1. A felekezetek büntetőjogi védelme
Az egyházügyi modernizáció ügyét és a felekezeti jogegyenlőséget eszméiben magáénak vallotta a szabad
elvű kormány, de az 1890-es évekig annak tényleges
megvalósítását nem tűzte napirendre, és az első modern
magyar büntető törvénykönyv előkészítése során sem
tett e tekintetben semmi jelentős előrelépést. Nem is
tehetett, hiszen a büntetőjogi kodifikációt a fennálló
alkotmányos jogrendnek megfelelően kellett meg
valósítani az állam és a felekezetek közötti viszony te
kintetében is. Magáért beszél azonban az a tény. hogy a
Csemegi-kódex (1878:5. te.) - a nagy európai ter
mészetjogi kodifikációkhoz hasonlóan - a vallási
viszonyokat több szempontból is érintette: IX. fejezete
„A vallás és ennek gyakorlata elleni bűncselekmények
és vétségek" körét rögzítette, és két más bűncselek
mény esetében is külön szabályozta a „hitfelekezetek”
sérelmére elkövetett magatartást.
A törvényjavaslat képviselőházi és főrendiházi vitá
ja során jelentős nézetkülönbségek mutatkoztak a te
kintetben, hogy az államhatalom mely felekezeteket
részesítse jogvédelem ben. A felvilágosult, polgári
értékrendnek megfelelően a kódex különös indokolása3
hangsúlyozta, hogy a „vallás, a hit, az ember benső
lényének tárgya, s el van vonva a világi hatalom
bíráskodásától”, azonban az állam egyrészt az „elis
mert vallások védnöke", másrészt a törvény különös
részi tényállásaiban nevesített elkövetői magatartások
alkalmasak arra, hogy „a megsértett felekezetbelieket
lázas ingerültségbe hozva, a közrend veszélyeztetésének
okaivá váljanak”. A büntetőjogi védelem szük
ségessége vitathatatlan volt, nézetkülönbség csak a te
kintetben mutatkozott, hogy mely vallásfelekezeteket
részesítse az állam a büntető törvény oltalmában.
A miniszteri törvényjavaslattal szemben az
Igazságügyi Bizottság „a lelkiismereti szabadság
elvénél fogva minden vallást, melynek gyakorlatát a
törvény nem tiltja, [...] védelmezendőnek talált".4 A
miniszteri javaslatban szereplő „állam által elismert"
kifejezést a Képviselőház is elvetette, és az Igazságügyi
Bizottság szóhasználatát („törvényesen nem tiltott")
némileg módosítva, a „törvény által nem tiltott” kife
jezést javasolta.'1A védelemben részesített felekezetek
köre ebben az esetben kitágult volna addig a határig,
amelyet egy esetleges kifejezetten tiltó törvény szabott
volna. Tény és való, a magyar tradíció nem ez volt. A
két m egfogalm azás közötti különbség 1878-ban
ténylegesen az izraelita, valamint a Magyarországon ez
időben megjelenő baptista és nazarénus felekezeteket
takarta.
A főrendiházi elutasítást követően az Igazságügyi
Bizottság második javaslatában az osztrák büntető
törvénykönyv 122. §-ára hivatkozva az „államban
fennálló vallás" kifejezés mellett érvelt, lényegében
tehát eredeti álláspontjánál maradva, más szóhasználat
tal kívánta ugyanazt a kört védelemben részesíteni.
Csemegi Károly a Főrendiházban - Cziráky János gróf
fal éles szóváltásba kerülve - védelmébe vette a

TANULMÁNYOK
Herger Csabáné

A Csemegi-kódex hatása
a vallási viszonyok
alakulására ítélkezési gyakorlat
Baranyában
1880-1900 között'
„Hogy a nemzetiség és polgári alkotmány
marasztalt minden nyelvű, vallású és szár
mazásitokra egyenlően terjessze, hogy ne legyen
azok közül és egy helyzetbeli is a többi felen és
mások kárára kényeztetett becéje. és mostohaként
eggyel se bánjék."
(Wesselényi Miklós)2
bizottsági javaslatot, a „fennálló" kifejezést „nem
jogellenesen működőként” értelmezve. Cziráky ellen
vetését a protestáns kisegyházak térnyerésére alapította,
az izraeliták kérdése - ekkor - fel sem merült a vita
során. A Főrendiház ragaszkodott a magyar közjogban
m egszokott „elism ert vallás” kifejezéshez, annak
érdekében, hogy a büntető törvény szóhasználata
nehogy közjogi változtatásra adjon okot, vagy ilyen
értelmezést nyerjen. Más művelt nemzetek büntető
törvénykönyveinek példájára hivatkozva ezért a
javaslat eredeti szövegének visszaállítását javasolta.
Ezt követően a Képviselőházban Perczel Béla
igazságügyi miniszter „az állam által elismert” kife
jezés tág értelmezésével próbálta a képviselőket az ere
deti javaslat elfogadására bírni: az elismert szó „nem
érthető csak azon vallásokra, m elyeket az állam
törvényesen bevett és így nyíltan elismert, hanem
azokra is, melyeknek nyilvános gyakorlatát megengedi,
következőleg jogszerű fennállását hallgatólagul elis
meri”. Példaként egyrészt az izraelita felekezetet hozta
fel, másrészt hangsúlyozta, hogy a lázadás és az izgatás
törvényi tényállása a „hallgatólagul elismert" feleke
zetekre is vonatkozik. Csemegi az izraelita felekezetet
állam által elismertnek tartotta, és hangsúlyozta, hogy
a miniszteri értelmezés szerinte a „törvénynek hivata
los és elválaszthatatlan commentárát képezi".6
Az országgyűlési vita az eredeti javaslat szövegének
elfogadásával zárult, azaz az állami védelem az „állam
által elismert” felekezeteket illette meg.7 Perczel (és
Csemegi) értelmezését azonban a gyakorlatban - ahogy
ezt a későbbiekben látni fogjuk - valóban hivatalos
magyarázatnak tekintették, és az izraelita vallást az
„elismert vallások ” közé sorolta a jogirodalom is.8
__
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Míg a különös védelem az állam által elismert
felekezeteket illette meg, a lázadás (153. §) és az
izgatás (171. és 172. §) törvényi tényállása ennél tágabb
sértetti kört takart: a „valamely hitfelekezet” kifejezést
Perczel Béla a védelemben részesített felekezetekről
folytatott képviselőházi vita során, 1878. április 8-án
úgy értelmezte, hogy az „a hallgatólagul elismert vallá
sokat” is jelenti.9 A felsőbíróságok elvi határozatai
között a 19. század utolsó két évtizedében egyetlen egy
értelmezte csak e vonatkozásban a Csemegi-kódexet:
..... a magyar állam törvényhozása a legsarkalatosabb
intézményekben biztosította a haza valamennyi polgára
számára a jogegyenlőséget, h. a tv. a jo g tekintetében
nem tesz különbséget sem vallás, sem nemzetiség, sem
osztály között ”. 10

2 . „A vallás és ennek gyakorlata elleni
bűntettek és vétségek" törvényi
szabályozása és a törvényszéki
gyakorlat
A Csemegi-kódexben a jogalkotó „a vallás és ennek
gyakorlata elleni bűntettek és vétségek” körét önálló
fejezetben (IX. fejezet) szabályozta. A cím kifejezte,
hogy nem csak a vallás szabad gyakorlását, hanem
magát a vallást is a védelmezni kívánták. Schnierer
Aladár kommentárjában azonban hangsúlyozta, hogy a
vallást és a vallásos tisztelet tárgyát sértő tettek „a bün
tetőjog körébe csak annyiban tartoznak, amennyiben a
morál köréből kilépve a polgárok jogait s az államban
elismert hitfelekezeteknek a törvény által oltalmazandó
érdekét csorbítják. [...] Maga az Isten, mint legtökélete
sebb lény, nem lehet tárgya oly bűntettnek, mely az
állam büntetőhatalma által megtorlandó lenne. A
legfőbb Istenre nézve csak annyiban követhető el a
világi törvény szerint fenyítendő tett, amennyiben [...]
a hitfelekezetek [...] vallásos érzülete sérelmet
szenvedne. [...] ugyanezen szempont igazolja egyszer
smind azt is, hogy miért nem intézkedik a felvilá
gosodott korszellem befolyása alatt álló büntető legislatio az eretnekségről s a hitszakadásról, miért rekeszti ki
azokat a büntetést érdemlő cselekmények köréből.” 11
Valóban a „Zeitgeist” okolható nagyrészt azért, hogy a
nyilvános és kárhoztatott eretnekség (329. §), amelyet
Pauler Büntetőjogtan című művében még a hűtlenség
esetei közt tárgyalt, a Csemegi-kódexből már kimaradt.
A bűbájosságot (crimen mágiáé), mint vélt bűntettet
már Pauler is csak a csalás egyik válfajaként említette.
Hogy a Csemegi-kódex milyen elkövetői magatartá
sokat rendelt büntetni, a tradicionális magyar bün
tetőjog és a „haladó" európai példák együttes hatására
formálódott.
A Baranya Megyei Levéltár jogszolgáltatási
anyagában a Csemegi-kódex hatályba lépését (1880.
szeptem ber 1.) követő 20 évben a pécsi királyi
— törvényszék előtt folyamatba tett büntető ügyek
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anyagát tekintettem át. A m agyar statisztikai
évkönyvek mutatói csak arról informálnak, hogy az
adott évben hány személyt ítéltek el bíróságaink vallás
és ennek gyakorlata elleni bűntett, illetve vétség miatt.
A levéltári dokumentumok azonban rávilágítanak az
értelmezési nehézségekre, és megmutatják, hogy a bírói
jogalkalmazás mennyire igazodott a jogalkotó eredeti
szándékához. Legfőbb értékük talán az, hogy láthatóvá
teszik, egyensúly van-e a jogalkotó által fontosabbnak
tartott és súlyosabb szankcióval fenyegetett elkövetői
magatartások és azok tényleges gyakorisága, társadalmi
jelentősége között.

2.1. Istenkáromlás (crimen blasphemiae)
A parlamenti vita során és a jogirodalom ban12 is
istenkárom lásnak nevezték a 190. §-ban elsőként
szabályozott magatartást: aki az izgatás tényállásánál
meghatározott módon, azaz nyilvánosan, szóban vagy
nyomtatvány útján Isten ellen intézett gyalázó kife
jezések által közbotrányt okozott vagy arra kísérletet
tett, vétséget követett el, és egy évig terjedő fogházzal,
valamint ezer forintig terjedő pénzbüntetéssel volt bün
tethető. Csemegi javaslatában az istenkáromlás nem
szerepelt. Haynald Lajos kalocsai érsek indítványára
került csak bele. Pauler hangsúlyozta, hogy bár crimen
blasphemiaet Isten és a keresztény vallási tisztelet tár
gyainak sértő szándékkal történő lealacsonyításával,
azaz közvetlen vagy közvetett módon is követhet el
valaki, hazánk törvényei csak az utóbbi, közvetett for
mát ismerték. Tőlünk nyugatra, a német térségben Isten
és a szentségek elleni káromlást egyaránt súlyosan bün
tették a partikuláris jogok, azaz a bismarcki birodalom
kodifikált büntetőjoga e tekintetben csak a tradicionális
megoldást követte, de Haynald javaslata a hazai jogtól
idegen volt.
Csemegi válaszában jelezte, hogy „törvényhozói
szempontból ezen intézkedés elhagyását hibának nem
tekinti.” 13 Mivel Haynald és Samassa József egri érsek
fellépésének hatására a főrendek ragaszkodtak
álláspontjukhoz, a módosító javaslatot a Képviselőház
is tárgyalta. Irányi Dániel egyetértett azzal, hogy „az
istenkárom lás, ha nyilvánosan követik el és
közbotrányt okoz, [...] büntetésre méltó”, de szerinte
csak kihágásként lett volna büntethető. Simonyi Ernő csatlakozva Irányihoz - a nyilvános elkövetést tartotta
csak szankcionálhatnak: „T. ház! Én saját tapasztalá
somból is elismerem, hogy alig van Európában nemzet,
mely versenyezhetne a káromkodásban a magyarral.
[...] Azt mondta Irányi t. barátom is, hogyha valaki
nyilvánosan követi el az istenkáromlást. Mert hogyha
magán helyen követi el, én ugyan nem tartom soha di
cséretes dolognak, de nem tartom olyannak, melyről az
állam, vagy végrehajtó közegei tudomást kell, hogy
vegyenek.” 14
Miután az istenkáromlás ily módon bekerült a
Csem egi-kódexbe, a kom m entárok hangsúlyozták,
hogy e vétség tárgya csakis a polgárok azon vallásos
meggyőződése lehet, amely az isteni lényt határtalan
tisztelet és kegyelet tárgyának tekinti; valamint alanya

bármely felekezethez tartozó személy, mert hitvallása
nem befolyásolja a tényállást. Mielőtt attól tartanánk,
hogy a kódex hatályba lépését követően minden, Isten
nevét hiába a szájára vevő, nyilvánosan káromkodó és
kijelentésével a jelenlevőkben megbotránkozást okozó
személy fogházba jutott, említést kell tenni arról, hogy
a kommentárok szerint a büntethetőségnek feltételét
képezte a sértő szándék is, azaz „ha csak felhevülésben,
a harag s bosszúság kifejezése gyanánt vagy rossz
szokásból (lubricum linguae) történt a nyilatkozat,”
nem képezett vétséget.15 A Curia megállapítása szerint
„Isten vagy Jézus neve. mint a keresztény hitvallású
felekezetek imádásának legmagasb eszménye” nem tar
tozik a vallásos tisztelet külső tárgyai közé, és a „bár
nyilvános káromkodás nem büntethető’'.16 A jogalkotó
tehát főpapi sürgetésre inkorporálta az istenkáromlást,
de a bírói joggyakorlat a törvényi szabályozást - a
tradicionális magyar büntetőjogi felfogásnak megfele
lően - lazította, és a káromkodást rossz szokásként
értelmezve lényegében kivonta a büntetendő maga
tartások köréből.
Bár a Curia fent idézett elvi határozata csak a
Csemegi-kódex hatályba lépését követő negyedik
évben született, a pécsi királyi törvényszék előtt sem az
1880-1884 közötti, sem a későbbi, a századfordulóig
terjedő években folyamatba tett büntető perek között
nem találtam egyetlen olyan ügyet sem, amelyben a
vádlottat istenkáromlás vétségében találták volna
bűnösnek. A bírói jogalkalmazásban állandósult az a
gyakorlat, hogy a káromkodást a sértő szándék
hiányára hivatkozva nem istenkáromlásként, hanem
becsületsértésként értékelték.
S. Dániel 42 éves, római katolikus vallású nap
számost a kir. törvényszék hatóság elleni erőszak
(165. §) és becsületsértés (261. §) vétségében
találta bűnösnek, amiért 3 hónap fogházzal és 20
Ft pénzbüntetéssel sújtotta. A tényállás a
következő volt: A szomszéd kertjében a szal
makazal lángra kapott. A tűz oltására a községi
bíró is megjelent, aki a vádlottat segítségre fel
hívta. Vádlott ezt a „bíró betyár ...-r" szavakkal
megtagadta, mellbe lökte, mire az elesett, majd
torkon ragadta és újra Istent szidta.17 A védő és az
ügyész fellebbezését követően az ítélőtábla az
elsőfokú ítéletet helyben hagyta.18

2.2. Vallásháborítás (turbatio sacrorum)
A turbatio sacrorum a tradicionális m agyar bün
tetőjogban magában foglalta az egyházsértést (violatio
ecclesiae), azaz egyház erőszakos megtámadását vagy
feldúlását és a kisebb sértéseket. Az 1843. évi magyar
büntető javaslat a szűk értelem ben vett vallásháborítást, azaz az „isteni szolgálatnak" tettleges erő
szakkal vagy közbotrány okozásával történő meggá
tolását vagy megzavarását külön nevesítette, majd generális klauzulát alkotva - a vallás szabad gyakor
latának biztosítására fennálló törvények szándékos
megsértését rendelte büntetni akkor, ha azáltal valakit
vallása szabad gyakorlásában ténylegesen háborítot
tak. Az 1848. évi áprilisi törvények körében a liberális

sajtószabadság természetes korlátjaként rendelkeztek a
sajtó útján elkövetett bűncselekményekről: a törvény
büntetéssel fenyegette azt, aki „a nyilvános köz és val
lásos erkölcsiségből, s a tisztességes erkölcsökből sajtó
útján csúfot űz”. A Csemegi-kódex, a védelem tárgya
szerint különbséget téve, négy esetet (a szertartás, a
helyiség, a tárgy és a lelkész védelme) eltérő súllyal
értékelt.

2.2.1. A szertartás védelme
Az állam által elismert vallás szertartásának erősza
kos megakadályozása vagy megzavarása, a szorosabb
értelemben vett vallásháborítás (190. § b), a erimen
blasphemiae\e\ (190. § a) egy szakaszban, azonos bün
tetéssel fenyegetve nyert szabályozást. Ezek kísérlete is
büntetendő volt, eltérően a vallásháborítás további
eseteitől. A vétség tárgya bármely szertartási cselek
mény lehetett, tekintet nélkül arra, hogy hol történik,
Schnierer kommentárja szerint azonban a „magánájtatosság” nem tartozott e körbe.19 A cselekmény hely
színe a vétség tényállása szempontjából nem releváns,
ha azonban saját házában akadályozza meg valaki a
szertartást, a Curia döntése szerint ezzel a 190. § sze
rinti vallás elleni vétséget nem követi el. Az adott ügy
ben egyébként a ház lelkészi felszentelését akadályozta
meg a tulajdonos.20
A C uria 1889-ben21 értelm ezte az erőszakos
elkövetést, m int a büntethetőség feltételét. M egállapí
totta, hogy egyrészt mulasztással nem lehet erőszakot
elkövetni, másrészt „szellemi erők küzdelmében az
erőszak fennforgása lehetetlen lévén, a cselekvés csak
abban az esetben tekinthető erőszakosnak, ha physikai
erő használtatik m ás, hasonló erő ellenében”.
Erőszakos elkövetést állapított meg a bíróság az aláb
bi esetben is, amikor közvetlen tettlegességre nem
került sor.
A mohácsi születésű, 49 éves, írni-olvasni
tudó, rovatlan előéletű kovácsmester, B. István „a
nála ellátásban részesült s házában elhalt nagy
bátyjának temetést rendelt, ennek kifejezett
akaratához képest búcsúztatás nélkül”. V.
Józsefné, a vádlott testvére annak tudta nélkül
búcsúztatót is rendelt. Vádlott „félelmében kérte a
temetés megtartásával megbízott tanítót, hogy ne
tartsa meg azt”, de közbeszólása ellenére a tanító
folytatta a szertartást. Vádlott a segédekkel a
halottat kivitette a halottasházból, majd önállóan
eltemették.22
Schnierer szerint a szertartási cselekményt félbesza
kító botrányos magaviselet is elégséges volt a tényállás
megállapításához. Ezt a törvényszéki gyakorlat a szer
tartás megzavarásaként értékelte, annak ellenére, hogy
a törvényszövegben a „közbotrány okozás”, mint
elkövetési mód nem szerepel, hanem csak az 1843. évi
tervezetben volt megtalálható.

2.2.2. A helyiség védelme
Jelentősen kisebb, mintegy hat hónapig terjedő
fogházzal és kétszáz forintig terjedő pénzbüntetéssel
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fenyegette a jogalkotó azt, aki az állam által elismert
vallás szertartásainak gyakorlására rendelt helyiségben
nyilvános botrányt okozott (191. § a). Ilyen helyi
ségnek tekintették az állam által elismert felekezetek
templomait, kápolnáit, az imolákat, a kálvária-stá
ciókat és a körmeneti utcai oltárokat23 is. Míg
Schnierer kommentárja24 szerint a temetők nem sorol
hatók e körbe, a Curia kimondta, hogy „a temető
(sírnál végzett isteni tisztelet) is vallási szertartásra
rendelt hely.23
A Curia értelmezte a „rendelt” kifejezést, amikor
utasította az elsőfokú bíróságot, hogy „a rabbi
teendőkre államilag képesített két szakférfiút" hallgas
son ki, hogy „vájjon arra nézve, h. valamely helyiség a
héber vallás szertartásainak gyakorlására ne csupán al
kalmilag használva, hanem rendelve legyen [...], kell-e
valamely különös kelléknek fennforognia".26 Tehát a
helyiség védelmének feltételét képezte, hogy a felekezet
hitelvei szerint vallásgyakorlás céljára rendszeresített
épületről vagy teremről volt szó. A vétség elkövetéséhez
nem volt szükség arra, hogy szertartás alatt történjen a
jogellenes cselekmény. A nyilvános elkövetés akkor
történt, ha több egyén észlelte az illetlen, sértő tettet. A
botrány okozása feltétele volt annak, hogy a cselekmény
vétséget valósítson meg. A bíróság ennek megállapítása
során nem vehette figyelembe azt, hogy a tanúk a cse
lekményen megbotránkoztak-e vagy sem,27 hanem ezt a
körülmények alapján maga állapította meg, ami
korántsem bizonyult egyszerű feladatnak, mint ahogy
e/.t az alábbi eset is jelzi.
A vallás és annak szabad gyakorlata elleni vét
séggel vádolt K. József 40 éves nagyharsányi
földművest nem találta bűnösnek a királyi
törvényszék. A felmentő ítélet indokolásában
összefoglaltak szerint a helyi református temp
lomban D. Károly lelkész egyházi közigazgatási
ügyeket terjesztett elő az istentiszteletet követően.
Ennek következtében „a nép közt zúgás és
morgás keletkezett, mely zavarban kelt fel vádlott
és kérőleg fordult a lelkészhez, hogy ellene a
kedélyeket fel ne ingerelje, és minthogy ezen fel
szólítás a btk. 191. és 192. szakaszai szerint bün
tetendő cselekményt nem képez, és ezáltal
botrány elő nem idéztetett, vádlott fölmentendő
volt”.28 A másodbíróság azonban megállapította a
vádlott bűnösségét, mert „vádlott az egész
gyülekezet előtt, tehát nyilvánosan botrányos
viseletét tanúsított [...] a templomban”.29 A Curia
az elsőfokú bírói határozatot hagyta helyben, mert
„a gyűlést az istentisztelet után tartották, vádlott a
lelkész sértő szavaira reagált, és mint felekezeti
tag, jogosult volt arra, hogy felszólaljon, azaz
nem okozott botrányt”.30
A botrány okozására alkalmas magatartások köre az alábbi ügyek tanúsága szerint - rendkívül tág volt.
A vókányi plébános, G. Károly feljelentése
alapján indult eljárás R. Adám, 23 éves, nőtlen,
vagyontalan vokányi lakos ellen. A terhelt az
isteni tisztelet alatt a harangházban tartózkodott,
ahonnan a templomatya felhívására sem volt haj
landó távozni. „4 dulakodás következtében
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botrány keletkezett", ami miatt R. Ádámol a
bíróság 3 hónap fogházzal és 20 Ft pénzbüntetés
sel sújtotta.31 Az ügyész fellebbezését követően a
kir. ítélőtábla a büntetést 1 hónap fogházra és 10
Ft pénzbüntetésre változtatta, mivel a „lemplombani elkövetés nem súlyosító, hanem minősítő
körülmény” volt.32 A Curia a másodfokú ítéletet
helybenhagyta, de a büntetés mértékét az első
fokú ítéletnek megfelelően állapította meg.33
1893. március 26-án, Bakoczán, a délelőtti
mise alatt Zs. György III. rendű vádlott V. János
II. rendű vádlott nyakát több ízben megütötte, aki
abban a hiszemben, hogy „a templomba nem illő
tréfa" a mögötte álló V. László I. rendű vádlottól
származik, őt arcul ütötte. Az ezt követő pofon
váltást a felek beismerték, valamint tanúk iga
zolták. A törvényszék megállapította, hogy a vád
lottak viselkedése botrányt okozott, mert az ott
levők „összenéztek", és I-II. rendű vádlottakat I
hónap. III. rendű vádlottat 14 nap fogházbüntetés
sel sújtotta.34 A királyi ítélőtábla I. rendű vádlott
büntetését, tekintettel arra, hogy a botrányt nem ő
kezdeményezte, 8 napra szállította le,35 a Curia
pedig ezt az ítéletet helybenhagyta.-’6
A. József 57 éves, római katolikus vallású, pellérdi lakos 1894. október 28-án a szentbeszéd
alatt, midőn a pap a kocsmázás ellen beszélt, „az
jár kocsmába, akinek pénze van" bekiabálással
botrányt okozott, ami a templomlátogató hívek
erkölcsi érzületét megsértette. A bíróság súlyosító
körülményként vette figyelembe, hogy „a botrány
okozás nagyobb volt azáltal, hogy a közbeki
abálás a beszéd tárgya ellen volt irányozva", ezért
büntetését 8 nap fogház és 10 Ft mellékbüntetés
ben állapította meg.37
Kisebb dulakodás a harangházban, egy már-már
viccbe hajló pofonváltás a szertartás unatkozó
résztvevői között, vagy egy „elmés” közbekiabálás olyan kis jelentőségű cselekményekről van szó, melyek
nem a felekezetet, vagy annak vallását sértették, hanem
az egyházi helyiségben illendő viselkedési szabályokat
hágták át. A Baranya Megyei Levéltárban őrzött
jogszolgáltatási anyagban egy olyan esetet sem találtam
az 1880-tól 1900-ig terjedő húsz évben folyamatba tett
perek között, ahol más vallású személy okozott volna
nyilvános botrányt a szertartásra rendelt helyiségben,
azaz kifejezetten belső, egyházfegyelmi kérdésekről
volt szó.
Míg a vókányi R. Ádám a harangházi dulakodásért 3
hónap fogházat és 20 Ft pénzbüntetést kapott 1885-ben,
a bakoczai pofonváltó II. rendű vádlottat, aki a botrányt
kezdeményezte, tíz évvel később 1 hónap fogházra
ítélték, s ugyanebben az évben 8 nap fogházat és 10 Ft
mellékbüntetést kapott a pap beszédét durva beszólás
sal megzavaró pellérdi férfi. A kiszabott büntetések
mértéke csökkent, de ez nem az enyhítő körülmények
figyelembe vétele miatt történt így, sőt, a pellérdi A.
József ügyében a bíróság kifejezetten hangsúlyozta,
hogy a botrány súlyát fokozta a bekiabálás irányultsá
ga. Úgy tűnik, hogy sokkal inkább a bírói megítélés
enyhült jelentős m értékben a századfordulóhoz
közeledve.

történeti sietnie

2.2.3. A tárgyvédelme
A vallásos tisztelet tárgyának vagy a szertartás
végzésére rendelt tárgynak a szertartás során tettel
vagy botrányos szavakkal történő meggyalázását a
Csemegi-kódex hat hónapig terjedő fogházzal és két
száz forintig terjedő pénzbüntetéssel fenyegette (191. §
b). A kommentárirodalom ilyen tárgyként említette
szűz Máriát, a szenteket, a szentségeket, az oltárt, a
szentségtartót, a kelyheket és végül a „frigyes ládát",
hangsúlyozva, hogy az adott felekezet vallás- és szer
tartástana irányadó arra nézve, hogy milyen tárgyak
tartoznak a vallásos tisztelethez és szertartáshoz.38
Ahogy a „helyiség védelme” esetében a zsinagóga, e
helyütt a frigyláda, jobban mondva az izraelita vallás
is részesült az állami büntetőjogi oltalomban. Húsz év
pécsi joggyakorlatában nem találtam olyan ügyet,
amelyben a vádat a 191. § b pontra alapították volna.
Úgy tűnik, e törvényhelynek vajmi kevés gyakorlati
jelentősége volt.

ladék meg nem állapítható” volt, és „szóbeli
sértés miatt panasz nem emeltetik”.
Fellebbezéssel egyik fél sem élt, pedig a Curia min
den bizonnyal marasztaló ítéletet hozott volna, hiszen
egy hónappal korábban egy más ügyben megállapította,
hogy aki a szertartást végző lelkész ellen nyilvánosan
becsiiletsértő kifejezéseket használ, a 192. § szerinti
vétséget követi el.43 A 192. §-ban meghatározott vétség
vádjával ritkán, de indítottak eljárást a pécsi királyi
törvényszék előtt 1880 és 1900 között, a bűntetti
alakzat azonban egyáltalán nem fordult elő, sőt olyan
súlyos testi sértés sem, amelynek sértettje szertartást
végző lelkész lett volna.

A vallás és ennek gyakorlata elleni bűntettek 4
és vétségek miatt elítéltek száma Magyarországon
1881

1882
5

2

'étség

60

68

1891

2.2.4. A lelkész védelme
Az állam által elismert vallás lelkészének vallási
szertartás teljesítése közben szóval, tettel vagy
fenyegetéssel történő nyilvános megtámadása esetén
vétség miatt egy évig terjedő fogház és ötszáz forintig
terjedő pénzbüntetés volt kiszabható (192. § a). Bűntett
miatt két évig terjedő börtönbüntetéssel fenyegette a
Csemegi-kódex azt, aki a lelkészt a szertartás közben
testileg bántalmazta (192. § b). A kommentár szerint
valakit „tettel megtámadni általán véve annyit tesz,
mint a sértő szándékot külső tettek által nyilvánítani,
ide tartoznak tehát a symbolicus becstelenítések. de
másrészt a személy ellen közvetlenül intézett erőszak
is, a mennyiben az hatásában nem mint testi bántal
mazás jelentkezik". Ezzel szemben a bántalmazás „oly
physikai behatást tesz fel, mely által a megtámadott
személy testépsége - habár csekély mértékben is megrongáltatott vagy neki legalább jelentékenyebb fáj
dalom okoztatott”.39 Ha a bántalmazás súlyosabb
beszámítás alá esett, a bíróságok a súlyos testi sértésre
vonatkozó általános rendelkezéseket alkalmazták.
A lelkész személyének különös védelme feltételezte,
hogy az ellene intézett cselekmény úgy a vétségi, mint
a bűntetti alakzat esetében a vallási szertartás teljesítése
közben éri a lelkészt. Ez akkor is megállapítható volt,
ha a lelkész papi ruhában a szentséget az utcán vitte
abból a célból, hogy az utolsó kenetet feladja,40 azaz a
vallási szertartás fogalmát 1890-ben a Curia kiter
jesztette az ahhoz közvetlenül kapcsolódó előkészületi
cselekményre is.
Két évvel korábban a pécsi királyi tör
vényszék,41 majd a táblabíróság42 ítéletében ezzel
szemben kifejezetten a szertartási cselekmény
végzéséhez kötötte a büntethetőséget. W. Antal
50 éves, római katolikus, laskafalusi vagyonos
földműves H. János plébánost „a temetési szer
tartás meg nem kezdhetése miatt" bárgyúnak
nevezte, amit ez neki visszamondott. Az ügyben
felmentő ítélet született, mert „a tárgyi tényál-
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3. Vallási vonatkozású büntető ügyek
Az „állam által elism ert” felekezetek büntetőjogi
védelmének kérdésén túllépve e helyütt azt vizsgáljuk,
történtek-e olyan jogsértések, amelyek mögött vallási
motiváció húzódott meg. Vallási-felekezeti szempont
ból toleráns volt-e a dualizm us-kori m agyar tár
sadalom? Megfért-e a szomszéd szomszédjával annak
ellenére, hogy más valláshoz és ezzel együtt gyakran
más etnikumhoz tartoztak? Ha a sértett nem „állam által
elismert” felekezet tagja volt, figyelembe vette-e a
bíróság, hogy a jogsérelem adott esetben vallási okra
vezethető vissza? A konfliktusoknak egy része
fejeződik csak be úgy, hogy bűncselekmény elkö
vetésére kerül sor, még kevesebb esetben indul eljárás
az elkövető ellen. így volt ez a 19. században, s ma
sincs másként. A fennmaradt jogszolgáltatási iratok
mégis rávilágítanak arra, milyen bűncselekmények
esetében fordulhatott elő vallási vonatkozás, vallási
konfliktus, és - közvetett módon - arra is, hogy a
felekezeti jogegyenlőség szempontjából hol volt na
gyobb hiányosság.

3.1. A szekularizált házassági jog hiánya
Özvegy L. Dávidné, született L. Johanna, egy
gyermekes, 38 éves, izraelita vallású napszámos
nő ellen a királyi ügyész szándékos emberölés
bűntette miatt emelt vádat. A pécsi kir.
törvényszék ítéletében45 a vádlottat bűnösnek
találta és 1,5 év börtönbüntetésre, valamint „bün
tetésének kiállásátul számítva” 3 évi hiva
talvesztésre ítélte. A bíróság megállapította, hogy
L. Johanna életképes leánygyermeket szült, azon
ban köldökzsinórját nem kötötte el, és a gyermek
így elvérzett. Mulasztását szándékosnak találták,

mivel egygyermekes anya lévén „jól tudta, hogy
el kell kötni”, „mégsem mentette meg gyer
mekét”. A bíróság enyhítő körülményként vette
figyelembe, hogy „izraelita lévén gyermekét kato
likus attya eltartani nem akarta." L. Johanna V.
István tagadásával szemben nem tudta bizonyí
tani, hogy a gyermeket nemző férfi „bíztatta őtet
arra, hogy tegye el azt láb alul, nehogy szégyent
hozzon rá és önmagára”.46
A jogerős ítélet az izraelita L. Johanna ügyében
1882-ben született meg, egy évvel azután, hogy 1881.
március 22-én a szabadelvű kormány a Képviselőház
elé terjesztette „a keresztények és izraeliták közötti,
illetve külföldön kötött polgári házasságról” szóló
javaslatot, amelyet a jogtudomány idegenkedéssel
fogadott. Sztehló Kornél szavait idézve: „A polgári
házasság legnemesebb feladata a keresztyények és a
zsidók közötti antagonismus megszüntetése”47 lett
volna. Az 1894:31. te. hatályba lépéséig (1895. október
1.) Magyarországon nem volt egységes, szekularizált
házassági köteléki jog. A posztklasszikus római jog
hagyatékaként a felekezeti jogokban általános volt a
keresztények és izraeliták közötti házasságkötés tilalma,
ami 1894-ig megmaradt hazánkban is.
Míg a protestánsok, az izraeliták és a görögkeleti vallásúak felekezeti házassági jogrendje lehetővé tette a
házasság felbontását, a katolikus kánonjog elzárkózott a
köteléket bontó válástól; a véglegesen megromlott
kapcsolatok az 1894:31. te. hatályba lépése előtt kato
likus házasfelek esetében ágytól és asztaltól történő
elválasztással vagy egyszerű különéléssel végződhet
tek. Új párkapcsolatra mindkét esetben csak illegitim
módon kerülhetett sor. Ennek egyik gyakori formája az
ágyasság volt, ami önmagában is nagyobb számban
vezetett a nem kívánt magzat vagy megszületett gyer
mek megöléséhez, mint házasságból fogant utód esetén.
A 23 éves, római katolikus vallású, férjétől
különvált B. Zsifkóné L. Annát házasságon kívül
született gyermeke sérelmére elkövetett szán
dékos emberölés miatt fél év börtönbüntetésre
ítélték. Szabadulását követően ágyassági kapcso
latot létesített V. Antallal. Teherbe esett, majd
elvetélt. A pécsi királyi törvényszék a magzatel
hajtás vádja alól felmentette, bár a felmentő ítélet
indokolása kétségeket ébreszt a B. Zsifkóné szán
déka tekintetében: a vetélés nem erőszakos beha
tolásnak, hanem „inkább folyamatos erős munká
nak" az eredménye volt, „mellyel a vádlott tanúk
elmondása szerint daczára erős vérzésének és így
már beteges állapotának egész az elvetélés napjáig
el volt foglalva”.48
Az új párkapcsolat másik „formája” a bigámia volt,
bár, szemben az ágyassággal, ritkábban került sor arra,
hogy a fennálló kötelék ellenére új házasságot kössön
valaki. Mivel kettős házasság bűntette esetén a
Csem egi-kódex súlyos szankció kiszabására adott
lehetőséget, ez igen kockázatos vállalkozás volt.
H. Oswald, római katolikus vallású, 40 éves
pécsi lakos 1869-ben vette feleségül G. Annát,
majd 1882-ben R. Katalint. A vádlott második
feleségét és a plébánost is tévedésbe ejtette csalá
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di állapota tekintetében. A törvényszék bűnösnek
találta kettős házasság bűntettében (251. §) és 2,5
év börtönbüntetéssel sújtotta. A büntetés kiszabá
sánál a bíróság figyelembe vette, hogy a második
feleség áldott állapotban van, „és a leendő gyer
meknek állása életében nem olyan lesz, mint egy
törvényes házasságból származó gyermeké”.49
Az ítéletek nem világosítanak fel minket arról, hogy
H. Oswaldot mi indította a jogsértő magatartásra. Mivel
a bigámia a keresztény felekezeti jogokban hagyo
mányosan házassági akadály volt, és a kora középkor
óta büntették is, biztosra vehető, hogy tisztában volt
magatartása jogsértő voltával.

3.2. A z új vallási mozgalmak
Magyarországon a 19. század második felében ter
jedt el a baptista és a nazarénus mozgalom. 1883-1907
között Európában hazánkban növekedett legdinamiku
sabban a baptista felekezet, de a nazarénusok is jelentős
számú követőre találtak.
1893. február 7-én Magyarbólyban megjelent
P. Fcrencz baptista prédikátor, aki itt több ízben
„isteni tiszteleteket tartott, melyeket főleg a
falubeli nők nagy számmal látogattak, s melyeken
a faluban elterjedt hír szerint a lakosok evangé
likus vallását gúnyolta.” Mivel a prédikátor
„elvonta az asszonyokat a munkától”, több ízben
kérték, „ne zavarja nyugalmukat”. Február 11-én
P. Ferencz H. István házában tartózkodott, mikor
14 falubeli férfi oda behatolt, lármázva a prédiká
tor távozását követelte, majd az ajtót erőszakkal
benyomva többen a lakásba is bementek és a
„prédikátort tiltakozása és ellenszegülése
daczára” erővel kivezették az udvarra, majd a falu
határáig. Tettüket több tanú igazolta. Négy vádlott
magánosok elleni erőszak vétségéért (275. §) 5
nap fogházbüntetést, 10 vádlott magánlaksértés
vétségéért (332. §) 10-10 Ft pénzbüntetést kapott.
A törvényszék enyhítő körülményként vette figye
lembe, hogy a vádlottak „vallásos érzületükben sértve
érezték magukat, hogy feleségeik a P. Ferencz által tar
tott isteni tiszteletekkel házi teendőiktől elvonatván,
ezek felett érzett bosszúságukban és ingerült állapotuk
ban követték el a vádbeli cselekményt”.50

3.3. Antiszemita szidalmak
A levéltári kutatás során többször találkoztam olyan
jogesettel, amelyben a sértettet zsidó származását
felemlítve illették gyalázkodó szavakkal. Nem gondo
lom, hogy ez a jelenség minden esetben magyarázható
a konfliktusok esetén egyébként is szokásos durva
szóhasználattal. Sch. Sámuel, szegedi születésű, 52
éves, izraelita vallású, háromgyermekes, „kellő művelt
ségű”, vagyontalan, dárdai bírósági végrehajtó 1892-től
kezdődően gyakran szerepelt sértettként a pécsi királyi
törvényszék előtt folytatott büntető perekben. Mivel
hatóság elleni erőszak vádjával rendszeresen indult
eljárás, és a bírósági végrehajtói hivatás „veszélyes
üzem ”, mondhatnánk, hogy Sch. Sámuel hivatása
áldozata volt. A vele szemben használt, származását,

törtmetí szemle

vallását, Istenét gyalázó szavak azonban ezt a képet
árnyalják. A Curia 1891. február 13-i elvi határozata
szerint „a hatósági közeg elleni becsületsértés nem
állapít meg a tettleges bántalm azással elkövetett
hatóság elleni erőszakkal bűnhalmazatot” .51 A C. Illés
elleni perben azonban tettlegességre nem került sor, és
a bíróság összbüntetést szabott ki. Az indokolásban
nem történt említés a gyalázkodó szavak jellegéről.
C. Illés 32 éves, református vallású földműves,
kopácsi lakos 1892. augusztus 6-án vasvillával tá
madta meg Sch. Sámuel bírósági végrehajtót a „ki
felé büdös zsidó, mindjárt agyonverlek"
fenyegetés közepette. Tanúk igazolták a „büdös
zsidó, leszúrlak", „mit csinálsz itt, a zsidó l...-det,
kifelé” és a „zsidó l...-t, kimenj az udvaromból,
mert megöllek" szavak elhangzását. Az ítélet in
dokolása szerint a fenyegetés alkalmas volt arra,
hogy a végrehajtóban a veszély közvetlen bekövet
kezése iránt alapos félelmet gerjesszen. C. Illést
összbüntetésként 2 év börtönbüntetéssel és ennek
eltelte után 3 év hivatalvesztéssel sújtották.52 Az
ítélőtábla ezt az ítéletet helybenhagyta,53 a Curia
azonban az ügyész ismételt fellebbezése után a
börtönbüntetést 1 év 7 hónapra mérsékelte.54

koztam , am elyben egyház sérelm ére elkövetett
bűncselekm ényről volt szó, bárm iféle vallási m oti
váció nélkül. E körbe tipikusan a lopás tartozott.
Sch. Péter 53 éves, római katolikus vallású,
vagyontalan napszámos a községi katolikus
templom már feltört pénztárából 30 Ft-ot kivert
és azt saját hasznára fordította.55
C. János és U. János, római katolikus vallású
nádasdi lakosok a pécsi püspöki uradalom
dögvermét feltörték és onnan őzbőrt, valamint
húst vittek el.56
A jogerős ítélet az első esetben 1888-ban, a
m ásodikban 1892-ben született meg. A bíróságok a
büntetés kiszabása során nem vették figyelembe,
hogy a bűncselekm ény sértettje egy egyház. Pár
évvel később a pécsi királyi törvényszék azonban
eltért ettől a gyakorlattól, sőt a büntetés m értéke az
alábbi, jogerős ítélettel 1896-ban befejezett ügyben
különösen nagynak tűnik.
Sz. Lajos 32 éves, római katolikus vallású
görcsönyi lakos a helyi templom nyitva felejtett
ajtóján bemenve az egyik szekrény kulcsával fel
nyitotta a másikat, amelyből a hívek adományát
képező 2 Ft 50 fillér—3 Ft körüli összeget ellopta.
Tettéért
a törvényszék 9 hónap börtönbüntetéssel
3.4.
Egyház sérelmére elkövetett bűncselek
és
3
év
hivatalvesztéssel sújtotta, „figyelembe
mények
véve, hogy a lopást templomban követte el, és
Az 1880-1900 közötti évek baranyai büntetőítél
olyan pénzről volt szó, mely jótékonyságra volt
kezését tanulm ányozva számos olyan esettel találszánva.57
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Term e Scinctae (A Szentföld visszaszerzéséről) címet
viselő fő művében úgy vélte, hogy a keresztes hadjára
tok sikere kizárólag abban az esetben garantálható, ha a
keresztény fejedelm ek egym ásközti viszonyaikban
lemondanak a háborúról, és intézményesített szövetség
re lépnek egymással. Az elképzelt szövetség keretében
és a béke megőrzése céljából a pápa és az uralkodók
egy tanácsot alkotnának, amely „valamennyi állami
ügyet a kezében tartana”. A tanács egy erre érdemesnek
tartott egyházi vagy világi szem élyekből álló
nemzetközi döntőbíróságot is létrehozna, melynek
ítéleteivel szemben a pápához lehetne jogorvoslatért
fordulni. Az uralkodók kongresszusának élén a tervezet
tényleges címzettje, a majdan császárra koronázandó
Szép Fülöp francia király állt volna.2
Eszmetörténeti előzmények
Podjebrád György cseh király tanácsadójának,
~— ---- j i — 7Ti Antonio Marininek a világi fejedel
ár a középkori és újkori gondol
c
; 9*
'•
mek szövetségét előirányzó szerző
kodók is felismerték, hogy a
».2
V-—
.
déstervezete is hasonló elvekre épült.
nemzetközi béke tartós biztosítása
.V^tfnmtur Hmaiii t*(üfjvS
Az 1464-ben keletkezett dokumen
legkönnyebben a szuverének össze
tum szerzője a keresztény uralkodók
fogása révén valósítható meg. Az
■3—(T---V*rif- K- f
közötti béke fenntartása és a törökök
r & Z S g ; — *L*F’**f ~ ™
összefogás mértékét és intenzitását
elleni küzdelem irányítása céljából
illetően - a világbirodalomtól és az
egy kongresszus összehívását java
egyetemes monarchiától kezdve, a
solja Bázel városába. Az öt évig
„föderatív" elven felépülő keresztény
ülésező szövetségi gyűlésen vala
köztársaságon (respublica christiana)
mennyi érintett uralkodó „becsületes
át, egészen a nagyhatalmi erőegyen
és nagy tekintélynek örvendő,
súly elméletéig terjedő skálán széleskörű meghatalmazással és hi
mos eltérő tervezet látott napvilágot.1
vatalos hitelesítéssel ellátott" köve
Sajátos jellegükből adódóan ezek az
tek útján képviseltetné magát. Az ezt
elképzelések egyaránt megalapozták
követő ülésszakoknak a szövetséget
és előkészítették a kollektív biztonság
alkotó államok egy előre meghatáro
eszm éjének létrejöttét, az európai
zott rotációs rend szerint adnának
integráció folyamatát, illetve a mo
otthont. A döntéshozatalra kvázi
dern pacifista mozgalmak törekvé
Antonio
Marini:
Tractatus
pacis
toti
nemzeti csoportok útján, az „egy
seit. A szóban forgó koncepciók, s
christianiti
fiendae
(1464)
csoport,
egy szavazat” elvének
különösen a fejedelmek „föderatív”
megfelelően
kerülne
sor.
A
nemzeti csoportok közös
jellegű társulását szorgalmazó béketervek jelentős há
álláspontjának
kialakításánál
a többségi elv lenne az
nyadában tetten érhető egy markáns intézményi elem,
irányadó,
szavazategyenlőség
esetén
viszont a legtekin
amelynek áttekintése érdekes adalékokkal szolgál a
télyesebb
képviselők
szavazata
döntene.
Kiemelendő,
Nemzetek Szövetségének Tanácsa sajátos kialakításá
hogy
a
gyűlés
mellett
egy
különleges
tanács is
nak és szavazási rendjének elemzéséhez, valamint a hát
m
űködne,
amely
egy
elnökből
és
a
szövetségbe
térben meghúzódó gondolati sémák jobb megértéséhez.
tömörült többi keresztény fejedelemből tevődne össze.
Az egyik első említésre méltó tervezet elkészítője
Érdekesség, hogy a szövetségi gyűlés egyúttal dön
Pierre Dubois ügyvéd és politikai pamfletíró volt. A 14.
tőbíráskodási
funkciókat is ellátna, továbbá saját címer
század első éveiben elkészített, De recuperatione
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