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A LÁTHATATLAN ÁLDOZATOK:  

NŐK ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 

KAPCSOLATA BORSODBAN 1920 ÉS 1945 KÖZÖTT 

 

INVISIBLE VICTIMS:  

RELATION OF CRIMES AGAINST WOMEN AND JUSTICE  

IN BORSOD FROM 1920 TO 1945 

 

Szaniszló Brigitta 

 
„Egy asszony élete a fronton. Éhezés, tervek, 

lövészárokásás, krumplihámozás, hideg, mocsok. Ez az élet 

nemcsak az enyém volt. Férjem fehér hajú édesanyját ugyanúgy 

elhurcolták és megerőszakolták, mint a serdülő lányokat. Az 

orosz katonák megtámadtak, elvertek, megvédtek, csizmával a 

kezemre léptek, megetettek. Milyenek voltak ők és milyenek 

voltunk mi? Miért erőszakolták meg a nőket, hogy esetleg az 

életükkel fizessenek érte? Nemcsak a bombák és a lövedékek 

pusztítottak, nemcsak magyarokat és németeket végeztek ki. 

Miért harcoltak ők?” (Polcz Alaine)1 

 

 

Abstract:  

 

In the following article we will get to know about opression and crime against women in wars. 

Discussion of this topic is difficult and extensive. We can’t even imagine what happened with 

women during wars, especially World War II. Main section of the article is about women, who 

were raped and sexually abused by soldiers, Other section belongs to the other tragedies 

happened with women at that time. It is really important to talk about this topic as it shows the 

relation of law system and justice. 
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Bevezető gondolatok  

 

Témaválasztásom legfőbb oka, hogy kutatásommal rávilágítsak a nők mindenkori elnyomására, 

kiszolgáltatottságára és arra, hogy a jogrendszer miként (NEM) kezelte az elkeserítő és 

borzalmas cselekményeket, melyeket a férfiak követtek (és követnek) el sorozatosan a nők 

ellen. Jelen tanulmányban nem a ma hatályos joganyagot dolgozom fel, hanem a két 

világháború közötti időszakot, a 20. század első felének a helyzetét a Csemegi-kódexben 

található rendelkezések tükrében. A háborús bűncselekmények egyik legárnyaltabb, 
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1 Polcz Alaine: Asszony a fronton. Osiris Kiadó, Budapest, 1994. 
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legismeretlenebb jelenségéről, a nők sérelmére elkövetett erőszakról, borzalmakról írok. Nem 

kíméltek lányt, asszonyt, gyermeket. A nemi erőszakról, melyet sok esetben csoportosan 

követtek el, a mai napig hiányos dokumentumok állnak a rendelkezésünkre.  

Stigmatizáció, bűnösség-tudat, fizikai-és pszichés megsebzettség, a nemi élet későbbi 

teljes elutasítása, ön-és férfigyűlölet érzése határozta meg a legtöbb nemi erőszakot 

elszenvedett nő gondolat-és lelkivilágát.2 A kutatásom szakirodalmi bázisának egyik részét az 

igaz történeteken alapuló írások, visszaemlékezések, naplók képezik. Elsőként Polcz Alaine: 

Asszony a fronton című művét érdemes kiemelni. Polcz Alaine3 volt az első nő 

Magyarországon, aki az előbb említett művében részletesen ír az ellene elkövetett erőszakos 

cselekményekről, a háború borzalmairól. Egész Lényeddel című könyvében így fogalmaz: „A 

háborúról nem tudtam beszélni Miklósnak annyit mondtam, hogy az oroszok elhurcoltak, így 

tárgyilagosan, és hogy nem tudom, hányan, megerőszakoltak. Hullámzott a front, mindenkit 

elvittek. Ő nem kérdezett többet. Anyám sem, soha nem kérdezett többet. Más se. Senki. Ki mert 

ilyet kérdezni.”4 A másik korabeli és kiadott dokumentum Radnóti Miklós feleségének, 

Gyarmati Fanninak a naplója. Az ő végakarata az volt, hogy naplóját csak halála után adhatják 

ki.5  

A témával foglalkozó történészek közül Kunt Gergely: Kipontozva…című művét, illetve 

Pető Andrea Elmondani az elmondhatatlant című monográfiáját emelem ki. Mindkét könyvben 

a szovjet katonák kegyetlenkedéseiről, a nők szexuális kizsákmányolásáról kapunk tiszta képet, 

megdöbbentő és sokkoló történeteket olvashatunk. Az emberiség életében az nyilván nem új 

dolog, hogy – vae victis alapon – az állati ösztönök, barbár brutalitás jellemezte a háborús és 

az azt követő "békés" hétköznapokat is. Az, hogy a legtöbb szovjet katona kíméletlen, kegyetlen 

és embertelen módon közelített a magyar nőkhöz, az már korábbi kutatásokból is világossá 

válhatott az utókor számára.6 Ezek a könyvek sarkalltak arra, hogy ezzel a témával bővebben 

foglalkozzak. Nemcsak jogi értelemben lehet ezt a témát feldolgozni, nem hagyható figyelmen 

például kívül a társadalomtörténet, a statisztika, a kriminológia, a történelem, a pszichológia 

szempontrendszere sem. Naplók, illetve levéltári források és a jogi szabályozás együttes 

vizsgálata adhatja a legpontosabb képet az akkori helyzetről. 

Főleg a háborús bűncselekmények, ezen belül is a nők ellen elkövetett nemi erőszak 

képezik tanulmányom gerincét, de helyet kap a levéltári kutatásoknak köszönhetően a 

megfertőztetés, kerítés, abortusz és magzatelhajtás is. Az utóbbi két kategórián sokat 

gondolkoztam, hogy vajon hogyan építhetném be a tanulmányba, mivel ezeknek végrehajtását 

maguk a nők kérték, nem ellenük követték el, és ezért vonták őket büntetőeljárás alá.  A levéltári 

dokumentumoknak köszönhetően megfogalmazódott bennem, hogyan is tartozik a 

magzatelhajtás a nők ellen elkövetett bűncselekmények körébe. A jogeseteket, tényállásokat 

megismerve, tisztán látszott, hogy a nőket a terhesség kiderülte után cserbenhagyták, 

elutasították, a társadalom egy szégyenfoltként kezelte volna őket, ha ez kiderül. Így szerény 

anyagi körülményeikre és kiszolgáltatottságukra tekintettel, egy kiutat láttak, amely a magzat 

elhajtása volt (azt csak elképzelhetjük, milyen higiéniai körülmények és szakmai hozzáértés 

 
2 https://zsurpubi.hu/cikk/9519-radnoti-miklos-feleseget-tobbszor-megeroszakoltak-a-szovjet-katonak/ 

(2020.03.29.) 
3 POLCZ Alaine (Kolozsvár, 1922. október 7.- Budapest, 2007. szeptember 20.): magyar pszichológus, a hospice 

mozgalom megteremtője. https://konyves.blog.hu/2016/01/19/_egesz_lenyeddel_hasonlitani_es_emlekezni_ 

polcz_alaine_es_meszoly_miklos_szerelme (2020.03.20.) 
4 POLCZ Alaine: Egész lényeddel. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2006. https://cultura.hu/kultura/polcz-alaine-

tortenete/ (Letöltés ideje: 2020.03.21.)  
5 RADNÓTI MIKLÓSNÉ GYARMATI Fanni: Napló. 1935-1946. Jaffa Kiadó, Budapest, 2018.  
6 https://zsurpubi.hu/cikk/9519-radnoti-miklos-feleseget-tobbszor-megeroszakoltak-a-szovjet-katonak/ 

(2020.03.25.) 
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mellett történtek ezek a beavatkozások). Ezek fényében én igen is úgy gondolom, hogy ők 

voltak az áldozatok, és a jogrendszertől, emberektől sem segítségre, sem támaszra nem 

számíthattak. Lelki, fizikai fájdalmuk mellett jogi lépésektől is tartaniuk kellett, így a 

jogrendszer áldozatainak is nevezném, tekinteném őket. 

A szakirodalom mellett az elsődleges forrásokat a levéltári dokumentumok jelentik. Az 

Alsózsolcai Fióklevéltárba látogattam el kutatni. Magzatelhajtásra, abortuszra, megfertőzésre 

és kerítésre találtam levéltári jogeseteket. Megdöbbentő és elgondolkodtató volt számomra, 

hogy a jogesetek jelentős részében a passzív alanyok, azaz a bűncselekmény elszenvedői 9-10 

éves kislányok voltak. A jogeseteket 1914 és 1945 közötti időszakból kerestem. Miért? Arra 

számítottam, hogy katonák által elkövetett nemi erőszakra is fogok több jogesetet találni, de 

megdöbbenésemre egyetlen egy ilyen fajta jogeset sem volt az iratok között. Többek között 

ezért is nevezem dolgozatom alanyait „láthatatlan áldozatoknak”, mert csekély számú jogeset 

áll rendelkezésre a levéltárakban az ilyen esetekre, ám az életrajzi könyvekből, filmekből, 

naplókból és elbeszélésekből egyre inkább azt láthatjuk, hogy több százezer nő volt 

elszenvedője a katonák kegyetlenségeinek hazánkban, és szerte a világon ebben az időszakban. 

A tanulmányt mindezek alapján a következő öt részre osztottam. Elsőként a szakirodalmi 

hátteret említeném meg, majd a jogi hátteret, később a joggyakorlatot mutatom be a Miskolci 

Királyi Törvényszéken és az Ügyészségen, majd egy statisztikai áttekintés után összegzéssel 

zárom a cikket. 

 

1. Szakirodalom: a társadalomtörténet, történelem szemszögéből  

 

Pető Andrea az Elmondani az elmondhatatlant- A nemi erőszak története Magyarországon a II. 

világháború alatt című könyvében fejti ki a nemi erőszak áldozatainak történeteit.7 Ő is említi, 

hogy a katonák által elkövetett nemi erőszakot elhallgatás vette körül, nem szívesen beszéltek 

az emberek arról, hogy ezek valóban megtörténtek. A jogrendszer is csak erősítette ezt a 

hallgatást, hiszen a bíróságokon az áldozatnak kellett bizonyítania, hogy az az adott nemi 

erőszak valóban megtörtént-e. Ezzel kitéve a nemi erőszakot elszenvedett nőt egy hosszú, 

fájdalmas és megalázó procedúrának. Pető Andrea művében a Magyar Országos Levéltárban 

őrzött korabeli külügyminiszteri anyagokból kutatott, melyekben megtalálhatóak voltak az 

ország különböző részeiről érkezett panaszlevelek, és a túlélő áldozatokkal készített interjúkat.8 

Mai napig nincsenek pontos számok, statisztikák arról, hogy ebben az időszakban hány nő 

esett áldozatul nemi erőszaknak. Ennek oka az előbb is említett elhallgatás, a szégyenérzet, a 

társadalom megvetésétől való félelem. 

Kunt Gergely fennmaradt naplók alapján írta meg az áldozatok élettörténetét. Kipontozva 

című művében három, teljesen eltérő korú, vallású nő megpróbáltatásairól, a szégyenük és a 

traumájuk feldolgozásának éveiről kapunk képet. Ez a könyv a nők szexuális 

kizsákmányolásának második világháború alatti történetét mutatja be.9 A nők különféle módon, 

nyelvi eszközökkel próbálták naplóikban a nemi erőszakot megjeleníteni. Ezek a naplók a 

szubjektív tapasztalás „elbeszélhetetlenségének” érzését is felerősítik, és kifejezik az 

indokolatlan önváddal teljes áldozattá válás kálváriáját, amelynek feldolgozásában nem 

nyújtott segítséget a társadalom. „Megcsúfolt liliomom”, „karácsonyfa helyett sötét pince”, 

csakhogy a kötetben szereplő mélyen vallásos Bicskey Erzsébet eufemisztikus 

 
7 PETŐ Andrea: Elmondani az elmondhatatlant-A nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt, 

Jaffa Kiadó és Kereskedelmi Kft., Budapest, 1991.  
8 Pető Andrea által adott interjú: https://nepszava.hu/3017917_ha-nem-is-minden-csalad-erintett-de-minden-

csaladban-ismertek-valakit-akivel-megtortent-tomeges-nemi-eroszak-a-haboruban (2020.03.30.) 
9 KUNT Gergely: Kipontozva… Nemi erőszak második világháborús naplókban. Osiris Kiadó, Budapest, 2019.  

about:blank
about:blank


Miskolci Jogtudó HU ISSN 2630-9505  Szaniszló Brigitta 

2020/1. szám 139–147.  A láthatatlan áldozatok … 

 
 
 

142 

megfogalmazásait idézzük. A borzalommal teljes második világháború temetetlen emlékeinek 

feltárása még a 21. században is aktuális. A Kipontozva… című kötet egy újabb kísérlet a 

sokszor „kipontozott” múlt ködbe vesző, bűnös valóságának megismeréséhez. 10Az egyik 

áldozat ebben a könyvben Gyarmati Fanni, Radnóti Miklós felesége. Ő próbált értelmet keresni 

ebben a szenvedésben, így próbálta feldolgozni. Naplójának egyik mozzanata, melyben 

felidézi, mikor az orosz katonák 5 éves unokahugát erőszakolták meg: 

...’továbbmennek a soron, és a sarokban, a nagymama mellett, letakarva paplanokkal 

kihúzzák Hermit. Szorongatom a rózsafüzért és morzsolgatom, és kétségbeesem, de nincs erőm 

felállni, hogy inkább engem helyette. Így kimegy szegényke vad rémülettel az arcán, és semmi 

sem segít.”11 Polcz Alaine, Asszony a fronton című művét a következő szavakkal vezeti be: „A 

háború nem könnyű. A házasság sem. Megpróbálom elmondani Neked, hogyan volt, mert 

egyszer már el kell mondanom.”12 Az elbeszélés 1944. március 27-én indul, házasságkötésének 

napján, a háború negyedik évében. Akkori házasságáról is kapunk egy képet, férjének 

ridegségéről. De ez a könyv egy teljesen más okból íródott. Nyersen, cenzúra nélkül tárja elénk 

a háborús helyzetet, a kegyetlen nemi erőszakot, az elszomorító higiéniai helyzetet, kapott 

fertőzéseket, melyek később meddőséget eredményeztek nála. Az író hű képet ad, 

leplezetlenséggel írja le a nemi erőszakot. Egyik visszaemlékezésében arról ír, mikor egy orvosi 

rendelőbe betérve szembesül azzal, hogy az orosz katonák egy kiskorú gyermeket brutálisan 

megerőszakoltak. A könyv további részében leírja, mikor az orosz katonák csoportosan 

megerőszakolták egy ablaktalan, fűtetlen szobában. Tudomása sem volt arról, hogy ott akkor 

hány katona erőszakolhatta meg. Erősen vérzett, testileg bántalmazták. Az orosz katonák 

válogatás nélkül és módszeresen erőszakolták meg az útjukba kerülő nőket.13 

A tanulmány következő része a jogi hátteret mutatja be, pontosan megnevezve a 

bűncselekményeket.  Megfigyelhetjük, hogy mennyiben különböztek az akkori és a mostani 

bűncselekmények megnevezései is, illetve az alanyok köre, elkövetési magatartás. 

 

 

2. Jogi háttér: a nemi bűncselekmények a Csemegi–kódexben 

 

A nemi bűncselekmények fogalmát a polgári törvényhozás megváltoztatta, mert már nem 

ideológiai alapokra, hanem a nő erkölcsi értékének a megvédésre helyzete, és nem is helyezett 

rá akkor hangsúlyt. Például a Révai Nagy Lexikon szerint „a szemérem, szűkebb jelentésű, mint 

a szégyen; inkább a nemi életre vonatkozik, melynek minden tényezője és mozzanata az 

emberben ösztönszerűen elbújik, eltakarózik. Általánosabban egyéb benső lelki jelenségek 

eltakarását is jelentheti, ez esetben rokon a szerénységgel, zárkózottsággal.14” 

Az 1878-ban megalkotott Csemegi-kódexet az első magyar Büntetőtörvénykönyvként 

tartjuk számon. Ez a jogszabály taxatíve felsorolta az erőszakos nemi közösülésnek minősülő 

cselekményeket a 232. és 250. szakaszokban, a törvénykönyv XIV. fejezetében, amely „A 

szemérem elleni bűntettek és vétségek” címet viseli. A Csemegi-kódex XIV. fejezetében, a 

szemérem elleni bűntettek és vétségek között szabályozta az erőszakos nemi közösülés, a 

szemérem elleni erőszak és a megfertőztetés bűntettét, a természet elleni fajtalanságot, a 

vérfertőzést, a férjszínlelést, a házasságtörést, a csábítást és a szemérem elleni vétséget, 

 
10 https://zsurpubi.hu/cikk/9519-radnoti-miklos-feleseget-tobbszor-megeroszakoltak-a-szovjet-katonak/ 

(2020.03.29.) 
11 GYARMATI Fanni i.m. 373-374.  (1945.január 13.) 
12 Polcz Alaine i.m. 3.  
13 Polcz Alaine i.m.  
14 Révai Nagy Lexikon. 17. kötet. 1925. 491.  
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valamint az első büntetőnovellát (1908. évi XXXVI. tc.) követően a kerítést és a 

leánykereskedést.15  

 

Erőszakos nemi közösülés, szemérem elleni erőszak, megfertőztetés bűntette 

 

A bűntett tárgya alapvetően minden nő volt a törvény szerint, ugyanakkor felmerült a 

javaslatokban, hogy a kéjnőn elkövetett erőszakos nemi közösülés enyhébben legyen 

büntetendő. A miniszteri indokolásban a következő magyarázatot találjuk: a törvénykezési 

gyakorlatban vannak olyan esetek, amelyekben „… feslett életű nők ellen, könnyelmű ifjak” 

követtek el nemi erőszakot. Az enyhébb büntetést tartalmazó javaslatot azonban elvetették.” 16 

Számomra itt a legszembetűnőbb, hogy ez a cselekmény csak házasságon kívül volt 

elkövethető, mivel, mint Angyal Pál megfogalmazta: „a közösülés a férjjel szemben a nőnek 

hitvestársi kötelessége, mit a férj erőszakkal is kikényszeríthet”17 Ez később módosult. Itt 

érdemes megjegyezni Merényi Kálmán gondolatát, aki úgy látta, hogy ez a bűncselekmény 

ágytól és asztaltól való elválás esetén is megvalósulhatott.18 

Az erőszak fogalmát a kódex nem határozta meg. Angyal szerint a tényállásszerű erőszak 

négy ismérve, hogy a megtámadott teste ellen irányul (vis corpori afflicta), a nő ellenállása 

komoly, az erőszak közvetlen célja a komoly ellenállás legyőzése és alkalmas is kell, hogy 

legyen erre.19 

A megfertőztetést a Csemegi-kódex a 236. szakasza szabályozza, miszerint: „Azon férfi, a 

ki életkorának tizennegyedik évét be nem töltött tisztességes leánynyal nemileg közösül: a 

megfertőztetés büntettét követi el, és öt évig terjedhető fegyházzal büntetendő.”20 

A szemérem elleni erőszak a kódex 233. szakaszában meghatározott bűncselekmény 

tényállása – az elkövetési magatartásként meghatározott fajtalanság, a kilátásba helyezett 

szankció és a szubszidiaritásra vonatkozó rendelkezés kivételével – minden elemében 

megegyezett az erőszakos nemi közösülés tényállásával.21  

A szemérem elleni erőszak és az erőszakos nemi közösülés elhatárolása, egy jogeset 

kapcsán a Büntető Jogtárában: 

„Erőszakos nemi közösülés elhatárolása a szemérem elleni erőszak bűntettétől. Utóbbi 

minősítés csak akkor alkalmazható, mikor tettes kéjvágyát nem természetes utón, közösülés 

utján, hanem ettől különböző más módon akarja kielégíteni. Erőszakos nemi közösülésnél a 

befejezéshez nem szükséges a hímvessző behatolása; elégséges a nemi részek érintkezése.  

Folytatólagosság forog fenn, mikor a szemérem elleni erőszak büntette ugyanazon személyen, 

rövid időközben, ugyanazon módon hajtatik végre. Bünösségi körülmények mérlegelése.”22 

A magzatelhajtás tényállását is szabályozta a Büntetőtörvénykönyv 285. szakasz és a 286. 

szakasza, melynek értelmében az a várandós nő, aki elhajtotta magzatát, két, illetve három évig 

terjedő börtönbüntetéssel volt sújtható, attól függően, hogy a magzat házasságon kívül vagy 

házasságból fogant. 

 

 
15 https://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/gilanyie_ertmh.pdf (2020.03.29.) 
16 CSÁSZÁR Kinga: A „nőkérdés” Magyarországon, különös tekintettel a nők munkaerőpiaci helyzetére Somogy 

vármegyében. (1867-1918). PhD értekezés., Pécs, 2019. 194. p.  
17 A magyar büntetőjog tankönyve. Különös rész Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest 1915. 208.  
18 MERÉNYI Kálmán: A szexuális erőszak, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987. 124.  
19 ANGYAL Pál: A magyar büntetőjog kézikönyve 14. A szemérem elleni bűntettek és vétségek. Attila-nyomda 

Részvénytársaság, Budapest, 1937. 36.  
20 https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=87800005.TV (2019. 11.20.)  
21 https://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/gilanyie_ertmh.pdf (2020.03.29.) 
22 Büntetőjog Tára. 76. szám 157-159. p.  B. II. 7143/-923. szám, 1924. február 5. 
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Csábítás, kerítés, magzatelhajtás az 1878. évi V. törvénycikkben  

 

Az első magyar Büntető Törvénykönyv mindezek mellett rendelkezett a csábítás bűntettéről is, 

amelyet a szülő, akkor követett el természetes vagy törvényes gyermeke ellen, ha leányát 

mással közösülésre, vagy akár leány-, akár fiúgyermekét mással nemi, vagy természetelleni 

fajtalanság elkövetésére csábította. E bűncselekmény elkövetőjének számított az is, aki olyan 

személlyel szemben tette ugyanezt, aki a tanítására, nevelésére, felügyeletére, vagy 

gondnokságára volt bízva. A csábítás összefüggésbe hozható a hatályos szabályozásból ismert 

kerítés fogalmával.23 

A fajtalanság fogalmát a jogszabály nem határozta meg, így kimunkálásának feladata a 

bírói gyakorlatra és a jogtudományra várt. A jogszabály rendelkezéseiből levezethetően a 

közösülés körébe tartozó cselekmények nem tartoztak bele.  

Angyal a korabeli fogalom-meghatározásokat áttekintve a következő pozitív ismérveket 

határozta meg: a nő testét – akár csak közvetve – érinti, a cselekmény szexuális vonatkozású 

legyen, az „általános erkölcsi érzület” durva megsértésére alkalmas legyen, a tettes, a sértett 

vagy harmadik személy kéjérzésének felkeltése vagy kielégítése céljából történjen.24 

A Csemegi-kódex szabályai a magzatelhajtást minden esetben büntetni rendelték, kivételt 

ez alól csak az képezett, ha az orvos a beavatkozást az anya életének megmentése érdekében 

végezte el. Ebben az esetben Angyal Pál szerint jogellenességet kizáró jogmentő cselekményről 

volt szó, más vélemény szerint végszükség címén állt be a mentesség.25 1933-ban a Kúria az 

egészségügyi okokból elvégzett művi magzatelhajtásokat legálissá tette. 26 A magzatelhajtás 

tilalma felfüggesztésére került 1945-ben.  A Budapesti Nemzeti Bizottság 1945. február 14-én 

felfüggesztette a tiltó rendelkezést. Megfelelő engedélyek után, kizárólag orvos, egészségügyi 

intézetben ingyenesen elvégeztethették a beavatkozást. Ezt a rendelkezést a szovjet katonák 

által elkövetett nemi erőszakok miatt engedélyezték.27 A rendelkezés hivatalos lapban nem 

jelent meg, csak bizalmas utasítás formájában. A büntetőjogi szabályozás érintetlenül maradt 

ugyan, de eljárást magzatelhajtás miatt nem lehetett indítani.28 Ebből a szabályozásból 

hiányoztak a konkrétumok, mely az orvosok számára széleskörű mérlegelési lehetőséget 

biztosított.29  

A következő részben konkrét, megtörtént jogeseteket mutatok be, melyeket a Borsod 

megyei Levéltár Alsózsolcai Fióklevéltárában való kutatásaim során találtam. Ez is mutatja 

mennyire sokszínű és sokféle büntetőper zajlott abban az időszakban. A nők vegyesen voltak 

sértetti és vádlotti pozícióban is egyaránt. 

 

 

3. A Miskolci Királyi Törvényszék joggyakorlata 

 

Magzatelhajtás bűntette miatt indult eljárás 4043/1944. számon. A vádlottak T. Lídia és társai 

voltak. A rendelkezésre álló bizonyítékok/tényállás szerint Mezőcsát községben T.Lídia 

 
23 MERÉNYI i.m. 126. p  
24 ANGYAL i.m. 46.  
25 ANGYAL Pál: Az emberi élet elleni bűncselekmények és a párviadal (A magyar büntetőjog kézi-könyve 2.) 

Athaeneum, Budapest, 1928. 82. 
26 www.arsboni.hu/abortuszvita-jogasz-szemmel-meddig-mehetnek-el-a-jogalkotok/ (2019.11.19.) 
27 www.m.mult-kor.hu/20120521_abortusz_a_szocializmusban?fbrkMR=cookie (2019.10.30.)  
28 SZABÓ A. Ferenc: Az abortuszkérdés és a társadalom századunkban. Magyar Napló Kiadó, Budapest, 1999, 

19-24.  
29 www.hetek.hu/belfold/201902/nem_sokkal_jobb. (2019.11.10.)  
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teherbe esett R. Józseftől. A lány ezt észlelve a fiú anyjához fordult segítségért. Az édesanya 

felkeresett egy harmadik személyt, aki hajlandó volt némi pénzért és ajándékért elvégezni a 

magzatelhajtást. A nő el is végezte a beavatkozást egy katéter csővel Takács Lídia méhébe 

felszúrt, mely vérzést eredményezett, ennek következtében rosszul érezte magát és a miskolci 

Erzsébet közkórházba szállították. A vádlottak a bűncselekményt beismerték, ám mindhármuk 

vallomása merőben eltérő egymástól. Takács Lídia vallomásában előadta, hogy terhessége csak 

kitaláció volt, hogy vőlegénye hamarabb elvegye. A nyomozás során kérelemmel fordult a 

törvényszékhez, melyben kérte az ellene indított eljárás megszüntetését. Vallomásában 

elmondta, hogy tagadja, hogy ő terhes lett volna valaha. A fiú édesanyja előadta vallomásában, 

hogy tudott T. Lídia terhességéről, és hogy segítsen neki felkereste a magzatelhajtást végző nőt, 

hogy „segítsen” rajta. Majd a nyomozás során előterjesztett egy kérelmet, melyben mindent 

tagadott. Tagadta, hogy tudott volna a terhességről, és hogy ő felkereste volna azt a harmadik 

személyt. A magzatelhajtás végző nő vallomásában előadta, hogy igaz, hogy megvizsgálta a 

lányt, ám észlelve, hogy 3 hónapos terhes, nem végezte el a beavatkozást. Ám megnyugtatásul, 

elővette a katéter csövet a táskájából, és úgy tett, mintha elvégezte volna a beavatkozást. Majd 

ő is előterjesztett egy kérelmet, melyben az egészet tagadta, azt is, hogy a másik két vádlottat 

ismerte volna. Átkerült az ügy a Debreceni Ítélőtáblára. Az ítélet meghozatalakor figyelembe 

vették, hogy Takács Lídia kiszolgáltatott helyzetben volt, a háború elszakította mellőle párját, 

és párja édesanyjától nem várhatott megértést. Azóta született egy gyermeke, és ha 

szabadságvesztésre ítélnék, elszakítanák mellőle, és csökkentenék egy lehetséges házasságra 

való reményét, ezért felmentették a vádak alól. Az ügy a Debreceni Ítélőtábláról a Magyar 

Kúriához került. Itt az eljárást már nem folytatták T. Lídia ellen, csak a két bűntársa ellen. A 

Királyi Kúria az eljárást megszüntette, mert ez a cselekmény a közkegyelmi elhatározás 

értelmében a kegyelem kategóriájába esett. 

Erőszakos nemi közösülés bűntette miatt indult eljárás (5110/1930. szám) T. József ellen, 

aki egyik szomszédja 9 éves lánya ellen akart erőszakot elkövetni egy cséplőgép tetején, akinek 

koránál fogva adódó védekezésre képtelen állapotát akarta kihasználni. Az erőszakos nemi 

közösülést nem tudta végrehajtani, mert a kislány kiabálására megjelent annak édesanyja, ezzel 

félbeszakítva a cselekményt. A bűncselekmény igaz nem valósult meg, ámde az akkori 

szabályozás szerint, ha a nemi szervek összeérnek az már erőszakos nemi közösülésnek számít, 

amely ez esetben megtörtént. A vádlott későbbi vallomásában tagadta, hogy az erőszak 

megtörtént volna, ám a sértett vallomása alapján megtörtént, aki részletesen, lépésről lépésre 

előadta, hogyan történt az erőszak. A vádlott továbbra is előzetes letartóztatásban maradt. A 

sértettet megvizsgálta egy orvos, aki azt nyilatkozta, hogy semmi erőszakra utaló sérülés nincs 

a sértett nemi szervén. A Miskolci Királyi Törvényszék 6 hónapi börtönbüntetésre, mint 

főbüntetésre, valamint 3 évi hivatalvesztésre, mint mellékbüntetésre ítélte. Tehát meglehetősen 

enyhe büntetést hozott a bíróság. 

Erőszakos nemi közösülés bűntette (1081/1917. szám) miatt indult eljárás Sz. József vádlott 

ellen. A vádlott 29 éves volt. Erőszakos nemi közösülés volt ellene a vád, melyet Alsózsolcán, 

a Sajó parton egy erdőben akart elkövetni J. Mihályné ellen. A sértettet földre teperte, ütlegelni 

kezdte, lábait szétfeszítette és arra akarta kényszeríteni, hogy vele házasságon kívül nemileg 

közösüljön. Ám a cselekmény, a vádlotton kívül álló okokból nem történt meg. A Miskolci 

Királyi Törvényszék Sz. Józsefet egy hónapnyi fogházra ítélte, és a felmerült bűnügyi költségek 

megfizetésére kötelezte, ám ez behajthatatlanság miatt elmaradt. A vádlott beismerő 

tanúvallomást tett, a sértett és a tanú vallomása alapján elítélték. Tekintettel a vádlott beismerő 

vallomására, büntetlen előéletére, megbánást tanúsító magaviseletére enyhítő körülményként 

tekintettek, és ezért a bűntettet vétséggé minősítették. Ii egy újabb enyhe ítéletnek lehetünk a 

tanúi. 
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Megfertőztetés bűntette miatt indult eljárás (1472/1929. szám) U. László és társai ellen. U. 

László 51 éves ózdi lakost és 5 társát bűnösnek ítélte a Miskolci Királyi Törvényszék, majd 

perújrafelvételt kérelmeztek, ám visszautasították őket. Bűnösnek találták őket P. Erzsébet ellen 

folytatólagosan elkövetett megfertőztetés és P. Juliánna sérelmére elkövetett megfertőztetés 

bűntettében. Ózdon követtek el a tisztességes, 14. életévét be nem töltött tisztességes lányokkal 

házasságon kívüli nemi közösülést. A vádlottakat a Királyi Törvényszék különböző fokban 

büntette. Volt, akit börtönbüntetésre, hivatalvesztésre, dorgálásra ítéltek, és kötelezték őket az 

eljárás során felmerülő költségek megtérítésére. 

Megfertőztetés és erőszakos nemi közösülés bűntette és megfertőzés miatt indult eljárás 

3235/1933 számon. A vádlott D. István volt, aki ellen pótmagánvádló vádja alapján indult az 

eljárás. D. István 71 éves, miskolci lakos volt. A vádlott, meg nem határozható alkalommal 

nemi erőszak bűntettét követte el a 10 éves Zs. Mária ellen. A sértett akaratnyilvánításra és 

védekezésre képtelen volt koránál fogva. Ezt használta ki a vádlott azért, hogy vele házasságon 

kívül nemileg közösüljön. A tényállás szerint a sértettet lecsalta több alkalommal a pincébe, ott 

borral itatta, játékokat adott neki. Hímvesszőjét több alkalommal a sértett hüvelyébe helyezte. 

A szűzhártyát nem roncsolta, de a gyakori érintkezés miatti magömlés többször a sértett 

hüvelyében történt meg. A váladékot a sértett édesanyja többször észrevette az alsóneműn. A 

vádlott tagadta az ellene felhozott vádakat, arra hivatkozott, hogy haragossá váltak 

szomszédjaival egy tartozás miatt, ezért vádolták meg alaptalanul. A vádlott a nemi közösülések 

folytán a sértettet kankóval fertőzte meg. A gyanúsított tagadta, hogy kankóval fertőzött lenne, 

hajlandó volt magát orvosi vizsgálatnak alávetni. Az orvos (aki férfi volt) a gyanúsított húgycső 

váladékát provokáló injekció után megvizsgálta, és az baktériummentes volt. A vádak alól 

felmentették, mert semmi sem bizonyította, hogy a sértett 20 napon felül gyógyuló kankós nemi 

betegségben szenvedett volna a vádlott által. A pótmagánvádló köteles volt a felmerült bűnügyi 

költségek megtérítésére. Az eljárást megszüntették. 

 

 

4. Példa a Miskolci Ügyészség joggyakorlatára 

 

Kerítés bűntette miatt indult eljárás 609/1932. számon a vádlott K. Arnoldné ellen. I. Jolán és 

K. Júlia jelentették fel a vádlottat. Előadták, hogy egy évvel ezelőtt, mikor a gyanúsítottnál 

laktak, őket házasságon kívüli nemi közösülésre kényszerítette idegen férfiakkal önérdekből, 

és a befolyt 350 és 1000 pengőt eltette. A kerítés bűntettét csak tisztességes nők ellen lehet 

elkövetni, a két nő pedig nem tartozott a tisztességes nők közé. Saját bevallásuk szerint is titkos 

kéjelgésből élnek. K. Julia pedig nemi betegségben is szenved, ami szintén bizonyítéka a titkos 

kéjelgésnek. A Miskolci Királyi Ügyészség a folyamatba tett nyomozást bizonyítékok 

hiányában megszüntette. Egy tanú, Cs. Ernő vallomása szerint K. Jolán maga, önszántából hívta 

fel a lakására, majd Istvánfi Jolánnal is saját elhatározásából nemileg közösült. 

 

 

5. Néhány statisztikai adat 

 

A kormányjelentéseket olvasva egy évre lebontva az alábbiakban láthatjuk a fent említett nők 

ellen/által elkövetett bűncselekmények gyakoriságát. 

Jogerősen befejezett büntetőügyek 1923-ban:  

⎯ erőszakos nemi közösülés és megfertőzés 1923-ban: bűnhalmazatban 15 elkövetés, 

kísérlet 43-szor történt mindez 81 tettes/felbujtó és 3 bűnsegéd által (akik bűnösek 

voltak) 
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⎯ szemérem elleni bűntett és vétség és egyéb esetei 1923-ban: bűnhalmazatban 6 

elkövetés történt, illetve 30 tettes/felbujtó által történtek (akik bűnösek voltak) 

⎯ kerítés büntette és vétsége 1923-ban: bűnhalmazatban 2 eset történt, 3 elkövető által 

(akik bűnösek voltak) 

⎯ magzatelhajtás 1923-ban: bűnhalmazatban 7 elkövetés, kísérlet 5-ször történt, 78 

tettes/felbujtó és 11 bűnsegéd által (akik bűnösek voltak)30 

 

 

Összegzés 

 

Kutatásommal – amelynek jelen tanulmány egy szeletét jelenti – egy tiszta, érthető képet 

szándékozom adni az olvasók számára ebben a felkavaró, szörnyű témáról. Mikor elkezdtem 

kutatni, számítottam arra, hogy megdöbbentő dolgokat fogok találni, de minden képzeletemet 

felülmúlta az, amivel szembesültem. Mai napig hallgatás övezi a nők elleni sorozatos terrort, 

mind fizikai és mind lelki bántalmazásokat beleértve. Tabutéma, és ez régen sem volt másképp. 

Szégyen, megvetés érte ezeket a nőket, nem beszélhettek közvetlen környezetükben a megélt 

szörnyűségekről, ha az igazságszolgáltatás segítségét kérték egy hosszú, fájdalmas és megalázó 

procedúrán kellett átesniük, melynek a végén a bűnös (sokszor indokolatlanul) egy egésze 

enyhe ítélettel távozhatott, bár a felmentő ítéletek sem voltak ritkák. Fontosnak tartom az ebben 

a témában történő kutatást, és ezeknek a tényeknek és jogeseteknek a nyilvánosságra hozatalát. 

 

  

 
30 Kormányjelentés, Statisztikai Évkönyv 1923–1925, 735-762.  


