fizetni. Ezt a cédulát a miskolci királyi törvényszéki 

fogház felügyelője állította ki a miskolci törvényszék számára.  

A rendelkezésre álló ügyészségi és bírósági dokumentumok szerint viszonylag kevés 

fajgyalázással kapcsolatos eljárás indult a Miskolci Törvényszék előtt, volt olyan eljárás, amely 

el sem jutott a vádemelésig. A bírósági iratokban több marasztaló ítélettel záruló ügy mellett 

találunk felmentéssel végződő pereket is. A levéltári dokumentumok ugyanakkor arról is 

tanúskodnak, hogy a bíróság még 1945-ben is foglalkozott fajgyalázási üggyel. 

 

 

4. Záró gondolatok  

 

A tanulmány alapvetően levéltári kutatások alapján készült, ezért töredékes, hiszen a házassági 

perekkel kapcsolatos bírósági dokumentumoknak csak egy része áll ma már sajnos a 

rendelkezésünkre. Azonban ezek alapján is láthatjuk, hogy az 1894. évi házassági törvény 

hatályba lépését követően nem sokkal Borsod megyében is megjelentek a bontóperek. Az 

országos „szokáshoz” hasonlóan itt is jellemző volt, hogy általában férfiak indították ezeket a 

pereket, és a városokban gyakoribbak voltak, mint falun. A női emancipáció folyamatának 

eredményeképpen a válások száma megsokszorozódott, mivel a nők alárendelt helyzetben 

voltak a házasságban a férfiakkal szemben, ezért a válás inkább nekik állt érdekükben. Eleinte 

a férfiak kezdeményezték legtöbb esetben a válást, ez a kép a 1930-as évekre megváltozott az 

emancipációnak köszönhetően.38 Borsod megye joggyakorlatának példáján keresztül képet 

kaphatunk arról is, hogy a fajvédelmi törvénybe foglalt jogkorlátozó rendelkezések alapján 

milyen eljárásokat indítottak „fajgyalázás” vádjára hivatkozással. Ezek a korszak második 

felében a jogtorzulás-jogkorlátozás folyamatára és módjára világítanak rá. A jogkorlátozó 

törvények alapján indított perek feltárása jelenleg is zajló kutatás. Többek között azoknak a 

kérdéseknek a megválaszolásához járulhat hozzá, hogy hogyan viszonyultak az 

igazságszolgáltatási szervek a jogkorlátozáshoz, a törvényekbe foglalt diszkrimináció 

érvényesüléséhez az 1938 és 1944 közötti időszakban. Ezenkívül a két világháború közötti 

                                                           
35 A törvény tartalmazta a fajgyalázás vétségét és bűntettét is. 
36 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. A Miskolci Törvényszék iratai. VII/1./b. B486/1942. szám.  
37 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. A Miskolci Törvényszék iratai. VII/1./b. B486/1942. szám. 
38 GYÁNI Gábor: Magánélet Horthy Miklós korában. Corvina Kiadó, Budapest, 2011.  37.  
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időszak első felének házassággal kapcsolatos eljárásai jól példázzák a jogkiterjesztés menetét 

(a vegyes házasságok lehetővé tétele a kötelező polgári házasság bevezetésével, továbbá a 

házasság bírói úton történő felbontásának az engedélyezésével), rámutatnak a bontóperek 

jellegzetességeire, és hozzájárulnak Borsod megye két világháború közötti (jog)történetének 

bemutatásához.  

 

 


