
 

Állatok a tilosban 
 

(Normák és gyakorlat a Káli-medencében) 

 

 

Lackovits Emőke néprajzkutató vezetésével az 1970-es évek végén, illetve az 1980-as 

években zajlott a Balaton-felvidékhez tartozó Káli-medence néprajzi-történeti kutatása. A 

kutatócsoport meghatározó személyiségeként tevékenykedett Lukács László, aki élete egyik 

nagy élményeként tartja számon a kistáj falvaiban végzett gyűjtőmunkát. Az ő javaslatára 

kerültem be a terepen szorgoskodók közé, hogy számos eredményes, élménydús napot 

töltsünk együtt. Írásom így mindenekelőtt tisztelgés az ünnepelt, tudós kutató előtt, aztán a 

sokat segítő barát köszöntése, végül visszatekintés, emlékezés a táj népére. 

 

A címben szereplő tilos kifejezés legáltalánosabb értelemben az olyan helyet, területet jelenti, 

ahol valami meg van tiltva. Ritkábban a tiltott cselekedetet is értik alatta. (MÉK 1374) Az 

alábbiakban a háziállatoknak a meg nem engedett területen történő legeltetését, kártételét és 

annak következményeit vizsgálom a Káli-medence települései tekintetében. Döntően a XX. 

század első felére kiterjedően, de visszapillantva a XIX., sőt, a XVIII. századra is. 

Mindenekelőtt azonban áttekintem a jogi normákat, melyeket a központi vagy a helyi hatalom 

alkotott, és csak azután szólók a népi gyakorlatról. 

 

A tilosban legeltetésről, ott történő károkozásról, ennek megtérítéséről rendelkező jogi 

szabályozást mind időbeli, mind tartalmi szempontból a nagyfokú kontinuitás jellemzi. 

Csaknem fél évezreden át jól követhető, hogy az említett életviszonyokat lényegében azonos 

módon szabályozza a jogalkotó, tehát a korábbi, bevált normákat átveszi, ezekre építi az újabb 

szabályozást. Ugyanis a szabályozás egyre bővebb, egyre részletesebb, ahogy az 

életviszonyok megkívánják. 

 

A csaknem 500 éves szabályozás teljes joggal említhető, hiszen az első figyelemreméltó 

rendelkezések Nemes Magyarország szokásjogának Hármaskönyvében találhatók. Werbőczi 

István országbírói ítélőmester 1514-re készült el latin nyelvű munkájával, melyet először 

Bécsben nyomtattak ki 1517-ben. A Tripartitumban Werbőczi egy évtizedig tartó munkájával 

elsősorban az élő szokásjogi joganyagot gyűjtötte össze és rendszerezte. (CSIZMADIA-

KOVÁCS-ASZTALOS 1981, 147.) Vélhetően a tilosban legeltetésre vonatkozó szabályok 

esetében is ez történt: Webőczi István a korábbi, szokásjogi szabályokat vette figyelembe és 

foglalta bele művébe. A Tripartitum az egész feudális koron át, lényegében a XIX. század 

közepéig hatott. Mint a „nemesség bibliája” különösen hathatott a Káli-medence kurialista, 

kisnemesi falvaiban. 

 

A Hármaskönyv III. Részében, a 33. Cím alatt szól arról, hog „Miképen kell azokat a károkat 

megtéríteni, melyeket a marhák és barmok okoztak.” Eszerint a nemes vagy paraszt a 

vetésekről, rétekről, kaszálókról vagy a tilalmas makkos erdőkről a lovakat, ökröket, juhokat, 

disznókat, más marhákat vagy barmokat az okozott kár miatt behajthatja, megváltás vagy 

zálogolás végett. Ha azokat az állat gazdája makacsságból nem váltja ki, a károsult három 

napnál tovább magánál nem tarthatja. A határidő elteltével a megyei ispánnak vagy 

alispánnak, távollétükben az egyik szolgabírónak kell azokat átadni. Egyébként ha a behajtó 

vagy megzálogoló naponként három-három nehéz girát lesz köteles fizetni, melyből két rész a 

bírót, egy rész az ellenfeleket illeti. 
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Az okozott kár nagyságát a károkozás helyének bírája és esküdt polgárai határozzák meg, 

becslik fel Eszerint kell a károkozónak megtéríteni. 

 

A különös és határozott büntetéssel fenyegetett tilalom, hogy vetésekben, rétekben vagy 

erdőkben senki kárt ne tegyen, csupán az adott hely jobbágyaira vonatkozik. Az idegen nem a 

tilalom megszegésének büntetését, hanem a kár mennyiségét (nagyságát) köteles megfizetni. 

(WERBŐCZY 1897, 419) 

 

A reformkorig, pontosabban 1840-ig több törvény is született, mely kisebb vagy nagyobb 

mértékben összefüggésben volt a tilosban legeltetéssel. Nevezetesen az 1715: 94. tc., az 1729: 

42. tc, az 1807: 21. tc. és az 1836: 12. tc. Ezek részletes ismertetésére a terjedelmi korlátok 

miatt nincs lehetőség. Az 1840 előtti szabályozást illetően azonban világot, közérthető 

összegzést adott Frank Ignác (1788-1850) jogtudós, egyetemi tanár A közigazság törvénye 

Magyarhonban c. terjedelmes munkájában. Frank könyvének a Károkrul, azon belül a Marha 

behajtásrul is A bírói kézrül szóló részében a Hármaskönyv szabályai mellett figyelembe vette 

az említett törvények rendelkezéseit is. Könyve idevonatkozó részének legfontosabb 

megállapításai a következők. Midőn a határban idegen marha (ez alatt háziállat, jószág 

értendő) kárt okoz, azt be lehet hajtani és zálogként visszatartani. Ám három nap múltán a 

bíró kezére kell adni, különben a behajtó magát teszi vétkessé. A határidőn túli visszatartás 

miatt az ebből eredő kár és költség megtérítésén túl minden napra három ezüst girát, azaz 12 

forintot lesz köteles fizetni. 

 

A marha tulajdonosa, ha állatát vissza kívánja venni, vagy azonnal megtéríti a kárt vagy más 

zálogot ad. Sereges (nagyszámú) behajtás esetén szokás egy darabot zálogul hagyni, s ezt nem 

szükséges a bíró kezéhez adni. Meg kell téríteni nem csak az okozott kárt, hanem a behajtó 

cseléd szokott jutalmát (hajtópénz), a marha tartását (kivéve, ha haszonvétele pótolta) és 

minden egyéb költséget. A kárt a bíró és az esküdtek becsülik fel, ám az állat tulajdonosa a 

szolgabírótól újabb becslést kérhet. Az adott zálogot 15 nap alatt kell kiváltani, különben a 

zálogoló tulajdonává válik. 

 

Ha valaki marháját kártevő szándékkal vagy bírói tiltás ellenére más határában legelteti, már 

hatalmaskodást követ el, amiért meghatározott díj fizetésével bűnhődik. 

A helység lakosai, ha maguk között a legelő egy részét tilalom alá vonják, az a nemesekre 

nem terjed ki (kivéve, ha így egyeztek meg), sem az idegenekre. 

 

A bírónak sokszor nincs helye, módja a behajtott állat átvételére, ilyenkor elég a bírói kéz alá 

bocsátás szándékát írásban bejelenteni. A bíró parancsának ilyenkor is engedelmeskedni kell, 

így az állatot kiadni. A bíró a nála lévő állatot biztosíték mellett – az átadó megegyezése 

nélkül is – kiadhatja. (FRANK 1845, 701-704) 

 

A rendi társadalom utolsó időszakában született a mezei rendőrségről szóló 1740: 9. 

törvénycikk. 

 

 

 

 

 

 

 


