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GELENCSÉR JÓZSEF 
 

A gyújtogató megégetése 
 

(Norma, joggyakorlat, jogszokás) 

 

Bevezető 
 

Az emberiség történetéből hosszú ideje ismeretes az a szokás, miszerint a sértett vagy 

nemzetsége az elszenvedett sérelmet hasonló módon megtorolhatta, megbosszulhatta. A tálió 

(a régi magyar nyelvben a forbát) elvének alkalmazása „szemért szemet, fogért fogat” 

követelt. Valószínűleg később jött létre az a szokás, miszerint a tettes elkerülhette az ilyetén 

bosszú elszenvedését, ha a sértettnek vagy nemzetségének kiengesztelésképpen vagyoni 

értéket, anyagi javakat adott át. A kompozíció, a megváltás szabad alku tárgya lehetett. A 

büntetőjogban évszázadokon keresztül élt egymás mellett a két elv. A megtorlás, elrettentés 

és visszatartás érdekében alkalmazott tálió elv a büntetőjogban annyit jelentett, hogy „a testi 

büntetés módjában, valamint a halálbüntetés mikénti végrehajtásában is kifejezésre jusson az 

elkövetett bűntett, hogy a büntetés maga láttassa, megmondja, miért szabták ki. Az ilyen 

büntetést, mivel abban, mint valami tükörben, megismerjük magát a bűntettet, visszatükröző 

büntetésnek szoktuk mondani.”
1
 Az időben előre haladva természetesen mindinkább érezhető 

az ősibb tálió korlátozása (majd megszüntetése), a sértettek rászorítása a megváltás 

összegének, a kompozíciónak elfogadására. Az alábbiakban a tálió elvének alkalmazását egy 

közösségellenes magatartáson, a tűzokozáson keresztül vizsgáljuk, mégpedig a jogalkotás 

terén, az ítélkezési gyakorlatban és jogszokásként a nép körében. Ez esetben a szemet szemért 

elvnek, tehát a büntetés tükröző végrehajtásának az felelt meg, hogy a tüzet okozó, a 

gyújtogató tűzhalálra ítéltessék, tűz által veszítse életét, égjen el. 

 

A tűz okozása, a gyújtogatás (incendium) tágabb és általános értelemben olyan bűnös, tehát 

szándékos vagy gondatlan cselekmény, mely az elkövető vagy más tulajdonában álló ingó 

vagy ingatlan dologban tüzet keletkeztet. A gyújtogatókkal szemben a jog a legkorábbi 

időktől igen szigorúan lépett fel, hiszen a cselekmény által egy egész közösség élete és 

vagyona került veszélybe. Ugyancsak régtől fogva jellemzője a jogi szabályozásnak, hogy 

különbséget tett egyrészt a tűz szándékos, gonosz szándékú gerjesztése, másrészt a 

gondatlanságból, vétkes elbizakodottságból okozott tűzveszély között. A jogtudomány 

fejlődésével a bűncselekmény törvényi megfogalmazása természetesen mind pontosabbá, 

kifinomultabbá, alap- (közönséges) és minősített eseteket megkülönböztetővé vált. 

 

Büntetőjogi szabályozás 

 

Ismerjük meg az időbeli sorrendet követve egynéhány európai, majd magyar szabályokat 

tartalmazó forrásnak, jogkönyvnek, törvénykönyvnek, illetve törvénynek a gyújtogatásra 

vonatkozó rendelkezését a tálió és a kompozíció szemszögéből, ám a hangsúlyt az előbbire 

helyezve. Az egyik legkorábbi szabályozásként a Bibliában, Mózes törvényei közt alapvető 
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elvként került rögzítésre: „Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért. Égetést 

égetésért, sebet sebért, kéket a kékért.”
2
 A Mózesnek tulajdonított törvénygyűjtemény 

valamikor az i.e. 9-7. sz. között keletkezett, s mint kitűnik, e tekintetében a tálió elve hatotta 

át. 

 

Az említett kétféle bűnösség között a később oly nagy hírűvé vált római jog legkorábbi 

törvényei is igyekeztek különbséget tenni. A töredékesen fennmaradt XII táblás törvények 

keletkezési ideje i. e. 451-450-re tehető, amikor a még kicsi itáliai parasztváros, Róma 

darabos, merev, külsőségekhez ragaszkodó szabályozása alig emelkedett ki az ököljogból. A 

gyújtogatókra vonatkozóan a VIII. tábla ennek megfelelően rendelkezett: „Aki épületet vagy 

ház közelében lévő gabonaasztagot felgyújtott, azt megkötözve és megverve tűzhalállal 

büntessék, hogy tudva és megfontolva cselekedett.” Ha pedig „véletlenül, azaz hanyagságból” 

következett be a tűz, akkor vagy meg kellett térítenie a kárt, vagy ha erre képtelen volt, 

könnyebben megkorbácsoltatott.
3
 Az egyenes szándékú elkövetővel szemben maradéktalanul 

érvényesült a tálió elv. 

 

A feudalizmus virágkorának német jogát hosszú ideig a területi széttagoltságból eredően a 

nagyfokú partikularizmus, továbbá a jogbizonytalanság jellemezte. Eme hátrányok 

csökkentése, megszüntetése érdekében felkészült, vállalkozó szellemű jogászok jogkönyveket 

állítottak össze. A sorban első Eike von REPKOW műve, az 1220 körül keletkezett 

Sachsenspiegel, melyet kivált Észak-Németországban használtak, ahol törvényként is 

hivatkoztak rá. Hatása emellett a magdeburgi városjogon keresztül néhány szomszédos 

országra is kiterjedt.
4
 A gyújtogatásra vonatkozóan írta: „A tűzzel gyilkolót kerékbe kell törni; 

aki egy embert eléget gyilkos gyújtogatási szándék nélkül, annak a fejét le kell ütni.”
5
 Tehát a 

középkori szigor nem szükségszerűen járt együtt a tükröző büntetés alkalmazásával. 

 

A Német-római Birodalom utolsó nagyszabású törvénye, az 1532-ben életbe léptetett 

Constitutio Criminalis Carolina évszázadokra meghatározta a német büntetőjog fejlődését. 

Az elrettentő, kegyetlen eszközökkel élő Carolina számos tekintetben – így a határozott 

szándék és a gondatlanság vagy a tettesség és részesség elkülönítésében – mutatja a jog 

fejlődését. „A tűzokozók büntetéséről” írta a CXXV. artikulus: „A legyőzött, rosszhiszemű 

tűzokozókat tűz általi halálra kell ítélni.”
6
 

 

Az osztrák örökös tartományokban a büntetőjog terén a XV. század végétől jelentkezett az 

egységes szabályozás, a kodifikáció igénye. A szükséglet több különböző színvonalú 

büntetőtörvénykönyvet hozott létre. Tirol első büntető rendtartása, a Malefiz Ordnung 1499-

ből való. A fennálló jogot rögzítő rendelkezései szerkezet nélkül, tarkán követik egymást.
7
 

Jellemzően a gyújtogatókat más bűncselekmények elkövetőivel egy tekintet alá vette: 

„Minden gyilkost kerékbetöréssel kell kivégezni, az árulót a vesztőhelyre hurcolás után fel 

kell négyelni, a rablót pallossal kell lefejezni, a templomgyújtogatót, a gyújtogatót, az 

eretneket, a pénzhamisítót pedig meg kell égetni”.
8
  

A kodifikációk sorát magasabb színvonalon több törvénykönyv folytatta, így a III. Ferdinánd 

által 1656-ban Alsó-Ausztria számára kiadott büntető rendtartás, a Praxis Criminalis, 
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másképp Ferdinandea. Alapjául a tartományi jog mellett mindenekelőtt a CCC szolgált. Az 

egyes vélemények szerint a kegyetlenség csúcsát elérő Ferdinandeát 1696-tól a Corpus Iuris 

Hungarici is átvette. Bár az osztrák büntető törvénykönyv soha nem volt hatályos magyar 

törvény, ám – hazai jogunk rendezetlensége, elmaradottsága miatt – mégis jelentős hatást 

gyakorolt a XVII. század végétől a magyar büntetőgyakorlatra. 

 

A Praxis Criminalisnak az egyes bűncselekményeket tárgyaló terjengős artikulusai előbb 

meghatározzák a törvényi tényállást, majd kitérnek a gyanúokokra, a vizsgálatra, a befogásra, 

a kínvallatásra, a kérdőpontokra, a büntetésre, a súlyosbító és enyhítő körülményekre. A 

gyújtogatókról szóló 83. artikulus értelmében „Aki titokban, nyíltan, rosszhiszeműen, 

tudatosan akár felbujtásra, akár ellenségeskedésből vagy lopási szándékkal gyújtogat, 

hatóságilag elfogandó, ha a vádoltat tetten érik”. A jogalkalmazó rögvest iránymutatást 

kapott, hogy mit kérdezzen a tettestől. Így többek között: egyedül vagy társakkal követte-e el, 

mi a személyleírása és fellelési helye a társaknak, van-e felbujtó, mit ígért. Különösen ki 

kellett kérdezni a kóbor, munkakerülő, szökött katona, koldus és cigány gyanúsítottakat 

tetteikről, életkörülményeikről, tűzgyújtási eszközeikről. Akinél szurkot, taplót, gyújtókötelet 

vagy más, gyújtogatásra alkalmas eszközt találtak, s mégsem vallott, kínvallatásnak kellett 

alávetni. A „végső ítélet” pedig: „Ha tehát az ilyen vádlott kínvallatásban vallja be tettét, ha a 

tényállás bebizonyosodik, tűzhalállal bűnhődjék. Aki bizonyos helyen, azaz a mezőn a 

termést, a legelőket, az erdőket rosszhiszeműen és előre megfontolt szándékkal pusztította el, 

az említett büntetéssel bűnhődjék”. Külön paragrafus foglalkozik a súlyosbító 

körülményekkel. Az olyan személyek esnek ezen törvényhely hatálya alá, kiket az ellenség az 

adott korban a török vagy más gonosz emberek, illetve gyújtogatók pénz vagy tűzgyújtásra 

alkalmas eszköz átadásával gyújtogatásra ösztönöznek és a településeken oly módon 

gyújtogatnak, hogy nem csak épületek pusztulnak el. Az ilyen elkövetők „tüzes vassal 

megbélyegeztessenek, tagjaikat kerékbe törjék, végről élve tűzre vettessenek”. 

 

Enyhítő körülménynek minősült, el kellett tekinteni a tűzhaláltól, ha az elkövető első ízben 

okozott tüzet, ha cselekményét őszintén megbánta, ha fiatalkorúnak számított, ha jelentős kár 

nem keletkezett vagy a bíró szerint a tettest nem feltétlenül a rossz szándék vezette, hanem 

gondatlan volt. „Az ilyen gyújtogatót le kell fejezni, de nem kell tűzbe vetni.” Aki nem 

gonosz szándékból, de vétkes gondatlanságból vagy részegen okozott tüzet, a halálbüntetést 

elkerülte, s a körülmények mérlegelése után pénz-, bot- vagy más büntetést kapott, s az 

okozott kárt megtérítette.
9
 

 

A Praxis Criminalis tehát bekerült a Corpus Iuris Hungarici harmadik kiadásába, így részévé 

vált a magyar jogéletnek. Mellette a gyújtogatás tekintetében az 1723. évi 11. tc. 13. 

paragrafusa rendelkezett. „A nyilvános gyújtogatókat pedig élve kell megégetni, valamint a 

magán gyújtogatókat is, kik előre megfontolt gonosz szándékkal a háztetőkre vagy az aratott 

terményre és vetésekre tüzet vetnek, s azokat elégetik, s így másokat megkárosítanak, súlyosb 

körülmények közt hasonló büntetéssel, könnyebbek közt pedig enyhébbel, de minden esetre 

életvesztéssel büntessenek.” Nyilvános gyújtogatásnak (incendiarius publicus) a csoportosan, 

csalókkal szövetkezve, pusztítási szándékkal elkövetett cselekményt tekintették. A magán 

gyújtogatók (incendiarius privatus) alattomban eszközölték a cselekményt. 

 

A hadi rendelkezések között is találni a gyújtogatásról szólót. Az 1739. április 20-án kelt 

magyar nyelvű hadi cikk kimondta, hogy aki kész akarattal „velünk egyetértő és tartó 

országban” tüzet tészen azaz okoz, az „Tüzel igetessik megh”.
10
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A tűzhalállal (vivi cremabuntur) történő büntetés mellett a régi magyar jog a – vizsgálódásunk 

szempontjából kevésbé érdekes – kompozíció elvéből eredő, illetve más megtorló 

büntetéseket is ismert. Szent István király 1001 körül keletkezett I. törvénye 32. pontjában „a 

szállások felgyújtásáról” rendelkezett: „Ha valaki ellenségeskedésből másnak az épületeit 

tűzzel elhamvasztja, úgy határoztunk, hogy mind az épületeket építse fel, mind pedig ami 

felszerelés elégett, és azon kívül adjon tizenhat tinót, ami negyven solidust ér”.
11

 Sem itt, sem 

István király további törvényi rendelkezéseinél nem jellemző a vérbosszú, a tálió alkalmazása. 

A jogi szemléletet sokkal inkább az egyezkedés hatja át, mely talán az ősi nemzetségi 

társadalom korai felbomlásával hozható összefüggésbe.
12

 

 

A szankció később szigorodott, a büntetés a halál lett. A középkori magyar jogban a nyilvános 

gyújtogatás a hűtlenség esetei közé számított. Mátyás 1462. évi decretuma 2. cikkely 6. 

paragrafusában „a faluknak és majoroknak nyilvános gyújtogatói”-t sorolta e körbe. Szinte 

szó szerint megismételte ezt II. Ulászló 1495. évi decretuma 4. cikkely 6. paragrafusában. Az 

1492. évi decretum 107. cikkely 1. paragrafusában pedig a Mátyás király halála utáni zavaros 

időkre utalva kimondta: „Hogy a mely országlakosok, bármi rendűek és állásúak legyenek, 

ezután mindörökre, Magyarország valamely királyának halála után várakat, kastélyokat, 

városokat, mezővárosokat, falukat vagy birtokokat foglalnak el, gyújtogatásokat, 

fosztogatásokat, rablásokat és bármely más gonosz tetteket visznek véghez: azok a rablók, 

gyújtogatók, fosztogatók és bármely javak elfoglalói és gonosztettek elkövetői legott örök 

hűtlenség büntetésébe essenek és az ország iránt örökre hűtlenek számába jöjjenek.”
13

 

WERBŐCZY István Tripartituma a felségsértőkkel, pénzhamisítókkal, vérfertőzőkkel, stb. 

együtt „a falvak és helységek nyilvános gyújtogatói”-t megint csak a hűtlenség elkövetői közé 

sorolta. Sőt, szerinte már a gyújtogatással fenyegetőre is halál várt: „Országunk törvénye és 

meggyökeresedett szokása szerint fenyegetések és fenyegetőzésekért senkinek sem szabad a 

másikat bántani, kivéve a gyújtogatással és felperzseléssel való fenyegetés tényét és esetét, 

amikor azt aki azzal fenyegetőzik, hogy a várost vagy falut vagy másnak házát föléget és 

tűzzel elhamvasztja, halállal szokták büntetni.”
14

 A nemesi jog szerint egyébként a hűtlenség 

miatti elítéléshez párosult a vádlott jószágvesztése – a királyi kincstár javára. 

 

Az 1723. évi 11. tc. azonban – mint láttuk – a tűz kiütéséhez kötötte a bűncselekmény 

megvalósulását, nemhogy a fenyegetést, de a kísérletet sem büntette. Az 1840. évi 9. tc. 12. 

paragrafusa pedig már a vétkesség mértékéhez és a kár nagyságához rendeli a büntetés 

kiszabását. „A ki az erdőben, kivált szárazság idején tüzet gerjeszt, s azt el nem oltja, annyival 

inkább, ha gondatlanságból vagy önként szánt szándékkal az erdőt, nádlást, turjányokat és 

zsombékokat, turfát vagy gabonát, sőt a tarlót, kivált még midőn a kepék is rajta vagynak, 

vagy közel az épületekhez felgyújtja: az okozott kár és gondatlanság fokozatához képest a 

kárnak és költségeknek megtérítésén felül, még fogságra is, sőt illetőleg mint gyújtogató, a 

honi törvények értelmében súlyosabb büntetésre is ítéltessék.”
15

 

 

A hadi rendelkezések a gyújtogatást nem csak tűzhalállal büntették. I. Rákóczy György 

erdélyi fejedelem 1645-ös rendelete a hadi fegyelemről többek közt ezt mondta: „Házakat, 

asztagokat, széna kazlakat felgyujtani senki ne merészeljen, mert meg-hal érette”.
16

 A 
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halálbüntetés végrehajtásának módjáról tehát nem rendelkezett. A nemesi felkelés fegyelmi 

törvényeit tartalmazó 1808. évi 11. tc. 11. paragrafusa pedig azt mondta ki, hogy 

„Gyújtogatók, rablók, martalócok, utonállók, azok kik fosztogatva, főképen házi gazdáikat 

vagy a falubeli lakosokat erőszakosan megtámadják: a kár megtérítése mellett fogsággal, 

bilinccsel, s a tett súlyos voltához képest halállal is büntettetnek”. Az eljárásról a 16-18. 

paragrafusok rendelkeztek. 

 

A magyar büntetőtörvénykönyv megalkotására irányuló legjelentősebb kodifikációs kísérlet, 

illetve anyagi jogi javaslat 1843-ban készült el DEÁK Ferenc vezetésével. Ez a kiváló 

tervezet nem ismerte a halálbüntetést, ennek megfelelően a gyújtogatás alapesetére rabságot, a 

minősítettre holtig tartó rabságot helyezett kilátásba. Büntetni szándékozott a kísérletet és a 

felgyújtással fenyegetést. A Deák-féle BTK-t az országgyűlésben az alsótábla elfogadta, de a 

főrendi tábla ellenzése következtében nem vált törvénnyé. A bírói gyakorlatra azonban így is 

jótékony hatást gyakorolt.
17

 

 

A magyar jogrendszerek történetének törvénnyé emelt első büntetőjogi kódexe, a 

kodifikátoráról Csemegi-kódexnek nevezett 1878. évi 5. tc. a gyújtogatást, mint közveszélyű 

bűncselekményt szankcionálta. A XIX. század ezen egyik legjobb BTK-ja – mely több 

tekintetben felülmúlta nyugat-európai mintaképeit – a 422-428. paragrafusokban pontos 

megfogalmazással rögzítette a törvényi tényállást. A szándékos cselekményt határozott idejű 

vagy életfogytig tartó fegyházzal, a gondatlant pénzbüntetéssel vagy fogházzal fenyegette. Az 

előkészülettel párosuló bűnszövetségre börtönbüntetést rendelt.
18

 

 

A kódex egyébként, általában a XIX. század közepének – második felének fejlett európai 

törvényhozásához hasonlóan rendelkezett. Súlyosbító körülmények közt halállal, egyébként 

szabadságvesztéssel, a körülményekhez képest életfogytig terjedő büntetéssel fenyített.
19

 A 

Csemegi-kódex különben 1950-ig, bizonyos tekintetben 1960-ig maradt hatályban. 

 

A jelenleg hatályos BTK – ezáltal is jelezve a mind ritkább előfordulást – a gyújtogatást már 

nem önálló bűncselekményként, hanem a közveszélyokozás egyik elkövetési magatartásaként 

szabályozza („Aki …tűz pusztító hatásának kiváltásával közveszélyt idéz elő …”), és 

szabadságvesztés büntetéssel szankcionálja. Más tevékenységekkel (árvíz okozása, robbanó-, 

sugárzó, avagy más anyag, illetve energia pusztító hatásának kiváltása) történő egybefoglalása 

a következmények egységességére figyelemmel történt.
20

 

 

Jogalkalmazási gyakorlat 

 

A gyújtogatásnak, tűzokozásnak a tálió elve szerinti máglyahalállal büntetése természetesen 

nem maradt puszta jogszabályi rendelkezés, az ítélkezési gyakorlat szerves részévé vált. 

(Nyilvánvaló, hogy az eset körülményeitől függően más büntetési nemeket is alkalmaztak.) 

Az archaikus római jog – akár a többi ókori jogrendszer – ismerte és alkalmazta a tálió elvét 

(ius talionis). Ez a halálbüntetés esetében (a paricidiumon, azaz szándékos emberölésen kívül) 

a szándékos gyújtogatás büntetése során volt megfigyelhető, ennek szankciója ugyanis 

tűzhalál, az élve elégetés (vivi crematio) volt. Szokták ezt máglyahalálként is emlegetni. Ez 

azonban azért nem pontos, mert a gyújtogatót lehetőség szerint abba a tűzbe kellett vetni, amit 
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ő maga okozott. Csak ha ez már kialudt, akkor kellett új tüzet rakni, és – jobb híján – abban 

elégetni a gyújtogatót. 

A principatus korában halálbüntetést római polgárral szemben ritkán alkalmaztak. Ha mégis, 

ennek formája általában lefejezés (capitis amputatio) volt, esetleg gyújtogatás miatt az élve 

elégetés volt.
21

 

 

Néhány magyarországi jogesettel kívánjuk szemléltetni a korabeli káptalani, vármegyei, 

szabad királyi városi, úriszéki és udvari ítélkezést. 

 

Az 1208 és 1235 között készült Váradi Regestrum a nagyváradi káptalannak a perbeli 

bizonyításban vállalt hiteleshelyi tevékenységének jegyzéke, mely a Szent László sírja előtti 

istenítéletekről és a káptalannál bevallott jogügyletekről szól. A bűnügyek között többször 

előfordul a gyújtogatás, melynek vádja alól a vádlottak tüzes vas hordozása, azaz istenítélet 

után általában mentesültek. Egy esetben a gyújtogatót a bíró elmarasztalta, ám a büntetés nem 

derül ki.
22

 Ugyanis a váradi bizonyítás csupán az istenítéleti eredmény megállapításáig terjedt, 

a bejegyzés ezzel befejeződött, s a büntetésről csak elvétve esik szó. A Regestrum ugyanakkor 

bizonyítja a kompozíció széles körű alkalmazását és azt, hogy a kor színvonalához képest a 

magyar jogélet fejlett volt.
23

 

 

HAIN Gáspár (1632-1687) nagy forrásértékű lőcsei krónikájában és évkönyvében többek közt 

a városát pusztító hatalmas tűzvészről is beszámolt. 1549. június 7-én a nürnbergi Hagner 

János egy helybéli lakos csűrében puskaport gyártott, majd az építményt szándékosan 

felgyújtotta. A nagy szélben a tüzet nem tudták megfékezni, így a város tekintélyes része – 

számos lakó- és középület – füstté és hamuvá lett. A legfájdalmasabb azonban a mintegy 

hatvan városlakó halála volt. Az elkövető, mikor a tüzet meglátta, előbb a Rehbergre, s onnan 

Krakkóba ment, ahol bebörtönözték. A lőcseiek tanúkkal igazolt panaszára maga is beismerő 

vallomást tett, s így végezetül a krakkói bíróság augusztus 9-én máglyahalálra ítélte.
24

 A 

krónikás pedig teljes egyetértéssel nyugtázta a határainkon kívüli, de nyilván a honival 

megegyező döntést. 

 

BORNEMISZA Péter (1535-1584), a jeles prédikátor 1560 tájén tett említést egy somorjai 

polgárról, kit midőn elválasztottak feleségétől, haragjában felgyújtotta a várost. Büntetésből 

megégették.
25

 

 

1569 tavaszán és nyarán többször tűz ütött ki Komárom városában. A település vezetése 

megkettőzte a strázsák számát, az őrjáratokat megszigorította. Ennek eredményeként 

augusztus 7-én elfogták a gyújtogatót, ifjú Boór Benedeket, az esztergomi Szűcs András 

szolgalegényét. Az elkövető négy hónap után került a vegyes törvényszék elé, melyben 

képviselve volt a vármegye, a vitézlő seregrend és a város hatósága. A vallomásból kiderült, 

hogy Boór előbb gazdájának három különálló házát gyújtotta meg, egymás után. Azt 

követően Fodor Mihály házát, amire apja kényszerítette, aki minden gyújtogatást követően 

pénzt adott neki. Szalay Tamás házát már nem akarta meggyújtani, de apja megfenyegette, ha 

nem teszi, korábbi tetteit beárulja a főbírónak. Boór Benedek végül „mint gyújtogató, 

                                                 
21

 TÓTH J. Zoltán 2004. 
22
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elevenen tűzre ítéltetett”. A hóhér a városon kívül rakta meg a máglyát, a középső cölöphöz 

láncolta a delikvenst, aztán meggyújtotta a tüzet.
26

 

 

A csejtei úriszék 1656. október 10-én egy lopással és gyújtogatással vádolt jobbágy ügyében 

döntött. A vádlott ugyan mindvégig tagadott, de mivel ártatlanságát előállított tanúival sem 

tudta bizonyítani, ezért kínvallatásra és máglyahalálra ítélték, vagyona pedig a földesúrra 

szállt.
27

 

 

Debrecenben a XVII. században egymást követték a tűzesetek, gyújtogatások. Az 1656. évi 

több gyújtogatásból számunkra az április 5-i és 13-i az érdekes, bár ezek a korábbiakkal 

ellentétben nagy kárt nem okoztak. A tettesek, Bereck Márton, Dobos Kata, Apáthy Anna, 

illetve Czukor Dorkó gyorsan kézre kerültek, így a városi tanács április 15-én és 19-én 

ítélkezett felettük. Az április 5-i esetnél a gyújtogatáshoz való tűzszerszámot Bereck adta a 

másik kettőnek. Az ítélet kegyetlen volt, hasonló az elkövetett bűn nagyságához: „Mivel nem 

szánták és nem irtóztak ilyen keresztyén várost tűzzel rontani s porrá-hamuvá tenni, azért 

ilyen rettenetes cselekedetekért magok okai veszedelemnek. Tetszett azért a törvénynek, hogy 

az istentelen cselekedetekért mind a hármat szekérre kötözvén, tüzes fogóval mentül 

szörnyebben megfogdostassanak s annak után, mint égetők, kik másokat tűzzel rontottak, 

magok is tűz miatt emésztessenek és vesszenek el is, Bereck Márton pedig nyárson süttessék 

meg.” 

Az április 13-i gyújtogatás tettese Czukor Dorkó volt, a felbujtó itt is Bereck. Április 19-én 

Czukor Dorkóra is kimondták, hogy tűzben vesszen el. Különben valamennyi elfogott tettes 

azt vallotta, hogy a gyújtogatásban a fő ok Szücs Istók volt, aki más ügyekben is felbukkant, 

mint felbujtó.
28

 

 

Buda és Pest 1686 és 1708 közötti bírósági gyakorlatából a sűrűn pusztító tüzek ellenére csak 

egyetlen gyújtogatási esetnek maradt nyoma. Azt is másutt (Veresegyházán és Dunakesziben, 

esetleg Szentmiklóson) követte el Busik János szolga. A vádlott 1697-ben fogságban, illetve a 

tanács előtt bevallotta, hogy három házat fosztott ki, majd gyújtott fel. Pest tanácsa a Carolina 

125. és a Praxis Criminalis 83. cikke alapján azt a javaslatot tette, hogy az ismételt 

gyújtogatás miatt az elkövető máglyahalált szenvedjen. Az uralkodói adminisztráció enyhítést 

javasolt: végezzék ki előbb karddal, azután égessék el a testét. Az udvari kamara végül abból 

kiindulva, hogy a terhelt szándéka főleg a lopásra irányult, a tettest – akár a tolvajokat – kötél 

általi halálra ítélte. A rögtönzött bitófát azonban a máglyára kellett helyezni, s a halál 

bekövetkezte után a testet elégetni.
29

 

 

A Bethlen grófok Erdélyben fekvő, luprai uradalmában a tűzzel való fenyegetést is keményen 

büntették. 1717-ben égetéssel bűnhődött a gyújtogatás kilátásba helyezője.
30

 

 

A XVII. század végétől, de még inkább a XVIII. század elejétől azonban szinte általános, 

hogy tűzhalál büntetésének kiszabása esetén is előbb gyors halált okozó módszerrel 

kivégezték a tettest, s csak azután égették el holttestét. A keresztúri úriszék 1733-ban 

ítélkezett Merhardt Magdolna felett, aki a Vas megyei Libingen sógora pajtáját gyújtotta fel 

bosszúból. A bírák méltónak találták a leányzót az elevenen elégetésre, ám végül – nemére, 

korára figyelemmel, és hogy az örök életre jobban felkészüljön – fővételre ítélték, s testét azt 
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követően kellett elégetni. 1734-ben ugyanezen úriszék egy vádlott kezét levágatta, fejét 

vetette, majd a tetemet elégettette. Bűne egy ház tűzzel és puskaporral felgyújtása, majd 

felégetése volt.
31

 

A XVIII-XIX. századi úriszéki bíráskodásról általában elmondható, hogy büntetőügyekben az 

ítélet alátámasztására elsősorban a Hármaskönyvre, a Praxis Criminalisra és a főbenjáró 

büntetéseket elrendelő törvényekre hivatkoztak, így gyújtogatásnál az 1723. évi 11. tc-re.
32

 

 

Sopron városának joggyakorlata a gyújtogatókkal szemben szintén alkalmazta a tálió elvét. 

1753-ban egy legény fenyegette meg a várost, ha nem bocsátják szabadon lefogott barátját, 

még aznap tüzet gerjeszt. Hamarosan azonban őt is letartóztatták, s a városbíró figyelmeztette: 

az effajta kijelentés már önmagában akkora bűn, hogy fővétel vagy elégetés lehet a 

következménye. 1765-ben azután valóban máglyán égettek el Sopronban két gyújtogató 

asszonyt. Miután a városban egy hónapon belül két alkalommal is tűz támadt Rimmel 

gazdapolgár házánál és súlyos károk keletkeztek, aprólékos nyomozás kezdődött. A gyanú 

Trimmel és Eibner polgárok feleségére terelődött, kiket éppen Borbálára kereszteltek. (Szent 

Borbála a tűzzel foglalkozóknak is védőszentje.) Az asszonyok csak a kínzás során tettek 

vallomást, ám bűnük bizonyítottnak látszott, így előbb lefejezték, majd elégették őket.
33

 

 

Debrecen városának XVIII. század közepi bűnözéséről, valamint a büntetésekről monográfia 

készült, mely részletesen foglalkozik a gyújtogatással, a tűzokozással, és az ezzel 

fenyegetéssel. A magisztrátus még a XVIII. században is büntetett halállal gyújtogatókat, 

melyre a Hármaskönyv III. rész 23. címe a Praxis Criminalis 83. cikke és az 1723. évi 11. tc. 

alapján megfelelő indoka is volt. 1723-ban gyújtogatás miatt 22 ház égett le. A gyorsan 

elfogott felbujtóra a jellegzetesen feudális bíráskodást tükröző máglyán elégetést szabta ki a 

bíróság, előzetes lefejezéssel enyhítve. A tettet elkövető Orosz Máriát és társát, Szabó Pétert 

szintén lefejezésre és máglyahalálra ítélték azzal, hogy a nőt még a lefejezés előtt tüzes 

fogóval meg is csipdesték. A segítő Diószegi Máriának „csak” a fejét vették. A bíróság a 

további gyújtogatási esetekben a büntetés kiszabásánál figyelembe vette a kár nagyságát és 

ennek alapján férfiaknál legfeljebb 50 pálcaütést, nőknél korbácsolást, nyakvasban állást, 

börtönt, kártérítést szabott ki. Az idegeneket kitiltotta a városból.
34

 

 

A XVIII. század utolsó harmadából is tudunk a fentiekhez hasonló tartalmú, esetenként 

végrehajtott halálos ítéletekről. 1776-ban Somogy vármegye törvényszéke egy 19 éves fiatal 

nőt ítélt gyújtogatásért halálra és holtteste elégetésére. Ugyanezen esztendőben az ország 

ellenkező végében, Munkács úriszéke szintén egy fiatal nővel szemben lépett fel nagy 

szigorral. A mindössze 14 éves Petrajkó Anasztáziát máglyán történő megégetésre ítélte, ám 

végül 8 esztendei börtönt kapott.
35

 

 

A XIX. században még mindig számos példája akadt a gyújtogatásra kimondott halálos 

ítéleteknek. Így 1847-ben Batthyány Kázmér mozsgói úriszéke szándékos gyújtogatásért 

hozott halálos ítéletet.
36

 1837-ben egy Nógrád, Baranya, Gömör és Szabolcs megyei 

gyújtogató a Királyi Kúrián szintén halált kapott. 1864-ben Nógrád megye Sz. Antalra más 

bűncselekményekkel párosult gyújtogatás miatt hozott halálos ítéletet, melyet a Királyi Tábla 

is helybenhagyott. A megyei törvényszék gyújtogatás miatti halálbüntetését más esetekben 
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viszont megváltoztatta a felsőbb bíróság: 1862-ben a Királyi Tábla, 1865-ben a Hétszemélyes 

Tábla – mindegyik alkalommal börtönre.
37

 

 

Fényes Elek (1807-1876), a jeles statisztikus és földrajzi író ezért rögzíthette már 1843-ban: 

„Senki sem tagadhatja azt, miszerint ma a mi hazánkban bár a keréktörés s megégetés 

hallatlanok, s más halálos büntetések is felette ritkák.”
38

 

 

A XIX. század első felének jogbizonytalanságot, ellentmondásos helyzetet tükröző állapotára 

tért ki SZLEMENCSICS Pál (1783-1856), a nagy szorgalmú jogtudós, a Magyar fenyítő 

törvénykönyv című, több kiadást megért művében, részben Vuchetich Mátyás (1767-1824) 

büntetőjogászt, egyetemi tanárt is idézve. 

Szerinte is, a kínzó halálbüntetések közé tartozik „Az elevenen megégetés. Hogy a 

gonosztevő ezen büntetés alatt kétségbe ne essék, minek előtte a lángok reá csapkodni 

kezdének, titkon meg szokott fojtatni”. A megégetés, a kerékbetöréssel, a karóba húzással, a 

tagok szaggatásával, a vízbevetéssel együtt, mint a „kínzó halálbüntetések, valamint a többi 

művelt nemzeteknél, ugy nálunk is rég kimentek szokásból, habár azon törvények, melyek a 

kerékbetörtést, karóba húzást és elevenen égetést néhány gonosztettekben büntetésül szabják, 

világosan el nem törültettek. Egyébiránt a királyi felség a halálbüntetésnek ezen irtózatos 

fajait kegyelmezés útján enyhébbekre szokta változtatni, sőt 1814. május 15-kén a királyi 

kuriához oly rendelményt is bocsátott, mely által mindennemű kinzó halálbüntetések 

eltiltatván, egyedül fejvételre és akasztásra szoríttattak.”
39

 

 

A fentiekkel összhangban mondhatjuk: a halálbüntetés már végrehajtása esetén sem jelentett 

máglyahalált, hiszen a tűzhalált, mint a kivégzés minősített formáját – társaival, a 

kerékbetöréssel, a felnégyeléssel, a karóba húzással együtt – a XVIII. század végére 

megszüntette a bírói gyakorlat. De nem így a népi gyakorlat! A paraszti és a hozzá közelálló, 

bizonyos kiváltságokkal rendelkező rétegek körében tovább élt az egykoron alkotott, de már 

hatályát vesztett, illetve idejétmúlt törvény. A továbbélést elősegítette a tálió elvével történő 

nagyfokú azonosulás. 

 

A nép megítélése (A népi jogszokás) 

 

A XVIII. század végén egyes közösségek még önbíráskodással is érvényt szereztek 

igazságérzetük, jogtudatuk megvalósításának. 1792-ben az erdélyi Vargyason Székely István 

feleségét, mert tüzet okozott, a székely katonák karóra kötözték, tűzbe vetették, megégették. 

Parancsnokaik tettükért sáncmunkával és vesszőfutással büntették őket.
40

 

 

1796-ban az őrségi Nemesnépen hasonló népítéletre került sor. Az egész község, lényegében 

egy akarattal elfogta a gyújtogatással gyanúsított helybéli köznemest, Göde Istvánt. 

Megkötözték, kikérdezték, majd a határban máglyán elégették. Az ítélet végrehajtása előtt az 

„égető gyilkos” bevallotta, hogy hányszor, milyen okból, mit gyújtott fel. A nagy kárt okozó 

cselekedetekre rendszerint valamilyen apró személyes sérelem indította. A nemesnépiek a 

beismerésről és az ítéletről iratot készítettek, melyet 75-en írtak alá, majd a megégetést a 

közeli falvak lakóival együtt mintegy 500-an nézték végig. A vármegye eljárást indított az 

önbíráskodást elkövetők ellen, mely végül is hosszadalmas per után 1803-ban csaknem 
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felmentő ítélettel zárult. A vádlottakat 3-3 havi börtönre ítélték, melyet egymást követően 

kellett kitölteniük, hogy a mezőgazdasági munkákhoz mindig legyen otthon munkáskéz.
41

 

 

EÖTVÖS Károly (1842-1916), aki jogászként és irodalmárként egyaránt kiválónak bizonyult, 

jól világított rá a tűzesetek kapcsán kialakuló gyanúra, érzelmi állapotra. Szakmai tapasztalata 

alapján jelenthette ki: „a népbosszú … nálunk csak szórványosan szokott előfordulni. 

Leggyakoribb eset, midőn a gyújtogatót tűzbe dobják, s megégetik. Régebben, s kivált 48 

előtt ez gyakori eset volt. Ha egy faluban rövid időközben több gyújtási eset fordult elő: a nép 

gyanúja rendesen megjelölt valakit, férfit vagy nőt, s igen sok esetben vén leányt vagy 

urahagyott asszonyt, mint gyújtogatót. S ha azután akkor, mikor az ily gyanú már 

megerősödött, véletlenül tűz ütött ki, s a gyanús egyén kézbe került: azt rendesen az égő 

házba vagy égő kazal tetejére szokták lökni s ekként megégetni. Ily bűnpör száz meg száz van 

a 48 előtti, de sok van a 48 utáni időből is. Ily esetekben a tűz által megriadt, s vagyona 

elvesztén kétségbeesett, a rég táplált gyanú által őrült dühre gerjedt tetteseknek a gyilkosságot 

egész mértékben beszámítani nem lehet, s nem is szokták a bíróságok.”
42

 

 

A Dunántúl egyik karakterisztikus kisnemesi településén, Szentgálon VAJKAI Aurél (1903-

1987) gyűjtése szerint „gyújtogatásnál a falu népe a gyanúsítottat tűzbe vetette, ez még 1848 

után is előfordult”.
43

 

 

1848 tehát – mint az élet számos más területén – a tűzokozás miatti népítéletek szempontjából 

is bizonyos fajta határkövet jelentett. De az ezt követő időszakból is hozhatók példák. Nemes 

Székely János csöglei (Veszprém m.) közbirtokos naplójában szerepel egy figyelemreméltó 

bejegyzés. Eszerint 1858 őszének utolján a településen kétszer is tüzet támasztott egy Gőgös 

János nevű igen rossz ifjú. Az első alkalommal 10 ház égett el, másodszor 9 pajta. A gyanú 

árnyéka Gőgös Jánosra vetült, ezért a falubeliek „bele dobták a tüzbe”. Ám a csendőrök nem 

hagyták, hogy ott süljön meg, hanem fogdába vitték. Ott bevallotta, hogy még két nagy tüzet 

okozott 1855-ben. Végül égési sebeibe belehalt.
44

 

 

1865-ben a Muraközben fekvő Szent Mária község lakossága ült népítéletet három gyújtogató 

felett. Ők már régóta nyugtalanították a falut, ezért nem meglepő, hogy 240 falusi lakos gyűlt 

össze, s ítélte máglyára a bűnösöket. A hatóság sem bírta megmenteni az elítélteket: a két 

fiatalabb már meghalt, és az öregebb életéhez sem volt sok remény a tudósítás idején.
45

 

 

Pár évtizeddel későbbi, hasonló adatra leltünk a Veszprém megyei Köveskálon. 1898-ban, az 

akkor Zala megyéhez tartozó községben Sz. Lajos helybéli módos gazda – egyben közgyám – 

pajtájában keletkezett tűz. A nagy szél miatt a náddal, zsúppal fedett házakból álló falu keleti 

fele teljesen elpusztult, még a gólyafészkek is leégtek a fákról. A tűz okozója a gazda kissé 

ügyefogyott nőcselédje, M. Zsuzsi volt, aki bosszúból gyújtotta fel a pajtát, mivel 

járandóságát nem fizették ki. Többek egybehangzó állítása szerint a család, illetve a gazda 

megfogta a szerencsétlen szolgálót, bezárta az égő istállóba, s így hajtotta végre a szerintük 

megérdemelt ítéletet. Sz. Lajosra rábizonyítani tettét nem tudták, melynek oka lehetett a falu 

egyetértése, támogatása, az ilyetén bosszúval történő azonosulása. 

 

                                                 
41

 DEGRÉ Alajos 1963. 264-267. 
42

 EÖTVÖS Károly 1909. 42-43. 
43

 VAJKAI Aurél 1987. 48. 
44

 NEMES SZÉKELY János 2004. 265. 
45

 Vasárnapi Újság 1865. december 31. 681. 
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Ide kapcsolódik SZLEMENCSICS Pál véleménye, aki idézett művében a XIX. század közepi 

az önbíráskodás kapcsán a következőket írta: „Még ennél is kevésbé lehet pártolni azok 

véleményét, akik azt vitatják: hogy a tetten kapott gyújtogatót a gonosztette által támasztott 

tüzbe kell vetni; mert azonkívül, hogy senki magának bírája legcsekélyebb ügyben sem lehet, 

és az igazságos védelmet kinek-kinek megengedni szükséges, - ha ezen vélekedésnek helyt 

adatnék: sok elvétésből gyujtogatónak tartott ártatlan nyomorultan veszthetné életét”.
46

 

 

A XX. századba átlépve tűzbevetéssel végrehajtott népítélettel vagy egyéni cselekedettel már 

nem találkoztunk. Ám a népi jogtudatban továbbra is benne élt, hogy a tűz okozójának, 

különösen a szándékos gyújtogatónak tűzhalállal kell életét venni. Ebbéli meggyőződésüknek 

sokan adtak hangot szóban, illetve fenyegetéssel, sőt kialakult bennük az elhatározás, a 

végrehajtás szándéka. 

 

1912. augusztusában Seregélyesen (Fejér m.) K. Józsefné földműves asszony – aki 

valószínűleg elmebetegségben szenvedett és piromániás volt – felgyújtotta Nagy M. István 

lakóházát. „A gyújtogató iránt a seregélyesi lakosok elkeseredése és dühe oly nagy volt”, 

hogy a csendőröknek „csak nagy nehezen sikerült megmenteni attól, hogy az elkeseredett 

emberek tűzbe dobják vagy meglincseljék.
47

 A felszínre tört indulatok tehát ősi módon 

követeltek elégtételt. 

 

A helybéli lakosok visszaemlékezése és a korabeli hírlapi tudósítások nyomán alaposan 

felderíthettük a sárkeresztesi (Fejér m.) 1921. augusztus 4-i tűzvész részleteit. E napon a 

községben is – akár az ország többi falujában – nagyban folyt a cséplés. Estére hirtelen akkora 

szél kerekedett, hogy a munkát célszerűbb lett volna abbahagyni. A község egyik 

nagygazdája, egyben a cséplőgép tulajdonosa, P. M. Gábor azonban nem így járt el. Falubeli 

telkén a saját gabonáját csépeltette, s a munkával mindenképpen végezni akart. Fél nyolc felé 

a motor leállítása nélkül a cséplőt hajtó gépbe üzemanyagot töltött. A járó gépbe öntött benzin 

azonban belobbant. Az alapvető biztonsági szabályt megszegő férfi ráadásul megijedt, eldobta 

a benzines edényt, melyet követően pillanatokon belül égett az asztag. Az óriási szélvihar és a 

hetek óta tartó szárazság kedvezett a tűz terjedésének. Előbb P-ék portája égett, majd 

rövidesen a fél falu. Tetézte a bajt, hogy a csordás ekkor engedte haza a teheneket. Rövidesen 

megérkeztek ugyan a székesfehérvári, mohai, magyaralmási, iszkaszentgyörgyi, 

fehérvárcsurgói tűzoltók, a honvédség és a csendőrség egységei, de a hatalmas anyagi kárt 

nem tudták megakadályozni. 29 ház, 20 vagon gabona és széna, nagyszámú állat veszett a 

lángokba. A kárt 30 millió pengőre becsülték. A tűzvész okozója – aki kisebb égési 

sérüléseket szenvedett – látva súlyos gondatlansága következményeit, ijedtében – mint utóbb 

kiderült – a szomszédos Mohán élő rokonaihoz menekült. A katasztrófát szenvedettek pedig 

dühödten keresték romlásuk okozóját, a „tűzbe akarták dobnyi”. A szerencsétlen helyzetbe 

került sárkeresztesiek igazságérzete szerint ugyanis, mint a tűz okozójának, tűzhalállal kellett 

volna lakolnia. P. M. futásával az életét mentette meg, majd a csendőrök vették őrizetbe. Ám 

a községbe soha többé nem merte a lábát betenni, családja is elköltözött.
48

 Saját gyűjtésünk 

szerint a közeli Csákvár (Fejér m.) idősebb korosztályának tagjai közül többen az 1990-es 

évekig ismerték, vallották, hogy a tűz okozójának tűz által kell meghalnia. 

 

A tálió elvének a nép körében az utóbbi időkig is széles körben meglévő elterjedtségét 

bizonyítják az erdélyi Kalotaszegen végzett gyűjtésünk eredményei. Nyárszón (volt Kolozs 

m.) 1907-ben égett le a fél falu. A tragédia nagypénteken történt, amikor is legtöbben a 

                                                 
46

 SZLEMENCSICS Pál 1872. 157-158. 
47

 Székesfehérvár és Vidéke 1912. augusztus 27. 3. 
48

 Fejér megyei Napló 1921. augusztus 6. 1.; Fejér megyei Napló 1921. augusztus 7. 1-2. 
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templomban tartózkodtak. Egy idős asszony kukoricapattantáshoz parazsat vitt át az úton, s 

közben tüzet okozott. A szerencsétlen sorsra jutott károsultak megfenyegették ugyan az 

öregasszonyt, hogy „belelökik a tűzbe”, de végül is nem tették. 

Mérán (volt Kolozs m.), a Szász utca végén egy kisgyerek okozott tüzet 1948-ban. Az egyik 

károsult, a gyerek szüleinek szomszédja az eset után elkeseredetten és teljes komolysággal 

kereste a fiút, hogy a tűzbe dobja. Húsz évvel később ugyancsak Mérán egy másik gyerek – 

miközben a csűrben játszott – szintén tüzet gerjesztett. Amíg a falu népe az oltással 

foglalkozott, a gyereket nagyanyja eldugta, elbújtatta. Mindezt ijedtségből és óvatosságból 

tette, ugyanis jól ismerte a falu vélekedését a tűzokozó megbüntetéséről. A tűzért felelni 

tartozót meg kell fogni, bedobni a tűzbe, „hogy lássa milyen tüzet okozott. Az ilyen gyerek 

megérdemli”. A nagyanya a kedélyek csillapultáig még a szülők elől is eltitkolta a gyerek 

hollétét. Ilyen körülmények közt nem meglepő, hogy Mérán manapság is e szavakkal 

ijesztenek rá a gyufával játszó vagy a csűrbe igyekvő gyerekre: „Beledobunk a tűzbe, hogy 

égjél el! Hogy lássad milyen jó tüzet gyújtani!” Nyárszón szintén figyelmeztetik a gyerekeket: 

„Nem szabad játszani a tűzzel, mert belöknek a tűzbe!” 

 

Fehérvárcsurgón (Fejér m.) szinte szó szerint e szavak ismétlődtek a felnőttek részéről, ha 

gyufával, tűzzel játszó gyereket láttak: „Vigyázz, hogy ha tüzet csinálsz, beledobunk, elégsz!” 

 

A felnőttek világából így szállt le, s vált a gyerekek elijesztését, valamint a megelőzést 

szolgáló nyomatékos figyelmeztetéssé, fenyegetéssé a nem sokkal korábban komolyan 

gondolt, még korábban pedig be is tartott elv, jogszokás. 

 

A továbbélés okai 

 

Közismert tény, hogy a jogi néphagyomány az egy adott korban hatályos tételes joggal nem 

esett egybe. A nép egyrészt nem ismerte kellő mértékben az állam, illetve a jogalkotásra 

feljogosítottak törvényeit, szabályait, másrészt, ha ismerte is, gyakran a szabályozás nem 

felelt meg igényeinek, elvárásainak. Mindennek következtében a paraszti gyakorlat, a jogi 

néphagyomány gyakran kiegészítette vagy kiszorította a hatályos jogot, tehát törvénypótló 

vagy törvényrontó szerepet töltött be. Ez a megnyilvánulás nemegyszer történelmi gyökerek 

révén táplálkozott. 

 

Különösen a büntetőjog kapcsán figyelhető meg, hogy a régi jog vagy annak néhány eleme a 

változtatást, a hatályon kívül helyezést követően is háborítatlanul élt tovább.
49

 Az új 

jogszabály személyi hatálya ilyenkor a valóságban nem egyezett meg a jogalkotó 

elképzelésével,
50

 azt a nép körében nem tekintették magukra nézve kötelezőnek. Ezzel 

szemben szívósan őrizték a korábbi elveket, a régebbi állapotok emlékét, és követték az 

ősinek tartott gyakorlatot. Inkább ez, semmint az új tételes jog esett egybe ugyanis az adott 

közösség igazságérzetével, meggyőződésével. 

 

A régi állami törvények, mint történelmi relikviák maradtak fenn a jogi néphagyományban
51

 a 

gyújtogatók megítélésével kapcsolatosan is. Azután, ahogy általánosságban a közösség 

feladatának érezte a bűn megtorlását,
52

 úgy a tűzokozás eseteiben is gyakran jelentkezett az 

igazságszolgáltatás igényével, eljutva egészen a népi büntetőszokások közt ritka halálbüntetés 

igenléséig. Megvalósítása azután a közösség teljes egyetértésével, népítélettel történt vagy 
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51
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52
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legalább erre tettek kísérletet. Vélelmezhető, hogy népünk a középkor óta azonosult a tálió 

elvének a gyújtogatókkal szemben történő alkalmazásával. Ezt erősíti, hogy az elv 

következetes véghezvitele a XVIII. század végétől, tehát akkortól is kívánatos, mikor már a 

bírói gyakorlat nem élt vele. A tükröző büntetést jelentő hajdani szabály hatályának 

elveszítése után is szinte napjainkig, tehát mintegy két évszázadon át törvényként élt a nép 

körében. Természetesen egyre csökkenő erővel, s nyilvánvalóan nem minden tájegységben. 

 

A XVIII. század végén általában az állami törvények hatályvesztése, a „hivatalos személyek”, 

a jogalkalmazók számára sem olyan egyértelműen – konkrét időponthoz kötve – következett 

be, mint napjainkban. Nyilvánvaló, hogy a tudatosodás, a változás elfogadásának folyamata a 

régit, a hagyományost általában jónak, továbbörökítendőnek tartó nép körében még lassabban 

zajlott le. A stádiumok jól megfigyelhetők. Még hosszú időn át az állam szerveitől eltérően 

alkalmazzák a régi törvényt, ezt megakadályozni a különböző hatóságok nem tudják. Idővel, 

az állami jelenlét erősödésével inkább csak törekvés mutatkozik a tűzhalál általi megtorlásra. 

Későbbre a fenyegetés marad és az a tudat, hogy így lenne a dolog rendjén. Legutoljára pedig 

a hátrány kilátásba helyezése is visszamarad a gyerekek korosztályára, puszta ijesztgetéssé 

válik. 

 

A tűzokozásnak tűzhalállal történő megtorlása, ezen elv szívós léte, időszakonkénti 

felbukkanása az egykori tételes jog sorsáról, hatályvesztésének hosszú folyamatáról, másrészt 

pedig a népi jogfelfogásról ad felvilágosítást. 

 

Művészi ábrázolások 

 

A megégetés, a máglyahalál nem csak gyújtogatásért, hanem más súlyos bűncselekményekért 

is kiszabásra került. Végrehajtásának drámai hatása miatt gyakran ábrázolták a különböző 

művészeti ágakban, így a szépirodalomban, a festészetben, a grafikában. A művészi 

ábrázolások vizsgálata meghaladja tanulmányunk témakörét, kereteit. Mindössze néhány 

példával kívánunk élni, olyanokkal, melyek vizsgálatunk tárgyához valamelyest 

kapcsolódnak. 

 

A magyar folklór legszebb alkotásai közé tartoznak a balladák. Közülük többen is felbukkan a 

megégetés. Az elégetett hűtlen asszony vagy másképp Barcsai címen ismertté vált 

balladatípus szüzséje a következő: Az asszony elküldi otthonról a férjét. A gyerek azonban 

figyelmezteti apját, hogy anyja Barcsait szereti. A hazatérő férj nem győzi kivárni az 

ajtónyitást, az öltözködésre hivatkozó asszony késlekedését. Betöri az ajtót, a ládába elbújt 

Barcsainak fejét veszi, feleségét megégeti. 

A kegyetlen anyós című balladában a hadakozó férj távollétét kihasználva az anyós a nem 

kedvére való menyét megkínozza, megégeti. A férj késve érkezik haza.
53

  

 

Az említett balladákban nem a büntető hatalom, nem is a közösség, hanem az egyén ítélete, 

illetve gyűlölete, bosszúja eredményez tűzhalált. A távoli korokat idéző balladákban nem 

gyújtogatókkal szemben történik a kegyetlen eljárás, hanem más súlyos bűn (hűtlenség) 

elkövetőjével, illetve ártatlan hozzátartozóval szemben. A nép, döntően az erdélyiek számára 

a megégetés ilyen módon, a balladák révén még ismertebbé vált, erősítőleg hatott a büntetés 

ezen neme elfogadásában, sőt indokot nyújtott a népítélet mellett. A megégetés motívuma 

nem csak a hazai, hanem más népek, így a bolgárok, az olaszok, a románok, a spanyolok és a 

szerbek balladáiban is megtalálható. 
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Az operák közül viszont csak néhányban fordul elő a máglyahalál. George Bizet (1838-1875) 

később nagysikerűvé vált operáját, a Gyöngyhalászok-at 1863-ban mutatták be Párizsban. A 

mű szövegkönyvét Eugene Cormon és Michel Carré írták. A három felvonásos darab a 

régmúlt időkben Ceylon (ma Sri Lanka) szigetén, egy faluban játszódik. Zurga, az itteni 

gyöngyhalászok királya újra találkozik visszatérő hajdani barátjával, Nadirral. Régebben 

mindketten ugyanazt a lányt, Leilát szerették, de barátságuk kedvéért lemondtak róla. 

Lefátyolozva Leila is visszatér a szigetre, szüzességi fogadalmat tesz, papnőnek áll, hogy az 

ártó szellemeket a falutól távol tartsa. Nadir azonban felismeri, és forró szerelmet vall neki. A 

gyöngyhalászok együtt találják őket, büntetést követelnek számukra. Zurga előbb meg kíván 

bocsátani, ám mikor felismeri Leilát, megváltoztatja elhatározását. A szerelmeseket 

máglyahalálra ítélik. Már folyik a készülődés a kivégzésre, mikor az egész falu lángba borul. 

A zűrzavarban a szerelmesek elmenekülnek. Kiderül, Zurga gyújtotta fel a falut, hogy 

megmentse barátját és szerelmét. A feldühödött gyöngyhalászok ezek után királyukat, Zurgát, 

a tűz okozóját vetik a máglyára.
54

 Az opera jó példája annak, hogy a tűzhalál lehet a 

gyújtogatáson kívüli, más bűncselekmény szankciója; de lehet tűzokozásé is. Sőt, az utóbbira 

népítélet alapján, tükröző büntetésként, a közösség első emberével szemben kerül sor. A 

szövetkönyv ezzel a drámai hatást fokozta, de a cselekmény életszerű, a valóság elemeiből 

összerakott. 

 

Más országok normáinak és gyakorlatának kutatása, valamint egyes művészeti alkotások 

tanulmányozása a gyújtogató megégetésének témakörét további adatokkal bővítheti, 

árnyalhatja. 
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