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Lectori salutem!

Amikor megjelenik az „Őseink szokásait követtük...” kötet, megkérdezheti a tisz-
telt Olvasó, hogy mely tudományágak eredményeit tanulmányozhatja ebben a 
munkában? A vizsgálat ugyanis a történettudomány, a szellemi néprajz, a jogtörté-
net, a büntető tudományok, a kriminálpszichológia módszereivel történt, Gelencsér 
József mindezeket fi noman ötvözi a mitológiai, az irodalmi elemzéssel – természe-
tesen a történeti néprajz dominanciája mellett. A mű összetett, interdiszciplináris 
alkotó folyamat eredménye. A szerző kötetbe válogatott tanulmányai a tárgyalt – 
igencsak érdekfeszítő témákkal tipikus büntetőjog-történeti karaktert mutatnak. 

– „A gyújtogató megégetése” A gyújtogatónak tűzhalállal büntetését már az 
ókori kelet törvénykönyvei előírják. A szerző valóságos nagy Pitavalt ír a 18-20. szá-
zadi magyar gyújtogatásokról és büntetésükről, a (népi) önbíráskodásról.

– „Eszem a húsodból!” A mitológiai és természeti népek kannibalizmusán ke-
resztül részletesen elemzi 1514-et, Székely Dózsa György kiéheztetett hajdúi általi 
szétmarcangolását és megevését. A krimi erejével hat a Hont megyei emberevők 
konstruált pere. Hajózás történeti a „Medúza” tutaján végső kétségbeesésükben 
kannibalizmusra vetemedő hajótöröttek komor esete. A II. világháborúból is van-
nak tragikus példák. Napjainkra mindebből (szerencsére) marad a kisgyermekek-
kel évődő, „eszem a húsodat” kedveskedés.

– „Kiszúrom a szemedet!” Itt a megvakítás bűncselekményét és ennek bünteté-
sét enciklopédikusan mutatja be a szerző több ezer éves eseteken keresztül. Utal a 
hadtörténelem legnagyobb méretű megvakítására, amikor 1014-ben II. (Bolgárölő) 
Bazileiosz bizánci császár 14 ezer bolgár hadifoglyot vakíttatott meg.

– „A közösség szankciója, a verés” A közösségek sokszor veréssel büntetik a 
normaszegőket. A hadseregben „megpokrócozzák” az íratlan szabályokat meg-
szegő bajtársukat. Verés a tolvaj, vásári zsebmetsző büntetése. A párválasztási 
szokások megszegőit a legény- közösség veri meg.

– „Az éneklés, az attól eltiltás, mint szankció, és mint feladat” A fegyveres 
erőkben a legénység éneklését sokszor szankciókkal kényszerítik ki. A 20. századi 
(polgár) háborúkban az ellenfél megalázására szolgál az idegen dalok énekeltetése.

– „A táncra kényszerítés és a tánc, mint szankció” A hazai bálok világába vezet 
minket a szerző, ahol a táncillem megsértőivel szemben kialakult a kitáncoltatás, 
mint szankció. A halálra táncoltatott lány balladája Európa szerte ismert, erről és a 
haláltáncról részletesen olvashatunk.

A „Záró gondolatok a jogi népszokásokról” részben Gelencsér József elméleti 
tudását csillantja meg, ez szervesül az ismertetett esetekkel.

Legalább ennyire izgalmas a szerző néprajzi-kutatói habitusának alakulása. 
Ennek színtere Fejér megye, a szülőfalu Sárkeresztes a meghatározó indítás. A 
közigazgatásban helyezkedik el. „A néprajzi szak elvégzéséről munkahelyemen 



8

szó sem lehetett, … Mivel úgy gondoltam, hogy néprajzi ismereteim életutamból 
és érdeklődésemből adódóan alapvetően megvannak, mertem vállalkozni az in-
terdiszciplináris jellegű népi jogélet kutatómunkájára.” Inspirálja az évtizedekre 
szóló baráti együttműködés Lukács László professzorral (utalok itt monográfi ájuk-
ra), valamint a Káli-medencében működő kutatócsoport, ahová az 1980-as években 
meghívást kapott. A szerző vallomása jellemző. „Olyan hatalmas anyagot sikerült 
levéltári, családi-irattári forrásokból és adatközlőkkel folytatott beszélgetésekből 
gyűjteni, hogy ma is egyik feladatom az itteni népi jogszokások feldolgozása”. 
A magas állású közhivatalnok pontos gondolati fegyelme, jogérzete párosul az 
elkötelezett etnográfus stílusával.

Változik a kutatás tere: Dráva mente, Erdély, Moldva, Székesfehérvár. Ugyan-
akkor a jogi néprajzi kutatásaiban tetten érhető a visszatérés a kezdetekhez, a 
szülőföldhöz és a lakóhelyhez is. 

A Káli-medence már publikált anyaga jellemzi a szerző jogi népélet felfogását. 
1982-2012 között kiválasztott témái: erdőközösség, öröklési szokások, kisnemesi 
múlt emlékei, tulajdonjegyek, szolgák és szolgálók, a kúthasználat joga, a pénz-
kölcsönzés, a szőlőre létrejött jogviszonyok.

Gelencsér József jogi néprajzi anyaggyűjtéseit a néprajzi szakma nagyra ér-
tékeli, de a történészek és a jogtörténészek is fi gyelemmel vannak irántuk, és 
megjelenésük után beépítik értéktárukba. A jogi néprajz elemeinek feltárásában 
kimagaslóak az érdemei. Természetesen létezik még közvetlen hagyományőrzés, de 
modern korszakunkban fontos feladat őseink példamutató pozitív szokásait a nem-
zetismeret részeként ápolni és tisztelni. A kötetben bemutatott konfl iktusmegoldási 
módszerek azonban inkább büntetőjog-történetiek, a közösség tagjai közötti 
kemény fegyelmet kívánják biztosítani. 

Dr. Kajtár István
Jogtörténész, Professzor emeritus
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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 megtorolhat-
ta, megbosszulhatta. A tálió (a régi magyar nyelvben a forbát) elvének alkalma-
zása „szemért szemet, fogért fogat” követelt. Valószínűleg később jött létre az a 
szokás, miszerint a tettes elkerülhette az ilyetén bosszú elszenvedését, ha a sér-
tettnek 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, megmond-
ja, miért szabták ki. Az ilyen büntetést, mivel abban, mint valami tükörben, meg-
ismerjük magát a bűntettet, visszatükröző büntetésnek szoktuk mondani.”1  Az idő-
ben előre haladva természetesen mindinkább érezhető az ősibb tálió korlátozása 
(majd megszüntetése), a sértettek rászorítása a megváltás összegének, a kompozí-
ciónak elfogadására. Az alábbiakban a tálió elvének alkalmazását egy közösség-
ellenes magatartáson, a tűzokozáson keresztül vizsgálom, mégpedig a jogalkotás 
terén, az ítélkezési gyakorlatban és jogszokásként a nép körében. Ez esetben a sze-
met 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 elbizakodott-

1 TIMON 1902, 384.
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ságból okozott tűzveszély között. A jogtudomány fejlődésével a bűncselekmény 
törvényi megfogalmazása természetesen mind pontosabbá, kifi nomultabbá, 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 tör-
vénynek a gyújtogatásra vonatkozó rendelkezését a tálió és a kompozíció szemszö-
géből, ám a hangsúlyt az előbbire helyezve! Az egyik legkorábbi szabályozásként a 
Bibliában, Mózes törvényei közt alapvető 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 legko-
rábbi törvényei is igyekeztek különbséget tenni. A töredékesen fennmaradt XII táblás 
törvények keletkezési ideje i. e. 451-450-re tehető, amikor a még kicsi itáliai paraszt-
város, Róma darabos, merev, külsőségekhez ragaszkodó szabályozása alig emelke-
dett 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 cseleke-
dett.” 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 széttagoltság-
ból eredően a nagyfokú partikularizmus, továbbá a jogbizonytalanság jellemez-
te. 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-Németország-
ban 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 élet-
be léptetett Constitutio Criminalis Carolina évszázadokra meghatározta a német 
büntetőjog fejlődését. Az elrettentő, kegyetlen eszközökkel élő Carolina számos te-

2 Mózes II. könyve 21, 24-25.
3 ZLINSZKY 1983, 1., 16-17.
4 HORVÁTH 1970, 151.
5 Sachsenspiegel II., 13. 4-5.
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kintetben – 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 végé-
től jelentkezett az egységes szabályozás, a kodifi káció igénye. A szükséglet több 
különböző színvonalú büntetőtörvénykönyvet hozott létre. Tirol első büntető rend-
tartása, a Malefi z Ordnung 1499-ből való. A fennálló jogot rögzítő rendelkezései 
szerkezet nélkül, tarkán követik egymást.7 Jellemzően a gyújtogatókat más bűn-
cselekmények elkövetőivel egy tekintet alá vette: „Minden gyilkost kerékbetörés-
sel 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 kodifi kációk sorát magasabb színvonalon több törvénykönyv folytatta, így 
a III. Ferdinánd által 1656-ban Alsó-Ausztria számára kiadott büntető rendtartás, 
a Praxis Criminalis, másképp Ferdinandea. Alapjául a tartományi jog mellett minde-
nekelőtt a CCC szolgált. Az egyes vélemények szerint a kegyetlenség csúcsát elérő 
Ferdinandeát 1696-tól a Corpus Juris Hungarica is átvette. Bár az osztrák büntető 
törvénykönyv soha nem volt hatályos magyar törvény, ám – hazai jogunk rende-
zetlensége, elmaradottsága miatt – mégis jelentős hatást gyakorolt a XVII. század 
végétől a magyar büntetőgyakorlatra.

A Praxis Criminalisnak az egyes bűncselekményeket tárgyaló terjengős arti-
kulusai 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 ti-
tokban, nyíltan, rosszhiszeműen, tudatosan akár felbujtásra, akár ellenségeskedés-
ből vagy lopási szándékkal gyújtogat, hatóságilag elfogandó, ha a vádoltat tetten 
érik”. A jogalkalmazó rögvest iránymutatást kapott, hogy mit kérdezzen a tettes-
től. 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 tetteik-
ről, életkörülményeikről, tűzgyújtási eszközeikről. Akinél szurkot, taplót, gyújtó-
kötelet vagy más, gyújtogatásra alkalmas eszközt találtak, s mégsem vallott, kín-
vallatásnak kellett alávetni. A „végső ítélet” pedig: „Ha tehát az ilyen vádlott kín-
vallatásban vallja be tettét, ha a tényállás bebizonyosodik, tűzhalállal bűnhődjék. 
Aki bizonyos helyen, azaz a mezőn a termést, a legelőket, az erdőket rosszhiszemű-
en és előre megfontolt szándékkal pusztította el, az említett büntetéssel bűnhőd-
jék”. Külön paragrafus foglalkozik a súlyosbító körülményekkel. Az olyan szemé-
lyek esnek ezen törvényhely hatálya alá, kiket az ellenség, az adott korban a török 
vagy más gonosz emberek, illetve gyújtogatók pénz vagy tűzgyújtásra alkalmas 

6 Caroli Quinti Constitutiones Publiciorum Iudiciorum 1626, 223.
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eszköz átadásával gyújtogatásra ösztönöznek és a településeken oly módon gyúj-
togatnak, 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 elkö-
vető első ízben okozott tüzet, ha cselekményét őszintén megbánta, ha fi atalkorú-
nak 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 körül-
mények mérlegelése után pénz-, bot- vagy más büntetést kapott, s az okozott kárt 
megtérítette.9

A Praxis Criminalis tehát bekerült a Corpus Iuris Hungarici harmadik kiadá-
sába, így részévé vált a magyar jogéletnek. Mellette a gyújtogatás tekintetében az 
1723. évi 11. tc. 13. §-a rendelkezett. „A nyilvános gyújtogatókat pedig élve kell 
megégetni, valamint a magán gyújtogatókat is, kik előre megfontolt gonosz szán-
dékkal a háztetőkre vagy az aratott terményre és vetésekre tüzet vetnek, s azokat 
elégetik, s így másokat megkárosítanak, súlyosb körülmények közt hasonló bünte-
téssel, könnyebbek közt pedig enyhébbel, de minden esetre életvesztéssel büntes-
senek.” 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 egyet-
értő és tartó országban” tüzet tészen azaz okoz, az „Tüzel igetessik megh”.10

A tűzhalállal (vivi cremabuntur) történő büntetés mellett a régi magyar jog a – 
vizsgálódásom 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 ellen-
ségeskedésből 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 

7 BÉLI– KAJTÁR 1988, 30.
8 HOEGEL, H. 1904. I, 51.
9 Corpus Iuris Hungarici 1779, II. 39-41.
10 VAJNA 1907, 28-30.
11 KIRÁLY 1988, 34.
12 GYÖRFFY 1977, 272-273.
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jogban a nyilvános gyújtogatás a hűtlenség esetei közé számított. Mátyás 1462. évi 
decretuma 2. cikkely 6. §-ában „a faluknak és majoroknak nyilvános gyújtogatói”-t 
sorolta e körbe. Szinte szó szerint megismételte ezt II. Ulászló 1495. évi decretuma 4. 
cikkely 6. §-ában. Az 1492. évi decretum 107. cikkely 1. §-ában pedig a Mátyás király 
halála utáni zavaros időkre utalva kimondta: „Hogy a mely országlakosok, bármi 
rendűek és állásúak legyenek, ezután mindörökre, Magyarország valamely királyá-
nak halála után várakat, kastélyokat, városokat, mezővárosokat, falukat vagy bir-
tokokat 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 hely-
ségek 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 jószágveszté-
se – a királyi kincstár javára.

Az 1723. évi 11. tc. azonban – mint láttuk – a tűz kiütéséhez kötötte a bűncse-
lekmény megvalósulását, nemhogy a fenyegetést, de a kísérletet sem büntette. Az 
1840. évi 9. tc. 12. § 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 oko-
zott 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. Rá-
kóczy György erdélyi fejedelem 1645-ös rendelete a hadi fegyelemről többek közt 
ezt mondta: „Házakat, asztagokat, széna kazlakat felgyujtani senki ne merészeljen, 
mert meghal érette”.16 A halálbüntetés végrehajtásának módjáról tehát nem rendel-
kezett. A nemesi felkelés fegyelmi törvényeit tartalmazó 1808. évi 11. tc. 11. §-a pe-
dig azt mondta ki, hogy gyújtogatók, rablók, martalócok, útonállók, azok fosztogat-
va, főképpen házi gazdáikat vagy a falubeli lakosokat erőszakosan megtámadják: a 

13 Magyar Törvénytár, 1000-1526. évi törvényczikkek 1899, 341. 553. 567.
14 WERBŐCZY 1894, 85., 512.
15 Magyar Törvénytár, 1836-1868. évi törvényczikkek 1896, 101.
16 VAJNA 1907, 14-15.
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kár megtérítése mellett fogsággal, bilinccsel, s a tett súlyos voltához képest halállal 
is büntettetnek.” Az eljárásról a 16-18. §-ok rendelkeztek.

A magyar büntetőtörvénykönyv megalkotására irányuló legjelentősebb 
kodifi kációs kísérlet, illetve anyagi jogi javaslat 1843-ban készült el Deák Ferenc veze-
tésével. Ez a kiváló tervezet nem ismerte a halálbüntetést, ennek megfelelően a gyúj-
togatás 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 kó-
dexe, a kodifi kátoráról Csemegi-kódexnek nevezett 1878. évi 5. tc. a gyújtogatást, 
mint közveszélyű bűncselekményt szankcionálta. A 19. század ezen egyik legjobb 
BTK-ja – mely több tekintetben felülmúlta nyugat-európai mintaképeit – a 422-428. 
§-okban pontos megfogalmazással rögzítette a törvényi tényállást. A szándékos 
cselekményt határozott idejű vagy életfogytig tartó fegyházzal, a gondatlant pénz-
büntetéssel vagy fogházzal fenyegette. Az előkészülettel párosuló bűnszövetségre 
börtönbüntetést rendelt.18

A kódex egyébként, általában a 19. század közepének – második felének fejlett 
európai törvényhozásához hasonlóan rendelkezett. Súlyosbító körülmények közt 
halállal, egyébként szabadságvesztéssel, a körülményekhez képest életfogytig ter-
jedő büntetéssel fenyített.19 A Csemegi-kódex különben 1950-ig, bizonyos tekintet-
ben 1960-ig maradt hatályban.

A közelmúltban 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 ki-
váltásával 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 fi gyelemmel 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 bün-
tetési nemeket is alkalmaztak.) Az archaikus római jog – akár a többi ókori jogrend-

17 CSIZMADIA -KOVÁCS -ASZTALOS 1981, 272-273.
18 1878-ik évi országgyűlési törvényczikkek, 1878, 184-187.
19 PAULER 1869, 261-262.
20 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv. 259. §
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szer – ismerte és alkalmazta a tálió elvét (ius talionis). Ez a halálbüntetés esetében (a 
paricidiumon, azaz szándékos emberölésen kívül) a szándékos gyújtogatás bünte-
tése során volt megfi gyelhető, 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 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 alkal-
maztak. Ha mégis, ennek formája általában lefejezés (capitis amputatio) volt, esetleg 
gyújtogatás miatt az élve elégetés.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 megfékez-
ni, 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 bebörtö-
nözték. 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 honi gyakor-
lattal megegyező döntést.

Bornemisza Péter (1535-1584), a jeles prédikátor 1560 táján tett említést egy 
somorjai polgárról, kit midőn elválasztottak feleségétől, haragjában felgyújtotta a 
várost. Büntetésből megégették.25

21 TÓTH J. 2004
22 KANDRA, 1898, 106., 261., 270., 299.
23 MEZEY 2007, 48., 278.
24 HAIN 1988, 85-86.
25 BORNEMISZA 1980, 1074.
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1569 tavaszán és nyarán többször tűz ütött ki Komárom városában. A telepü-
lés 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. Sza-
lay Tamás házát már nem akarta meggyújtani, de apja megfenyegette, ha nem teszi, 
korábbi tetteit beárulja a főbírónak. Boór Benedek végül „mint gyújtogató, 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 job-
bágy ügyében döntött. A vádlott ugyan mindvégig tagadott, de mivel ártatlanságát 
előállított tanúival sem tudta bizonyítani, ezért kínvallatásra és máglyahalálra ítél-
ték, vagyona pedig a földesúrra szállt.27

Debrecenben a 17. században egymást követték a tűzesetek, gyújtogatá-
sok. 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 ke-
gyetlen 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 törvény-
nek, 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 va-
lamennyi 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 (Veres-
egyházán és Dunakesziben, esetleg Szentmiklóson) követte el Busik János szolga. 
A vádlott 1697-ben a fogságban, illetve a tanács előtt bevallotta, hogy három házat 
fosztott ki, majd gyújtott fel. Pest tanácsa a Carolina 125. és a Praxis Criminalis 83. 

26 BILKÓ 1993, 8-10.
27 VARGA 1958, 763.
28 Debreceni Tűzoltóság 2008
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cikke alapján azt a javaslatot tette, hogy az ismételt gyújtogatás miatt az elkövető 
máglyahalált szenvedjen. Az uralkodói adminisztráció enyhítést javasolt: végez-
zék ki előbb karddal, azután égessék el a testét. Az udvari kamara végül abból ki-
indulva, 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 fenyege-
tést is keményen büntették. 1717-ben égetéssel bűnhődött a gyújtogatás kilátásba 
helyezője.30

A 17. század végétől, de még inkább a 18. század elejétől azonban szinte ál-
talános, 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 ele-
venen elégetésre, ám végül – nemére, korára fi gyelemmel, és hogy az örök életre 
jobban felkészüljön – fővételre ítélték, s testét azt követően kellett elégetni. 1734-ben 
ugyanezen úriszék egy vádlott kezét levágatta, fejét vetette, majd a tetemet eléget-
tette. Bűne egy ház tűzzel és puskaporral felgyújtása, majd felégetése volt.31

A 18-19. századi úriszéki bíráskodásról általában elmondható, hogy bün-
tetőügyekben 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 alkalmaz-
ta 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 fi gyelmeztette: 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 város-
ban 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 18. század közepi bűnözéséről, valamint a büntetésekről 
monográfi a készült, mely részletesen foglalkozik a gyújtogatással, a tűzokozással, 

29 BÓNIS 1962, 154-155.
30 KÁLLAY 1985, 235.
31 KÁLLAY 1985, 237.
32 KÁLLAY 1985, 132., 238.
33 SZABÓ é.n. 138-139.
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és az ezzel fenyegetéssel. A magisztrátus még a 18. században is büntetett halál-
lal 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 bírásko-
dást tükröző máglyán elégetést szabta ki a bíróság, előzetes lefejezéssel enyhítve. 
A tettet elkövető Orosz Máriát és társát, Szabó Pétert szintén lefejezésre és mág-
lyahalálra 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 fi gyelembe vette a kár nagyságát és 
ennek alapján férfi aknál legfeljebb 50 pálcaütést, nőknél korbácsolást, nyakvasban 
állást, börtönt, kártérítést szabott ki. Az idegeneket kitiltotta a városból.34

A 18. század utolsó harmadából is tudunk a fentiekhez hasonló tartalmú, ese-
tenként végrehajtott halálos ítéletekről. 1776-ban Somogy vármegye törvényszéke 
egy 19 éves fi atal nőt ítélt gyújtogatásért halálra és holtteste elégetésére. Ugyanezen 
esztendőben az ország ellenkező végében, Munkács úriszéke szintén egy fi atal 
nővel szemben lépett fel nagy szigorral. A mindössze 14 éves Petrajkó Anasztáziát 
máglyán történő megégetésre ítélte, ám végül 8 esztendei börtönt kapott.35

A 19. században még mindig számos példája akadt a gyújtogatóra 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 Nóg-
rád 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 viszont megváltoztatta a felsőbb 
bíróság: 1862-ben a Királyi Tábla, 1865-ben a Hétszemélyes Tábla – mindegyik al-
kalommal 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 keréktö-
rés s megégetés hallatlanok, s más halálos büntetések is felette ritkák”.38

A 19. század első felének jogbizonytalanságot, ellentmondásos helyzetet 
tükröző állapotára tért ki Szlemenics 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, 

34 M. ANTALÓCZY 2001, 157-164.
35 HAJDÚ 1985, 116., 131.
36 DEGRÉ 1961, 124.
37 PAULER 1869, 259.
38 FÉNYES 1843, II. 125.
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a karóba húzással, a tagok szaggatásával, a vízbevetéssel együtt, mint a „kínzó 
halálbüntetések, valamint a többi művelt nemzeteknél, úgy nálunk is rég kimentek 
szokásból, habár azon törvények, melyek a kerékbetörtést, karóba húzást és eleve-
nen égetést néhány gonosztettekben büntetésül szabják, világosan el nem törültet-
tek. 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 eltiltat-
ván, egyedül fejvételre és akasztásra szoríttattak.”39

A fentiekkel összhangban mondhatjuk: a halálbüntetés már végrehajtása ese-
tén sem jelentett máglyahalált, hiszen a tűzhalált, mint a kivégzés minősített for-
máját – társaival, a kerékbetöréssel, a felnégyeléssel, a karóba húzással együtt – a 
18. 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 18. század végén egyes közösségek még önbíráskodással is érvényt szerez-
tek 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 vesszőfutás-
sal büntették őket.40

1796-ban az őrségi Nemesnépen hasonló népítéletre került sor. Az egész 
község, lényegében egy akarattal elfogta a gyújtogatással gyanúsított helybé-
li köznemest, Göde Istvánt. Megkötözték, kikérdezték, majd a határban máglyán 
elégették. Az ítélet végrehajtása előtt az „égető gyilkos” bevallotta, hogy hány-
szor, 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 önbí-
ráskodást elkövetők ellen, mely végül is hosszadalmas per után 1803-ban csaknem 
felmentő ítélettel zárult. A vádlottakat 3-3 havi börtönre ítélték, melyet egymást 
követően kellett kitölteniük, hogy a mezőgazdasági munkákhoz mindig legyen 
otthon munkáskéz.41

A falu haragja az 1920-as években Komárom megyében, a Csallóközben is a 
gyújtogató megégetését kívánta. Ekel, közbirtokosok lakta helységben kétszer is, 

39 SZLEMENICS 1872, 94-95.
40 IMREH 1983, 79. (Cserey Z. gyűjtése nyomán)
41 DEGRÉ 1963, 264-267.
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másodjára 1823-ban pusztított tűzvész. A szélvihar támogatta lángokban lakóhá-
zak, gazdasági épületek pusztultak, emberek estek áldozatul, családok jutottak 
koldusbotra. A lefolytatott vizsgálat során a gyújtogatás gyanúja Szigethy Gábor 
helyi közbirtokosra terelődött. Nevezettet a vármegye lefogta, ügyét hosszan és kö-
rülményesen vizsgálta, de kellő bizonyítékot vele szemben nem talált, így szabadon 
bocsátotta. Pedig a házsártos, veszekedő, dorbézoló, dologtalan, vagyonában pusz-
tuló Szigethy irigyen, bosszúálló emberként nézte közbirtokos társai gyarapodását, 
így a személyiségi jegyek a gyanút erősítették.

Az ekeliek óvatosságból és félelemből nem engedték vissza falujukba Szigethy 
Gábort. A kiközösített ember a szomszédos Aranyos (1908-tól Csallóközaranyos) 
helységben telepedett le családjával együtt. Felesége ugyanis innét származott. 
Szigethy csendesen, jámborul viselkedett, az aranyosiak, mint üldözöttet meg is 
kedvelték. 1827 nyarán azonban tűz ütött ki Ekelen. Ezúttal Dombi Szigethyné 
asszony kazlai égtek. Az ekeliek közül többen a tűz kitörése előtti pillanatokban 
Szigethy Gábort látták elfutni a kertek mögött, mezítláb, alsó öltözékben. A hír 
nyomán az ekeliek rögvest üldözni kezdték Szigethyt. Egyesek kocsijuk elé fogták 
lovaikat, így hajtottak utána, Aranyos felé. Az üldözők már csak lakásán találtak 
Szigethyre, aki úgy viselkedett, mint aki nem tud a tűzről. Az ekeliek azonban el 
kívánták fogni, ám az aranyosiak hadnagyuk vezetésével védelmükbe vették. A 
két kisnemesi helység egyre növekvő táború népe között parázs fokosviadal fej-
lődött, melyben az ekeliek győztek, a keresett személy kezükre került. A diadal-
mas közösség elhatározta, hogy Szigethyt tűz által elemészti. Az utolsó pillanatban 
azonban fölülkerekedett a józanabb megfontolás, hogy a gyanúsítottat Vég Pál szol-
gabírónak, egyben birtokostársuknak szolgáltatják ki. Ám a feldühödött ekeliek 
közül néhányan a szolgabíró lakása előtt Szigethyt lekapták a kocsiról, agyonverték 
és egy égő nádpetrence zsarátnokai közé vetették. A hatósági eljárás az önbírásko-
dást elkövető közösség tagjai ellen megindult. A vizsgálatot a törvényszék részéről 
a helyszínen elnökként Kürthy Lajos másodalispán vezette, mellette a szolgabíró, 
egy esküdt, valamint a tiszti főorvos segédkezett. Tudvalevő volt, hogy Szigethyre 
az első halálos csapást a vármegye egyik előkelő családjának katonaviselt tagja tet-
te, de erről a helyiek inkább hallgattak. Lefolytatásra került viszont egy bizonyítási 
eljárás. Ez azt vizsgálta, hogy mennyi idő alatt tehető meg az út Ekel és Aranyos 
közt, mert Szigethy a tűz kiütése körüli időszakban 50-60 percet nem tartózko-
dott otthon. A hasonló korú közbirtokos, Somody István mezítláb, gyalog az utat 
oda-vissza 42 perc alatt tette meg. Így a törvényszék tagjai nem kételkedtek a tanúk 
szavában, hogy a tűz idején Szigethy Gábort látták Ekelen. Ezek után a Szigethy 
életének kioltásával vádolt személyeket enyhe büntetéssel sújtották.42

Ekel és Aranyos falvakban jelentős számú nemesség élt, a gyújtogatás kapcsán 
név szerint említett szereplők is nemesek voltak, ahogy vélhetően a többi érintett 

42 POGRÁNYI, 1907, 275.
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döntő része is. Ugyancsak nemesek, kisnemesek lakták a már említett Nemes-
népet, és az említésre kerülő Szentgált, Csöglét, Köveskált. Így okkal merülhet fel, 
hogy különösen a kisnemesség körében éltek a gyújtogató feletti önbíráskodással, 
hajtották maguk végre a tűz általi halál ítéletét.

Eötvös Károly (1842-1916), aki jogászként és irodalmárként egyaránt kiválónak 
bizonyult, jól világított rá a tűzesetek kapcsán kialakuló gyanúra, érzelmi álla-
potra. 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 va-
lakit, férfi t 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 bírósá-
gok.”43

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”.44

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 nap-
lójában szerepel egy fi gyelemreméltó 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 oko-
zott 1855-ben. Végül égési sebeibe belehalt.45

1865-ben a Muraközben fekvő Szent-Mária (később Mura-Szent-Mária, Zala m.) 
község lakossága ült népítéletet három gyújtogató felett. Ők már régóta nyugtalaní-
tották a falut, ezért nem meglepő, hogy 240 falusi lakos gyűlt össze, s ítélte máglyá-
ra a bűnösöket. A hatóság sem bírta megmenteni az elítélteket: a két fi atalabb már 
meghalt, és az öregebb életéhez sem volt sok remény a tudósítás idején.46

Pár évtizeddel későbbi, hasonló adatra leltünk a Veszprém megyei Köveská-
lon. 1898-ban, az akkor Zala megyéhez tartozó községben Sz. Lajos helybéli módos 

43 EÖTVÖS 1909, 42-43.
44 VAJKAI 1987, 48.
45 NEMES SZÉKELY 2004, 265.
46 Vasárnapi Újság 1865. december 31., 681.
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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. Zsu-
zsi volt, aki bosszúból gyújtotta fel a pajtát, mivel járandóságát nem fi zették ki. 
Többek egybehangzó állítása szerint a család, illetve a gazda megfogta a szeren-
csétlen szolgálót, bezárta az égő istállóba, s így hajtotta végre a szerintük megérde-
melt ítéletet. Sz. Lajosra rábizonyítani tettét nem tudták, melynek oka lehetett a falu 
egyetértése, támogatása, az ilyetén bosszúval történő azonosulása.

Ide kapcsolódik Szlemenics Pál véleménye, aki idézett művében a 19. század 
közepi önbíráskodás kapcsán a következőket írta: „Még ennél is kevésbé lehet pár-
tolni azok véleményét, akik azt vitatják: hogy a tetten kapott gyújtogatót a gonosz-
tette által támasztott tüzbe kell vetni; mert azonkívül, hogy senki magának bírája 
legcsekélyebb ügyben sem lehet, és az igazságos védelmet kinek-kinek megenged-
ni szükséges, – ha ezen vélekedésnek helyt adatnék: sok elvétésből gyújtogatónak 
tartott ártatlan nyomorultan veszthetné életét”.47

A Káli-medence Köveskállal szomszédos településén, Kővágóörsön 2010-ben 
egy hónap alatt öt nádtetős ház égett, nagy valószínűséggel sorozatgyújtogatás 
következtében. A helybeliek maguk között keresték az elkövetőt, éjszakánként 
járőröztek is. Általános véleményt tükrözött egy idős, 86 éves asszony mondata: 
„Akárki is gyújtogatja a házakat, ha elfogják, nem lesz maradása a faluban. Az 
ilyesmit nem lehet megbocsátani”.48 Az idők változásának jeleként a kilátásba 
helyezett szankció a település részéről már nem a tűzbevetés, hanem a kiközösítés 
lett. 

A 20. 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 fenyegetés-
sel, 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 meg-
menteni attól, hogy az elkeseredett emberek tűzbe dobják vagy meglincseljék.49 
A felszínre tört indulatok tehát ősi módon követeltek elégtételt.

A helybéli lakosok visszaemlékezése és a korabeli hírlapi tudósítások nyomán 
alaposan felderíthettem a sárkeresztesi (Fejér m.) 1921. évi 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 

47 SZLEMENICS 1872, 157-158.
48 CSERI, 2010, 6.
49 Székesfehérvár és Vidéke 1912. augusztus 27., 3.
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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 nél-
kül a cséplőt hajtó gépbe üzemanyagot töltött. A járó gépbe öntött benzin azon-
ban 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, mo-
hai, 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 mil-
lió 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 okozójá-
nak, tűzhalállal kellett volna lakolnia. P. M. futásával az életét mentette meg, majd 
a csendőrök vették őrizetbe.50 Ám a községbe soha többé nem merte a lábát betenni, 
családja is elköltözött, a település kiközösítette. Ugyancsak 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 el-
terjedtségét bizonyítják az erdélyi Kalotaszegen végzett gyűjtésem eredményei. 
Nyárszón ( Kolozs m.) 1907-ben égett le a fél falu. A tragédia nagypénteken történt, 
amikor is legtöbben a templomban tartózkodtak. Egy idős asszony kukoricapattan-
táshoz 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.

Kolozsmérán ( 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 fi út, hogy a tűzbe dobja. Húsz évvel később ugyan-
csak Kolozsmérán egy másik gyerek – miközben a csűrben játszott – szintén tüzet 
gerjesztett. Amíg a falu népe az oltással foglalkozott, a gyereket nagyanyja eldug-
ta, 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 Kolozsmérán manapság is e szavak-

50 Fejér megyei Napló 1921. augusztus 6., 1.; Fejér megyei Napló 1921. augusztus 7., 1-2.
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kal ijesztenek rá a gyufával játszó vagy a csűrbe igyekvő gyerekre: „Beledobunk a 
tűzbe, hogy égjél el! Hogy lássad milyen jó tüzet gyújtani!”.51 Nyárszón szintén fi -
gyelmeztetik 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 fi gyelmeztetéssé, 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 téte-
les 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 követ-
keztében 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 fi gyelhető meg, hogy a régi jog vagy annak 
néhány eleme a változtatást, a hatályon kívül helyezést követően is háborítatlanul 
élt tovább.52 Az új jogszabály személyi hatálya ilyenkor a valóságban nem egyezett 
meg a jogalkotó elképzelésével,53  azt a nép körében nem tekintették magukra néz-
ve kötelezőnek. Ezzel szemben szívósan őrizték a korábbi elveket, a régebbi állapo-
tok emlékét, és követték az ősinek tartott gyakorlatot. Inkább ez, semmint az új té-
teles jog esett egybe ugyanis az adott közösség igazságérzetével, meggyőződésével.

A régi állami törvények, mint történelmi relikviák maradtak fenn a jogi nép-
hagyományban54  a gyújtogatók megítélésével kapcsolatosan is. Azután, ahogy 
általánosságban a közösség feladatának érezte a bűn megtorlását,55 úgy a tűz-
okozás eseteiben is gyakran jelentkezett az igazságszolgáltatás igényével, eljut-
va egészen a népi büntetőszokások közt ritka halálbüntetés igenléséig. Megva-
lósítása a közösség teljes egyetértésével, népítélettel történt vagy legalább erre 
tettek kísérletet. Vélelmezhető, hogy népünk a középkor óta azonosult a tálió 
elvének a gyújtogatókkal szemben történő alkalmazásával. Ezt erősíti, hogy az elv 

51 Tötszegi Károlyné Simon Katalin Tatár (sz.1954) és Tötszegi András Deák (sz.1957) szíves 
közlése. 
52 SZENDREY 1936b, 148.
53 BÓNIS 1939, 5.
54 TÁRKÁNY SZŰCS 1981, 34.
55 SZENDREY 1936a, 67.
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következetes véghezvitele a 18. 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 nyilvánva-
lóan nem minden tájegységben.

A 18. század végén általában az állami törvények hatályvesztése, a „hivatalos 
személyek”, a jogalkalmazók számára sem olyan egyértelműen – konkrét időpont-
hoz kötve – következett be, mint napjainkban. Nyilvánvaló, hogy a tudatosodás, a 
változás elfogadásának folyamata a régit, a hagyományost általában jónak, tovább-
örökítendőnek tartó nép körében még lassabban zajlott le. A stádiumok jól meg-
fi gyelhetők. 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. Legutol-
jára pedig a hátrány kilátásba helyezése is visszamarad a gyerekek korosztályára, 
puszta ijesztgetéssé válik.

A tűzokozásnak tűzhalállal történő megtorlása, ezen elv szívós léte, idősza-
konkénti felbukkanása az egykori tételes jog sorsáról, hatályvesztésének hosszú 
folyamatáról, másrészt pedig a népi jogfelfogásról ad felvilágosítást.

Művészi ábrázolások

A megégetést, a máglyahalált nem csak gyújtogatásért, hanem más súlyos 
bűncselekményekért is kiszabták. Végrehajtásának drámai hatása miatt gyakran 
ábrázolták a különböző művészeti ágakban, így a szépirodalomban, a festészet-
ben, a grafi kában. A művészi ábrázolások vizsgálata meghaladja tanulmányom 
témakörét, kereteit. Mindössze néhány példával kívánok élni, olyanokkal, melyek a 
vizsgálat tárgyához valamelyest kapcsolódnak.

A magyar folklór legszebb alkotásai közé tartoznak a balladák. Közülük több-
ben is felbukkan a megégetés. Az elégetett hűtlen asszony vagy másképp Barcsai cí-
men ismertté vált balladatípus szüzséje a következő: Az asszony elküldi otthonról a 
férjét. A gyerek azonban fi gyelmezteti apját, hogy anyja Barcsait szereti. A hazatérő 
férj nem győzi kivárni az ajtónyitást, az öltözködésre hivatkozó asszony késlekedé-
sét. 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.56 

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

56 KRIZA 1977, 221-222.



26

egyén ítélete, illetve gyűlölete, bosszúja eredményez tűzhalált. A távoli korokat idé-
ző balladákban nem gyújtogatókkal szemben történik a kegyetlen eljárás, hanem 
más súlyos bűn (hűtlenség) elkövetőjével, illetve ártatlan hozzátartozóval szem-
ben. 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.

Egy másik,szerb balladában – melyet Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864) fi loló-
gus, a szerb népköltészet nagyhatású gyűjtője jegyzett le – a tűzön elégetés előbb a 
szerződés megszegése miatt bosszúból és büntetésből, majd a máglyahalálért mág-
lyahalállal fi zetésként történik. Az Ének Horvát Mátóról c. népköltészeti alkotást a 
fordító Csuka Zoltán a hajdú és bujdosóénekek közé sorolta. Csuprilics török ve-
zér vadászat közben elfogja az alvó vitézt, Horvát Mátót. A tömlöcbe zárt foglyot 
aztán rabtartója elengedi, hogy váltságdíját határidőre összeszedje. Addig helyére 
Husszein Lákics kerül, aki ezt önként vállalja. Horvát Mátó azonban a kitűzött rö-
vid határidőt nem tudja tartani, a megjelölt időpontra nem is tér vissza. Csuprilics 
vezér a „kiengedett ebhitű gyaur” miatt Husszeint „nagy farakás máglyán”, tűzön 
megégeti. Határidő után megérkezik Horvát Mátó a váltságdíjjal, a fehérszín diófa 
hajóval. Megtudja, hogy társa, Husszein Lákics elpusztult. Előbb a török katonák-
kal végez, majd nagy farakás máglyát építenek és Csuprilicsot a tűzön megégetik.57 

Tehát a tálió elvét is alkalmazzák.
Az operák közül viszont csak néhányban fordul elő a máglyahalál. George Bizet 

(1838-1875) később nagysikerűvé vált operáját, a Gyöngyhalászok-at 1863-ban mutat-
ták 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 vissza-
térő 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 falu-
tól távol tartsa. Nadir azonban felismeri, és forró szerelmet vall neki. A gyöngyha-
lászok együtt találják őket, büntetést követelnek számukra. Zurga előbb meg kíván 
bocsátani, ám mikor felismeri Leilát, megváltoztatja elhatározását. A szerelmese-
ket máglyahalálra ítélik. Már folyik a készülődés a kivégzésre, mikor az egész falu 
lángba borul. A zűrzavarban a szerelmesek elmenekülnek. Kiderül, Zurga gyújtot-
ta fel a falut, hogy megmentse barátját és szerelmét. A feldühödött gyöngyhalászok 
ezek után királyukat, Zurgát, a tűz okozóját vetik a máglyára.58 Az opera jó példája 
annak, hogy a tűzhalál lehet a gyújtogatáson kívüli, más bűncselekmény szankció-

57 CSUKA, 1946, 104-108. (A tulajdonneveknél , itt is és később is, a fordítónak a kötetben közölt, 
a magyar ortográfi a szerinti átírását követtem.)
58 KERTÉSZ 1997, 33-34.
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ja; de lehet tűzokozásé is. Sőt, az utóbbira népítélet alapján, tükröző büntetésként, a 
közösség első emberével szemben kerül sor. A szövegkönyv ezzel a drámai hatást 
fokozta, de a cselekmény életszerű, a valóság elemeiből összerakott.

Jókai Mór (1825-1904) A kőszívű ember fi ai című, 1869-ben megjelent, a szabad-
ságharcról szóló, egyik legszebb regényében Pest városa pusztulásának, égésének 
egyik okozóját, közreműködőjét bűntette tűzhalállal. 1849 májusában a magyar 
fősereg Görgei (Jókainál Görgey) Artúr tábornok vezetésével megkezdte Buda vá-
rának ostromát, melyre tekintettel a vár parancsnoka, Heinrich Hentzi (a regény-
ben Henczi) tábornok megparancsolta Pest városának lövetését, bombázását. Az 
értelmetlen pusztítás nem csak civilek halálát, sebesülését okozta, hanem a város 
számos épületét, így a Duna sor több tucat palotáját is felgyújtotta, romba döntötte. 

A regény cselekménye szerint Szalmás Mihály összejátszott a császáriakkal. A 
pesti Duna-part égő palotáinak egyikéből, öt padlásszobai ablakon át adott gyertya 
jeleket a várbelieknek, értesítette őket az ostromlók terveiről, előkészületeiről. Egy 
patrióta csizmadia mester, Mihály polgártárs azonban kifi gyelte a spion titkos jel-
adásait. Mivel a magyar hatóságnál tett bejelentése nem hozott eredményt, maga 
kereste fel az üressé vált kétemeletes épületet. Rálelt az égő gyertyákra, a jeladás-
hoz szükséges iratra, majd a ház tűzfalának ablakában ülő, a város pusztulásának, 
az alatta izzó tűznek, zsarátnok-tengernek ördögien örvendő Szalmásra, a távirato-
zóra. Nem törődve a neki ajánlott pénzzel, vasmarkaival megfogta, majd a mélybe, 
a lángok közé, a tűzörvénybe taszította az árulót.59 Joggal feltételezhető, hogy Jókai 
ismerte a gyújtogató büntetésével kapcsolatos hagyományt. Amelyet azonban nem 
direkt módon használt fel. Ahogy más műveinél is, ez csak az alapot jelentette szá-
mára, melyet kiszínezve, drámai cselekménybe ágyazva épített be regényébe. 

Más országok normáinak és gyakorlatának kutatása, valamint egyes művészeti 
alkotások tanulmányozása a gyújtogató megégetésének témakörét további adatok-
kal bővítheti, árnyalhatja.

A tanulmány először az Ethnographia 1992/3-4. számában jelent meg, bővített változa-
ta az Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára (Széchenyi István Egyetem, 
Győr, 2010.) c. kötetben. Jelen tanulmány ezek tovább-bővített változata.

59 JÓKAI, 1986, 406-409.
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„Eszem a húsodból!”

(Szokás, szankció, folklór és művészet)

Népi jogszokások

Az állam erre felhatalmazott jogalkotó szervei által létrehozott magatartási 
szabályok, azaz jogszabályok mellett, mögött az egyes társadalmi rétegek körében 
éltek, hatottak azoktól eltérő vagy azokat kiegészítő normák is. Ezek a szabályok 
jogszokásként gyakoroltak igen erőteljes hatást az életviszonyokra. A norma meg-
szegőivel szemben pedig nem a hivatalos szervek, hanem a közösség alkalmazott 
szankciókat. A törvényrontó, -pótló, vagy -kiegészítő normák egy része már ha-
tályon kivül helyezett törvények, jogkövetkezmények továbbélését jelentette. Más-
kor a jog által nem szabályozott életviszonyokkal kapcsolatos normákat vagy a jog 
által nem alkalmazott szankciókat jelentett. Az is előfordulhatott, hogy a magatar-
tásszabály és a következmény az állam és a jog előtti korokat, a törzsi-nemzetségi 
társadalmak időszakát idézte, amikor a magatartás mozgatója különösen a bosszú 
volt.

A magyar múlt kiváló kutatói mindezt a két világháború között világosan 
meg is fogalmazták. Tagányi Károly (1858-1924) történész, levéltáros, etnográfus 
a jogszokások gyűjtésére buzdítva írta 1919-ben: „Történeti írott szokásjogokkal 
szemben minden népnél vannak élő, megíratlan, jogi alakba nem öntött jogszo-
kások, jogi szertartások és jelképek, amelyek szinte öntudatlanul, pusztán az ősi 
hagyomány és megszokás erejénél fogva élnek benne, s öröklődnek át nemzedékről 
nemzedékre.”60 Bónis György (1914-1985) jogtörténész, levéltáros pedig ekképpen 
foglalt állást 1939-ben: „ A tételes jog és a hivatalos szokásjog rétegén túl is van 
egy szabálycsoport, amelyet maga a nép tart fenn és vall magára kötelezőnek. Ez 
a csoport, mondhatnók jogrendszer, rendkívül szívós, mert a legjobb esetben meg-
tűrt kiegészítő a hatalom joga mellett, de sokszor annak kifejezett tilalma ellenére 
tovább él. Ezt a hagyományt megismerni nemzeti kötelességünk.”61 Szendrey Ákos 

60 TAGÁNYI 1919, 3.
61 BÓNIS 1939, 1.
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(1902-1965) néprajzkutató 1936-ban hangsúlyozta: „ A régi jogi élet, jogi berendezés, 
jelképek hatósági jelentőségüket elveszítve, a nép körében élnek tovább…Különö-
sen erős a jogtörténet és a néprajz kapcsolata a büntető jogszokások terén.”62

Az idézett kutatók elsősorban a nép körében élő jogszokásokra utaltak, nép 
alatt mindenekelőtt a parasztságot értve. A magam részéről – jelen témánkra is 
fi gyelemmel – azonban szükségesnek tartom felhívni a fi gyelmet, hogy más tár-
sadalmi (rendi) rétegek körében is éltek sajátos jogszokások. Így többek között a 
nemesség, a katonaság, az iparosok, a kereskedők, sőt, az elítéltek világában is.

A népi jogszokásokról az idők során számtalan tanulmány és néhány kötet szü-
letett. Ezekből is fény derült arra a körülményre, hogy az életviszonyok tekintélyes 
körére a népnek külön normái voltak, melyeket alkalmaztak. A magam részéről töb-
bek között két tematikus tanulmányban vizsgáltam a már hatályon kívül helyezett 
állami jogszabályok továbbélését a népi gyakorlatban, a népi jogszokások között, 
illetőleg fenyegetéssé majd szólássá alakulásukat. Egyrészt ez történt a szándékos 
gyújtogató megégetéssel való büntetése, másrészt a másik személyt megvakítónak 
illetve az ellenségnek szemkitolással történő büntetése tekintetében.63

Az alábbiakban vizsgált emberhús evésnél a folyamat hasonló volt, de az előb-
biekhez képest hiányos, töredékes. Itt jobban hatottak az ősi ösztönök , kevesebb a 
példa, az állami jogszabályt sértők megbüntetése is alig jelent meg. Mégis érdekes 
fi gyelemmel kísérni, hogy a gyakorlat, a szokás miként válik szólássá a címben jel-
zett témakörben. Másrészt a kutató feladata nem csak az értékek, hanem az esetleg 
riasztó, könyörtelen eljárások illetve ezek átalakulásának bemutatása is.

A kannibalizmus

Az emberevés, a kannibalizmus, tudományos jelöléssel az antropofágia olyan 
cselekedetet vagy gyakorlatot jelent, melynek során egy ember egy másik emberi 
lény húsával táplálkozik. Az egyes ember illetve embercsoportok kannibalizmusa 
ősidők óta létezik, mondhatni egyidős az emberiséggel. A feltételezések szerint a 
neandervölgyi is evett a homo sapiens, a mai modern ember ősének húsából. Az 
ősember valószínűleg létfenntartása céljából fogyasztotta az emberhúst. A kevés 
élelem mellett idővel még további két fontos ok vezetett a kannibalizmushoz: egy-
részt a kultikus, rituális követelmények, szabályok, másrészt a torzult személyiség.

Egyes kutatók véleménye szerint a történet előtti időkben a saját törzsbeli ta-
gokat vallási vagy kegyeleti okból haláluk előtt kivégezték, majd felfalták. Több 
néptörzsnél úgy gondolhatták, hogy az ünnepélyesen végrehajtott lakomával örök-
lik az elhunytak szellemét, tulajdonságait, kiknek testét ezáltal megóvják a férgek-

62 SZENDREY 1936, 144, 148.
63 GELENCSÉR 2010  ill. 2012
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től és vadállatoktól. Az endokannibalizmussal szemben létezett az exokannibalizmus, 
amikor az idegeneknek, az ellenségnek a testét emésztették fel, részben ínyenc-
ségként, részben, hogy erejüket örököljék.64 Az ellenséget így egyúttal megalázták, 
megszégyenítették, megsemmisítették. Nem lehet cél a kannibalizmus történetének 
ismertetése, ezért csak utalok néhány körülményre.

A Bibliában is szó esik az emberevésről. Báluk könyve 22:24. említi, hogy 
„a mérhetetlen ég alatt soha nem történt ahhoz hasonló, amit Jeruzsálemben vég-
hezvitt egészen úgy, ahogy Mózes könyvében meg van írva, hogy közénk tartozó 
emberek közül némelyek saját fi aik, mások meg saját leányaik húsát ették meg.” 
A saját családbelieket felfalókat azután kiszolgáltatták a körülöttük lévő országok-
nak, hogy az ott lakó népek körében megvetés és gyalázat tárgyai legyenek.

Mára közismertté vált a Közép-Amerikában élő aztékoknak a spanyol hódítás 
előtti rituális gyilkossága. Az ilyetén emberáldozat legtöbb közép-amerikai kultú-
rában szerepet játszott. Az aztékok például a 300 000 lakosú főváros, Tenochtitlan, 
építészetileg lenyűgöző piramisának tetejére terelték az áldozatokat, elsősorban a 
legyőzött ellenség katonáit. A foglyok egymás után az azték papok kezei közé ke-
rültek, akik az oltárkövön az élő áldozatokat felmetszették és szívüket kitépték. 
A testeket a lépcsőkön a piramis aljára lökték, a foglyul ejtőknek adták. Azok a 
holttestek végtagjait levágták, chili paprikával ízesítve megfőzték. Végül rituá-
lis szertartás keretében a foglyul ejtők rokonsága elfogyasztotta.65 Kolumbusz előtt 
Közép-Amerikában jelentős szakrális központ volt Teotihuacana, ahol szintén sor 
került rituális emberáldozásra.

A legutóbbi időkig gyakorolták az emberevés szokását Afrika egyes részein, 
így Libériában és Kongóban. Ott a kannibalizmus számos háborús konfl iktus for-
rásául szolgált, illetve a háborúk során elfogyasztották a legyőzött ellenség katonái-
nak egyes testrészeit. Kultikus okokból élt még az emberevés a közelmúltban Pápua 
Új-Guineában, és számos melanéziai népcsoportnál. Megfi gyelhető volt Szumát-
rán, Új-Zélandon, egyes csendes-óceáni szigeteken, sőt, Ausztráliában. A nagy éh-
ínség miatt a II. világháború alatt szórványosan Európában, de másutt is előfordult.

Az okokat ismét összegezve mondhatni, hogy az emberhús fogyasztásra az 
éhínség, a kultikus ok, a különböző hiedelmek, a bosszú, a gyűlölet és a deviáns 
tudati állapot vezetett. Gyakran a lakoma ünnepélyes szertartás közepette zajlott, 
az agyvelő és a szív megkülönböztetett elfogyasztásával. Napjainkban azonban az 
emberiség döntő része iszonyatot érez az emberhús fogyasztással szemben, és azt 
súlyosan elítéli.

Az alábbiakban néhány, elsősorban Kárpát-medencei példával kívánom érzé-
keltetni, hogy az emberevés, az arra kötelezés miként jelent meg büntetésként, meg-
szégyenítésként, majd miként került át a cselekmények közül a verbális világba.

64 RÉVAY é.n. VI. 448.
65 BRAY – SWANSON – FANINGTON 1989,110.; SZ. B.1993,82-107.; FOSTER 1999,25,26.
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A magyar középkor

Az exokannibalizmussal a kalandozó magyarokat is meggyanúsították. A 
magyarság a honfoglalás időszakában illetve azt követően mintegy ötven törzsi, 
törzsszövetségi érdekű illetve zsákmányszerző hadjáratot vezetett különböző 
irányban. A közkeletűen kalandozásoknak nevezett eseményekről korabeli és ké-
sőbbi források szóltak, különböző pontossággal. A viszonylag korai tudósítók közé 
tartozott Regino (840 körül–915) prümi apát, jogász, krónikaíró. Az Ardennek-
ben lévő prümi kolostor főnöke Világkrónikáját 908-ban fejezte be, a magyarokról 
szerzett értesüléseit a folyó év eredményeivel 889-ben összegezte. Bár közvetlen 
megfi gyelése elődeinkről nem volt, viszont sok értesítést kapott róluk. Igaz, olyat 
is nekik tulajdonított, amit korábbi szerző a szkítákról írt. Regino a több valós adat 
mellett rögzítette: Hír szerint a magyarok nyers húst esznek, vért isznak és az ellenség 
szívét kitépik, hogy bátorságukat ezzel erősítsék. Az apát után a nyugati történet-
írás átvette és az unalomig ismételte, hogy a kalandozó magyarok embervért ittak 
és megették a megölt ellenség szívét.66-67 Holott ez az állítás valójában egy Héro-
dotoszig visszanyúló irodalmi közhely.68 A kialakult hiedelmeket határainkon túl 
így összegezték a közelmúltban: „Azt tartották róluk, hogy megölt ellenségeik vérét 
megisszák. A nevük pedig emberevő volt, így maradt meg a mesékben, részint mint 
a gyermekek ijesztése.”69 Az ellenség fölfalása, vérének fölhajtása azonban csak le-
genda őseinkről. A kannibalizmus viszont benne volt a kor európai gondolkodá-
sában.

A magyar történelem megtorlásokban egyik legszörnyűbb időszakát jelentette 
1514, a Dózsa György vezette parasztfelkelés. Előbb Dózsáék követtek el főleg a 
nemesekkel szemben kegyetlenségeket, majd a nemesség állt könyörtelen bosszút. 
A Temesvárt sikertelenül ostromló Dózsát a döntő csatában megverték, elfogták 
és halálra ítélték. Tekintve, hogy ítélet kegyetlen végrehajtásában szerepet kapott 
a kannibalizmus, Dózsa húsának felfalatása, így ezzel részletesebben kell foglal-
kozni. Annál is inkább, mivel az emberhús fogyasztást ekkor – egész kivételesen 
– az állami büntető-hatalom rendelte el. (A kannibalizmus állami, büntetőhatalmi 
elrendeléséről a szakirodalom szemérmesen vagy furcsa módon hallgat.)

Dózsa haláláról az első híradás 1514. július 24-ről, Budáról, magától a királytól, 
II. Ulászlótól származott, aki így írt Miksa császárnak: „Székely Györgyöt először 
is tüzes vassal koronázták meg, azután pedig a még élőnek meztelen testét lábainál 
fogva odakötözvén, saját katonái, akiket közönséges nyelven hajdúknak hínak és 

66 PAULER-SZILÁGYI 1900, 292-293, 320-323
67 FODOR 2012, 74.
68 WOLFRAM 2001.
69 LOVRENOVIĆ 2006, 596.
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akiknek a munkája annyi és akkora bajokat okozott, és akiket ő hol tréfásan, hol 
komolyan fenevadaknak (bestiáknak) szokott nevezni, fogaikkal széttépték és felfalták; 
végre pedig holt testét négy felé vágván karóra függesztették fel.”70

A kortárs Szerémi György (1490 körül-1548 után) történetíró, prépost nyers, 
magyaros latinsággal így számolt be az eseményekről: Dózsa, másképp Székely 
Györgyöt elfogták, kemény bilincsekben tartották, a bírák elítélték. „Odarendeltek 
fáraókat [t.i. cigányokat] szénnel és fogókkal s ezek vasból egy koronát készítet-
tek, nagy tűzbe tették, s a fogókkal a tűzből kihúzták. Hogy már jól áttüzesedett, 
György fejére helyezték. Azt mondják, meg sem mozdult, hanem türelmesen elvi-
selte. És másodszor is rátették a szénre, hogy jó tüzes legyen, s a fejére helyezték a 
koronát. Harmadszorra szintén. Ezután a gulyások, azaz a hajdúk akiket fogságban 
tartottak, vagy tízen körülvették. Mezítelenre vetkőztették őt, s az említett gulyá-
sokkal felfalatták. S így egy óra alatt felfalták … És így neki a mérlegen háromszoros 
büntetése volt: először a tüzes vaskorona, másodszor, hogy a gulyások fogaikkal 
marcangolták belső részeit, harmadszor, hogy lefejezték.„ 

Még részletesebb, bizonyos személyes elemekkel is rendelkező leírást adott 
Istvánffy Miklós (1538-1615) történetíró, a magyar Livius.

Munkájából kitűnik, hogy a foglyok közül kiragadtak vagy negyvenet, sötét 
tömlöcökbe zárták őket, akár Dózsa Györgyöt, és 15 napon át éheztetéssel kínozták. 
Mindezt azért, hogy majd Dózsa György félig megégett tagjait megrágják és nyeljék. 
A negyven szerencsétlen közül legtöbb az éhség miatt meghalt, csak kilencen ma-
radtak. Köztük volt Lőrinc kovács is, aki Dózsa lovait szokta patkolni, s akit vénem-
berként a gyermek Istvánffy még látott. A hóhérok új vasból királyi széket, pálcát, 
koronát koholtak. A székre a mezítelen Dózsát ráültették, a tüzes koronát, mint a 
királyok címerét, a fejére tették. Előhozták a megmaradt kilenc boldogtalant, akik 
halott elevenek, emberi árnyékok voltak, kényszerítették őket, hogy György tüzes 
vassal fogdozott, megégett, pecsenyeszagú tagjait rágják és lenyeljék. Fejük felett 
meztelen kardot tartva fenyegették őket a hóhérok, hogy amelyik ezt nem cselek-
szi, megölik. Aki megcselekedte, elbocsátották, köztük az említett kovácsot is. De 
hárman az iszonyat miatt nem nyelték le a falatot, őket megölték.

György a rettenetes kínok ellenére nem sírt, nem jajgatott, csak hallgatott 
illetve általa tartott ebkölyköknek nevezte, szidta embereit. A tüzes fogókkal mind-
untalan szaggatták, így az elszenvedett fájdalmaktól meghalt. De holta után is 
nagy kegyetlenséggel bántak vele, testét, akár a tolvajokét és árulókét, darabokra 
vagdalták, majd Budára, Pestre, Fejérvárra és Váradra küldték. Ott felakasztották, 
hogy a mellette járók csodálják és csúfot űzzenek.72

Istvánffy históriája, benne Dózsa kivégzése és annak részeként a hajdúk ál-
tali felfalása azért is érdekes, mert ez a mű latin, majd magyar nyelven a magyar 

70 MÁRKI 1913, 484.
71 SZERÉMI 1979, 79-80.
72 ISTVÁNFFY 2001,I/1.141,142.



33

nemesség számára hosszú időn át történeti vonatkozásban éppen úgy iránymutató 
könyv volt, mint a jogot illetően Webőczy István Hármaskönyve. Istvánffy históri-
ája erősen hozzájárult a Dózsával összefüggő kannibalizmus ismeretének fennma-
radásához. 

A hitelesnek tekinthető források között meg kell említeni az Aufruhr nevű né-
met röpiratot 1514-ből, mely egy szemtanú beszámolója alapján ismertette Temesvár 
tragikus óráit: „…az őrgróf szolgája, Kristóf nevezetű megjött a hadból, elmondotta, 
hogyan fogták meg Székely Györgyöt; először megfogták őt és levetkőztették, és 
egy magas székre ültették. Aztán koronát csináltak neki egy kerékabroncsnból, 
azután ezt a koronát izzóvá tüzesítették, és az ő fejére helyezték. És ennél a koroná-
zásnál mintegy hatvan emberüknek táncolniok kellett előtte és mögötte a maguk 
módján, és ehhez még hegedűvel és sipokkal is zengettek az ő módjukon. És akik 
ott jelen voltak barátok és papok meg egyéb tanult emberek, mindnyájan énekelték: 
Te deum laudamus. És ilyen éneklés közepette az ő öccsét, akit vele együtt fogtak 
el, három darabra vágatták az ő szeme előtt, majd azután a táncolóknak, az ő leg-
jobb szolgáinak nyersen kellett őt enniök; szolgái ettől vonakodtak, mire hármat 
vagy négyet levágtak közülük, és mikor a többiek ezt látták, tátott szájjal rávetették 
magukat, és darabokat haraptak ki belőle. És aki nem nyelte le, azt levágták – és 
miután ilyen módon harapták és felfalták, azután felnégyelték őt.”73

Dózsa György életútjának, azon belül halálának igen alapos, a források döntő 
részét fi gyelembe vevő ismertetését adta Márki Sándor (1853-1925) történetíró a pa-
rasztháború négyszázadik évfordulójára. A témánkat érintő összegzés így szól: „A 
kegyetlen bírák undok szerepet szántak Dósa azon 10, 20, 40 vagy 60 bizalmasabb 
emberének, kiket vele együtt fogtak el, kegyelmet ígértek a halálra éheztetteknek, 
ha az ekként megpörkölt vezér testéből esznek. Legnagyobb részöket a börtönben be-
következett halál mentette meg a gyalázattól; kilencen azonban életben maradtak 
s ezeket most Dósa György trónjához bocsátották. Nádsíp és hegedű hangjaira s 
füttyszóra a maguk módja szerint kellett járniok a toborzót vagy hajdútáncot s 
minden körülforgás után mint éhes farkasoknak, éhes disznóknak egyet-egyet 
kellett harapniók s nyelniök Dósa testéből. ’Mely pedig, nem akarta harapnia, kit 
megismertek, ha a szája virtő veres vót vagy nem vót, az azon helen levágatott.’ Há-
rom vagy négy lakolt így halállal. Azokat ellenben, kik szót fogadtak, mint pl. egy 
Lőrinc nevű kovácsot, ki Dósa György lovait szokta volt vasalni, csakugyan szaba-
don bocsátották. Györgynek egy izma sem mozdult. …Kegyetlenebb krónikások 
egy része hozzáadja, hogy végül fejét levágták, testét s belső részeit pedig részben 
megfőzve, részben pedig nyárson sütve, megetették nem csak hajdúkkal, de má-
sokkal is.74 Az ítélet végrehajtására valószínűleg 1524. július 20-án Temesváron 
került sor, a mostani katedrális mögött, a Béga folyó partján. Ahogy a vádat, 
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úgy az ítélethozókat sem ismerjük pontosan. A perről iratanyag nem maradt, 
valószínűleg nem is keletkezett. A döntésben egyértelműen nagy szerepe volt 
Szapolyai János (1487-1540) erdélyi vajdának, a későbbi királynak. Az eléje ve-
zetett, Gergely öccsének kegyelmes elbánást kérő Dózsa Györgynek is ő felelt, 
hogy érdemük szerint fog cselekedni, bánni velük.75 Dózsa Györgyöt követelé-
se ellenére sem vitette Budára ítélkezésre, mert gyors ítéleteket és végrehajtást 
akart. Szapolyain kívül haditörvényszékről is említés történik.76 Tehát az állam-
szervezet igazságszolgáltatási tisztségben lévő személyiségei hozták az ember-
evést is magában foglaló halálos ítéletet.

A középkor rendes büntetési neme a halálbüntetés volt, melynél a bűnök kö-
zötti különbségtételt a kivégzések egyre súlyosabb fokozataival fejezték ki. (Ahogy 
ma a szabadságvesztés büntetésnek vannak fokozatai.) Az egyszerű halálbüntetés 
csak az élet elvételére korlátozódott, ahogy Dózsa Gergelyt is „csak” lefejezték. A 
minősített halálbüntetés nagyobb fi zikai fájdalommal járt, lassú kivégzést jelentett, 
így pl. karóba húzást vagy megégetést. A minősített végrehajtáson a halálos íté-
let foganatosítása előtti súlyos kínzásokat értették, így a tüzes vassal sütögetést 
vagy a testcsonkítást. A halálbüntetés végrehajtása lehetett tisztességes (pl. nemesé 
palossal) vagy dehonesztáló, a becsületet is elvevő.77

A nemesi rendhez tartozó Dózsa Györgyöt nem egyszerű, hanem minősített 
halálbüntetésre ítélték, lassú kivégzésre, amit így is hajtottak végre. Mint paraszt-
királynak, a fejére tüzes koronát tettek, testét tüzes vassal fogdosták, sütögették. 
Becsületvesztően még a kivégzés módjában is megszégyenítették: nem kapta meg 
a nemes embernek kijáró pallos általi lefejezést. Sőt, mind az ő, mind a hajdúk 
megalázását azzal növelték, hogy testéből katonáinak enniük kellett. A kanniba-
lizmusra kényszerítés így, a hajdú katonák kegyetlen, megszégyenítő büntetéséül 
is szolgált. A győztes nemesség bosszúját fejezhette ki azzal, hogy a katonákat saját 
vezérük felfalására kötelezte.

A kor tételesjogi szabályai nem szólnak a minősített halálbüntetés és végre-
hajtás részleteiről. Mégis azt kell mondani, hogy a szokásjogra fi gyelemmel a 
halálbüntetés és a tüzes vassal sütögetés lényegileg bele illik a kor kegyetlen ítéletei 
és azok végrehajtása közé.

Első pillanatban úgy tűnik, hogy a tüzes korona és a kormánypálca, valamint – 
a közhiedelemmel ellentétben nem izzó – trónszék nem illett a korszak gyakorlatá-
ba. Viszont Márki Sándor példák, párhuzamok sorát hozta, hogy hazánkban vagy 
azon kívül miként használták ezeket az eszközöket illetőleg sütöttek meg embere-
ket a büntető végrehajtásoknál.78 Egyedül az emberi test felfalatására nem említett 
példát. Pedig Dózsa halálbüntetésénél a kannibalizmus, mint súlyosbítás alkalma-

75 ISTVÁNFFY 2001, 141.
76 MÁRKI 1913,482.
77 MEZEY 2007, 306.
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zása feltételezhetően nem csak az ősi szokásra vezethető vissza, hanem valószínű, 
hogy az ítélethozók által hallott, ismert példákra is, illetőleg a balkáni hatást sem 
lehet kizárni. A büntetés és végrehajtása a megtorláson túl az elrettentést, a general 
preventiot is szolgálta.

Szapolyaiékra több más eset mellett Kinizsi Pálnak a nándorfehérvári áruló, 
törökkel paktáló várvédőkkel, zsoldosokkal szembeni 1494. évi irgalmatlan el-
járása, módszerei is hatást gyakorolhattak.

Háborúkban a hatalmat gyakorlók testének elpusztítása is cél volt az ellenség 
számára. A vezér kivégzése, testének pusztítása, a lázadók megcsonkítása, meg-
bélyegzése, a társadalom teste feletti uralom helyreállítása, a hatalom ismételt 
megszerzését jelezte.79

Más magyarázatot adott Dózsa halálbüntetése végrehajtásának egyes elemeire 
illetve az eljárás szimbolikus értelmét emelte ki Barta Gábor (1943-1995) és Fekete 
Nagy Antal (1900-1969) történész a forrásokra támaszkodó, részletes könyvében: 
„A tüzes vasabroncs, amit Dózsa fejére nyomtak, valóban szimbólumnak hat: a 
parasztkirálynak gúnyolt keresztes vezér megszégyenítése állhatott kiötlőinek 
szándékában; mint ahogy szimbólumként értelmezhetjük azt is, hogy a haldokló 
György testét saját embereivel falatták, haraptatták. A XV-XVI. század fordulója 
Magyarországon az organikus államszemlélet közismertté válásának kora, a ki-
rályi oklevelek elmélkedő részei („arenga”) egyre gyakrabban hivatkoznak az „or-
szág tagjaira”. A nemes, aki az ország ellen lázad, ennek a felfogásnak értelmében 
olyan, mint aki saját magának vagy szülőatyjának testébe mar bele. A hajdúk, akiket 
az elborzasztó lakomára kényszerítettek, ennek a jelképnek szörnyűséges illuszt-
rálói lehettek: ’Dózsának személyében oly módon kellett bűnhődnie, ahogyan ő az 
állammal bánt.”80

Kajtár István jogtörténész jogi kultúrtörténeti kötetében, a bűn és bűnhődés 
viszonyának vizsgálata során általános jelleggel rögzítette, hogy ítélet végrehaj-
tásának sajátos rituális eseménysor felelt meg. A kivégzésnek is rítusa volt. Az 
executio előkészületeinek és végrehajtásának rítusai büntetőtörvénykönyvben, 
szokásjogban és helyi szokások variációiban voltak fellelhetők.”81

Dózsa György kegyetlen kivégzése is egy rituális eseménysor volt, melyhez az 
általában érvényesülő bosszú, büntetés, a társadalom többi tagjának elriasztása, 
visszatartása, sőt, szórakoztatása mellé további elemek is beépültek.

Pálfalvi Tamás történész szerint a kivégzés tudatosan megkonstruált de-
monstráció volt, hogy a társadalom rendje elleni példátlan támadásnak példátlan 
kegyetlenség feleljen meg. Erdélyi Gabriella történész szerint Dózsa felfalatásáról 
a kortársaknak eszükbe juthatott az úrvacsora: Krisztus testének szimbolikus el-
fogyasztása hívei által. Vélhetően tudatosan építették be a kivégzésbe a Krisztus 

79 TÓTH 2001, 155,135.
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szimbolikát. Hiszen a parasztok, mint keresztesek, Krisztus nevében léptek fel. 
Dózsát és katonáit gúnyolták így ki, farsangi komédiát csináltak a Dózsa-had 
Krisztusra hivatkozásából.82

Dózsa György ítélete, annak kegyetlen végrehajtása századokon át fennma-
radt, elriasztott, visszatartott. Ugyanakkor, másodlagosan az utókor az emberevés-
ről, mint büntetésről, mint megalázásról, egyáltalán mint tényről is így értesült.

Dózsa György kivégzésének az a folklorizált és azóta is széles körben elter-
jedt, rögzült változata, mely szerint nem egyszerűen székre vagy vasszékbe, hanem 
„megtüzesített vasszékbe” ültették meztelenül, és pártütő társai azt követően ették 
meg, hogy teste teljesen megsült, írásban először a 18-19. század fordulóján egy 
felvilágosult szellemű szerzetes Szekér J. Aloysius (1715-1810) a Magyarok eredete 
c. könyvében bukkant fel.83

Sándor István (1907-1994) néprajzkutató, irodalomtörténész vizsgálta Dózsa 
György alakját a néphagyományban. Tanulmányában megállapította, hogy Dó-
zsa tüzes trónja népünk képzeletének alkotása, amely logikusan egészítette ki azt 
a képet, melyet a történelem a parasztfelkelés vezérének elpusztítására kiagyalt 
módokról nyújtott. Az izzó koronához az izzó trónus hozzátartozott. Az ősi kele-
ti hagyományok mintájára a király ellen lázadók büntetése a királyi jelvényekkel 
kivégzés volt. Így értelmezte a szörnyű büntetést egy ceglédi adatközlő is: Dózsát 
csúfságból királyi trónféleségre ültetve, fején tüzes koronával végezték ki, mert ki-
rály akart lenni. Egy sajókápolnai adatközlő pedig úgy tudta, hogy Kerecsenden 
égették el Dózsa Györgyöt és saját embereinek kellett megenniük a húsát.84

A Móri-völgy falvaiban az 1950-es évek második felétől magam is többször hal-
lottam paraszti közösségekben, hogy az urak Dózsával kegyetlenül elbántak: tüzes 
trónra kellett ülnie, fejére megtüzesített vaskoronát tettek, testéből pedig saját kato-
náinak kellett enni. Az ítéletvégrehajtás ezen három mozzanata a legutóbbi időkig 
élt a helyi néphagyományban.

Az emberevés megalapozatlan gyanúja

1782-ben Hont megye akkori székhelyén, Kemence településen nagy bűnper 
vette kezdetét. Nagy egyrészt a vádlottak magas száma, másrészt a per hatása mi-
att. Az eljárás emberevők ellen indult. A felperes tiszti főügyész emelt vádat, kivel 
szemben az alperesek cigány férfi ak és nők voltak. Végülis abban az esztendőben 
133 személy ellen folyt eljárás, melynek lezárásaként több ítélet született. A vád-
lottak környékbeli, almási és antali cigányok voltak. A vád szerint éveken át, több 
rablóbandába tömörülve tolvajlást, rablást, gyilkosságot és emberevést követtek el. 

82 RÉVÉSZ 2014. 5.
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Az áldozatok eszerint jórészt utazók, vádorkereskedők, köztük gyolcs-, csipke- és 
sáfrányárusok, bányászok, parasztok, munkát keresők voltak. A felperes szerint az 
elkövetők erdőben vagy egyikük házában támadtak rá az áldozatra, és követték 
el vele szemben a rablógyilkosságot. A kiszemelt személyt agyonverték, megölték, 
majd utána a legyilkoltat feldarabolták, az idősebb asszonyok megfőzték és közö-
sen elfogyasztották. A csontokat jórészt elégették. Amíg a férfi ak gyilkoltak, addig 
az öregek parancsára a legények hegedültek, a nők énekeltek, táncoltak, kiabáltak. 
Mindezt azért, hogy a környékbeli lakosok ne hallják a legyilkoltak jajveszékelését, 
semmit ne vegyenek észre.

A bűnperben 133 vallomási jegyzőkönyvet vettek fel. Valamennyi a vádlottak 
vallomását tartalmazta. A 133 vádlott közül beismerő vallomást 84-en tettek, 53 
férfi  és 31 nő. Tanúmeghallgatásra nem került sor. Az ítéletek alapjául a beisme-
rő vallomások szolgáltak, melyek közül néhányat a vádlottak megbotozásuk után 
tettek. A főispáni helytartó elnökletével működő vármegyei bírói szék 41 halálos 
ítéletet hozott, melyek végrehajtásra kerültek. A férfi akat felakasztották, minősített 
végrehajtásnál kerékbe törték, legsúlyosabb büntetésként néhányukat felnégyelték. 
Az asszonyoknak pallossal vették a fejét. További halálos ítéletek is kihirdetésre 
kerültek, melyeket azonban kegyelemből enyhébbre változtattak át. A férfi ak eseté-
ben a temesvári erődben vasban és vármunkában eltöltendő több évi fogságra, nők 
esetében egy-két éves vármegyebeli fogságra, negyedévenkénti 25 korbácsütéssel 
súlyosbítva. Az elítéltek további része is fogságbüntetést, azaz szabadságvesztést 
szenvedett.

Az esetet feldolgozó és részletesen ismertető Vajna Károly gyűjtőfogházi igaz-
gató több pontban, alaposan indokolta, hogy a romákkal szembeni vád és az ítélet 
miért volt megalapozatlan, miként következhetett be Justiz-Mord. Ezek közül elég 
kiemelni a tényállás megállapításának hiányát, az ítéleteknek pusztán a beismerő 
vallomásra alapozását, a jegyzőkönyvek tartalmának egyéniesítés nélküli nagyfo-
kú egyezését, az emberevés indítékának hiányát.85

A Hont megyeivel egyidejűleg Bars megyében is folyt hasonló okból eljárás, 
melynek végén két nőt ítéltek halálra és végeztek ki.86

A Hont megyei ítéleteket áttekintve látható, hogy jogszabályi hivatkozásként a 
bűntető eljárási szabályok mellett az 1548. évi 50. tc-re, az 1618. évi 66. tc-re, az 1622. 
évi 64. tc-re, az 1655. évi 26. tc-re, az 1659. évi 16. tc-re, továbbá a Hármaskönyv I. 
rész 15. címére utaltak. A törvénycikkek a gonosztevőknek, rablóknak, martalócok-
nak, kóborlóknak az ispánok, alispánok, szolgabírák és más személyek általi nyo-
mozását, üldözését és méltó megbüntetését írták elő, valamint utalást tartalmaztak 
valamely decrétumnak, más törvénycikknek és a Hármaskönyvnek rendelkezé-
seire. Az előbbiek meglehetősen általános rendelkezések voltak. A Hármaskönyv 
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hivatkozott szabálya viszont konkrét jogalapot teremtett a vádlottak elítélésé-
hez. Eszerint ugyanis a tolvajokat, rablókat, haramiákat, más ilyen fosztogatókat, 
gyilkosokat főbenjáró ítélettel kell sújtani és büntetni. A tolvajokat felakasz-
tani, a rablókat karóba húzni vagy kerékbe törni, a többieket pedig lenyakazni, 
amint megérdemlik.87 Látható, hogy a szokásjogi szabályok a lopásra, rablásra, 
gyilkosságra vonatkoztak, ezek alapján történt a súlyos ítéletek meghozatala. Az 
emberevés büntetése a szabályok között kifejezetten nem szerepelt. Az ítéletekben 
ugyanakkor ezt is megemlítették, a vádlottak terhére rótták.

1890 körül a romákkal kapcsolatban Fejér megyében is felmerült – nyilván 
megalapozatlanul – a kannibalizmus gyanúja.

1900 és 1904 között a budapesti hírlapok a styriai Marburgban (ma Maribor, 
Szlovénia) zajló emberevő perről és annak fejleményeiről tudósítottak. Eszerint 
1900-ban a marburgi esküdtszék elé az egyik közeli faluban, Prassdorfban lakó vin-
cellér, Bratusa Ferenc és felesége, Mária került. Az ügyész gyermekgyilkossággal 
vádolta őket. Mégpedig azzal, hogy 12 éves Johanna lányukat az apa megfojtotta, a 
testet a házaspár kenyérkéssel és fejszével szétdarabolta, majd a gyereket a kemen-
cébe dobta. A sülő hús szaga nyomán a férj éhes lett és evett lánya felső combjából. 
Az esküdtszék a férjet kötél általi halálra ítélte, melyet azonban magasabb fórumon 
életfogytig tartó súlyos börtönre változtattak át. A feleség 3 évi börtönbüntetést 
kapott. 1903-ban azonban előkerült az évekkel korábban eltűnt Johanna. Bratusa 
az ismételt tárgyaláson arra hivatkozott, hogy a beismerő vallomást úgy csikarták 
ki belőle. Végül felmentették és szabadon bocsátották.88 Az első ítéletet a bíróság 
gyermekgyilkosság miatt szabta ki, az emberevés cselekményére ezúttal sem volt 
büntető törvényi tényállás.

Az ismertetett esetekben az emberevés vádja megalapozatlan volt, ám a 
híradások révén a köztudatban továbbra is megmaradt a kannibalizmus gyanúja.

A modern korban

Dózsa György kivégzése már önmagában felhívta a fi gyelmet arra, hogy a kan-
nibalizmus főleg háborús viszonyok közt élt. Európában, különösen az újkorban 
elsősorban forradalmi és harci, háborús keretek közt támadt fel, kelt ismét életre, 
vált a hatalmi dominancia agresszív kifejezésévé.

Az erdélyi románok 1848-49-ben válogatott kegyetlenségekkel kínozták, gyil-
kolták a magyar lakosságot. Ennek során középkori vagy még távolabbi múltba 
mutató büntetéseket is felelevenítettek. Közéjük tartozott az emberhússal etetés. 
Benedek településen Szöllössy Elek szolgabírót elevenen nyúzták meg, Mégai 
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órásmestert pedig megsütötték. Az áldozat húsából a többi fogolynak megalázó mó-
don enni kellett. Aki vonakodott, annak erőszakkal tömték a szájába a megpörkölt 
húsdarabokat. 89

Térben távolabbi, időben közelebbi példát lelhetünk a II. világháború idősza-
kából, részben európai szereplőkkel. A japán hadsereg India elfoglalását is célul 
tűzte ki. Utánpótlási vonalként vasutat kívánt kiépíteni az őserdőn keresztül. Ezzel 
a thaiföldi és a burmai vasúthálózatot kívánták összekötni. A 400 km-es távolság 
áthidalása iszonyatos áldozatokkal járt, melyhez a japánok bennszülött kényszer-
munkásokat és nyugati hadifoglyokat használtak fel. Az első hadifoglyok – akiket 
a japánok alacsonyabb rendű, nem teljes értékű lényeknek tekintettek – 1942 ok-
tóberében érkeztek meg a halál vasútvonalára. „Az egyik haláltábor parancsnoka 
arra kényszerítette a foglyait, hogy reggelente a Hófehérke c. rajzfi lm törpéinek a 
dalát énekelve vonuljanak munkába. Bizonyos túlkapásokat semmivel nem lehet 
megmagyarázni. Néhány táborban az őrök megették a legyilkolt foglyok szívét. Más 
táborokban viszont arra kényszerítették a foglyokat, hogy felfalják elhunyt társaik 
húsát.”90/1 

A Kwai folyón is áthaladó vasút története megszépített formában az iroda-
lom- és mozikedvelők számára részben ismert. Tudjuk, hogy a japán őrök hadi-
foglyaikat számtalan módon megalázták. Az idézett szöveg több szempontból is 
érdekes. Egyrészt az énekkel történő büntetés szerepel benne, ami nem ismeretlen 
a szankciók körében, ugyanakkor tartalma miatt ez esetben különösen megszé-
gyenítő volt. Másrészt egzakt példát hoz az idézet a kései exokannibalizmusra: a 
japán katonák a legyőzött ellenség egyik legnemesebb szervét, a szívét ették meg. A 
még élő hadifoglyokat pedig megalázásul, az ellenük folytatott harc büntetéseként 
endokannibalizmusra kényszerítették: elpusztult társaik hullájának felfalására. 
A győztesek sikereiket borzalmas formában éreztették.

Kannibalizmussal magyar katonákat is megaláztak szovjet partizánok 1942 
nyarán, Orel környékén. A járőröző négy magyar katonát nyolc géppisztolyos, civil 
ruhás partizán fogta el. A veréssel nyomatékosított kikérdezés után étlen-szom-
jan egy földkunyhóba zárták őket. A kihallgatás másnap folytatódott, majd annak 
végén rájuk kérdeztek, hogy éhesek-e. Ugyanis magyar gulyást főztek nekik. A 
foglyok nekiláttak az ételnek, bár annak furcsa íze és különleges szaga volt. Mi-
vel éhesek voltak, ettek belőle. A tolmács érdeklődésére elmondták, hogy ők más-
képp készítik a gulyást. Rövidesen kiderült, hogy a gulyáshús alapanyagául három 
felakasztott német katona egyikének a combja szolgált. A magyar katonák már 
felkészültek kivégzésükre, de a szovjetek visszaengedték őket. Előtte felhívták 
fi gyelmüket, ha nem jó a német húsból készült ebéd, akkor ne harcoljanak a 
németekkel együtt. 90/2

89 GRACZA é.n. II. 426.
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Szájhagyomány és fenyegetés

Európában a Balkánon különösen sokáig éltek a hagyományok, a régmúlt 
emlékei, köztük a kegyetlenek is. A balkáni népek művészi szépségű balladái, 
hősi énekei részben a drámai hatás fokozásaként nem nélkülözik a kegyetlensé-
geket, a döbbenetes eseményeket sem. Az egyik szerb-horvátnak jelölt, vélhetően 
boszniai hősi ének, a Megugrott a násznép című, melynek főhőse Jankó vajda azaz 
Hunyadi János. Janko vojvoda násznépével a latin király földjére, Legyán városába 
ment a mennyasszonyért, a latin király édes lányáért. A násznép soraiban ott volt 
a délszláv hősi énekek több kedvelt alakja, így Bosnyánin Relja, Králjevics Márkó, 
Obilics Milos és a két Vojnovics, Mityó és Vukó. Ezt a testvérpárt – amíg a két nász-
nép közösen mulatozott – a latin király emberei csellel megfogták, vasnyársra húz-
ták, parázson megsütötték, cukorral meghintették. A násznépet aztán a két legény 
sült húsával kínálták, kik falatoztak is belőle és bort kortyolgattak rá. A nagy szégyent 
és fájdalmat azonban Králjevics Márkó megbosszulta. A két Vojnovics vőfélyért az 
alvó latin király szőke fejű ikergyermekeit vágta le és aprította fel. Aztán kardját 
emelve a királyra parancsolt, hogy egyen, falja a fi ait, mint a násznép a Vojnovicsok 
húsát. A király nem tehetett másképp, megette a keserves ebédet és bort is ivott rá. 
De sorsát ezután sem kerülhette el, Králjevics Márkó az ő fejét is levágta, lányát 
pedig mennyasszonyként vitte Jankó vajdának.

A hősi énekben hiba volna történelmi hitelességet keresni. Hunyadi János és 
Králjevics Márkó élő személyek voltak, de a Vojnovicsokat a történelem nem ismeri, 
Legyán városa nem azonosítható, a latin királyon pedig katolikus királyt szoktak 
érteni.91

A veretes hősi ének cselekményének és az emberhússal etetésnek megértéséhez 
tudni kell, hogy a mennyasszony násznépe ősi soron bizonyos mértékig ellenségnek 
tekintette a vőlegény násznépét. Ezért is etették meg velük megszégyenítésül saját-
jaiknak, a két Vojnovics vőfélynek nyárson sült húsát. Az endokannibalizmusért 
a bosszú nem maradt el, Králjevics Márkó, a nagy erejű hős, a latin királlyal saját 
fi ait etette meg. A hősi énekek hosszú ideig éltek, hatottak a délszlávok körében. Az 
általuk elmondott cselekmények hozzájárultak a Balkánon az emberhússal etetés, 
megszégyenítés ismeretének fennmaradásához.

A balladák, hősi énekek szintén a középkor valóságának elemeiből építkeztek, 
formálódtak míves költői alkotásokká. Művészi értékük mögött felsejlik az a ke-
gyetlen világ, mely Dózsa ítéletét is befolyásolhatta.

A bolgároknál a hajdut vagy hajdutin kifejezés olyan 17-19. századi szegényle-
gényt jelent, aki társaival az oszmán-török uralom illetve a hatalom emberei ellen 
harcolt, de alkalomadtán a kereskedőket, az utazókat, a városok gazdag lakóit is ki-
rabolta. A bolgár népköltészetben külön csoportot képeznek a hajdut énekek, melyek-

91 KISS 1956, 102-109.
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ből a hajdutok büszkesége, küzdelmes élete, kemény világa egyaránt érzékelhető.
A Szegénylegények bosszúja c. drámaian tömör hajdut énekben Ivancso 

csorbadzsit, az adószedőt keresik fel az egyébként hegyeket, sűrű erdőket járó 
legények. Zörömbölésükre a feleség, Ivaníca nyitja ki a vasas kaput és irányítja a 
kincseiket számláló férjhez a bosszúszomjas legényeket. Ők máglyát raknak, fölé 
marhákat húznak nyársra. Aztán Ivancsot is odavonják, húsából falatokat vágnak. 
A feleséget Ivanícát is megkínálják belőle: „Egyél asszony, uradnak húsából!” Végül 
mindkettőjüket tűzbe dobják.92

Hasonló gondolatokra indítanak bennünket a román népballadák és hősi éne-
kek. A Gica (Ghiţă Cătănuţă) c. balladában Erdély ösvényein ballagott, lovagolt, 
dalolt a vitéz ifjú katona, Gica és vele szerelmese, szép felesége. Az asszony énekét 
hallva rájuk rontott a terület ura, Gruján. Birtoka háborításáért vámul a nőt vagy 
Gica kardpárbajra kiállását követelte. Gica az utóbbit választotta. A hosszú viasko-
dás alatt az asszony elárulta magát, neki mindegy, hogy ki győz. Aki élve marad 
a gyepen, az lesz számára a férfi . Gica ezt hallva, végzett Grujával. Aztán asszo-
nyával nagy mulatságot csapott, melynek végén a hűtlenül nyilatkozó feleség fejét 
fényes kardjával lecsapta. A fejet anyósához vitte, hogy tegye fazékba, főzze ki jól 
és meg is egye, mert ez az ő elkényeztetett leánygyermeke. Akit anyja oly rosszra 
nevelt, hogy minden férfi t megkívánt.93

A Ghiţă Cătănuţă balladának egy variánsát 1958-ban Olt megyében gyűjtötték. 
A témánk szempontjából érdekes, a ballada végén található motívum nyers for-
dításban a következő: „Jó napot, anyámasszony, van-e savanyú káposztád, nekem 
van zsíros húsom a te szép lányodból. Anyósa káposztát vágott, tűzre tette, a mel-
lekkel megfőzte, majd megette. Mire Ghiţă mondta: Egyél zsíros húst is a te szép 
lányodból, nem volt jó a házasságra!”94

Végezetül egy 1969-ben Scorni Cesti-en gyűjtött variáns nyers fordítása: 
„Nesze anyám, zsíros hús, a tisztelt mennyasszonytól, főzd meg káposztával! S 
Ghiţă lefeküdt, s mikor az étel elkészült, Ghiţăt fölköltötte. Kelj fel, Ghiţă, de legyen 
itt a feleséged is! Mikor Ghiţă meglátta, csodálkozni kezdett: Istenem, Istenem, mit 
látott, anyát, aki eszi a gyermekét!”95

A 19. század második felétől Magyarországon már nem véghezvitt cselek-
ményként, hanem fenyegetésként bukkant fel az emberhús evés illetve az azzal 

92 NAGY 1975. III. 302-303.
93 V. ANDRÁS - DOMOKOS 1961 89-94, 321-323. A kötetben forrásként egy antológia került 
megjelölésre: Antologie  de literatură. Vol. I. Poezii. Bucureşti, 1953, Editura Academiei Republicii 
Populare Române. A Ghiţă Cătănuţă c. ballada a 379-385. oldalakon található, ám valószínű, hogy 
a hivatkozás nem pontos. Itt egy más tartalmú, és éppen az emberhús evés tekintetében más 
tartalmú variáns szerepel.
94 NIJLOVEANU 1989 244-246.
95 http://www.creeaza.com/familie/balade-doine-cantece/GHUTA-CATANUTA695.php. 
Mindhárom román adattal kapcsolatban köszönöm Tötszegi Tekla kolozsvári néprajzkutató segít-
ségét, közlését és fordítását.
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etetés. A kisszámú példa azonban egy ősi gyakorlatra visszautaló gondolkodást 
tükröz, mindez pedig a múlt feneketlen kútjába és az emberi lélek mélyrétegeibe 
enged bepillantást.

Nagy Czirok László (1883-1970) köztisztviselő, etnográfus egy életen át foglal-
kozott szülőföldje, a Kiskunság népéletével. A táj betyárvilágáról szóló egyik han-
gulatos történetében szó esik a veszélyt jelentő személyekkel való elbánásról, testük 
étellé aprításáról, igaz csak afféle túlzó szólásként, fenyegetésként.

Az elbeszélés szerint az 1850-es években Nagy Czirok Mihály kalapári tanyá-
ján disznótoros vacsorát tartottak, melyen a szomszédos tanyákon élő rokonság 
vett részt. Vacsora után a torosok kedve egyre emelkedett. Éjfélt követően már 
csak a férfi ak maradtak, vagy hatan mulatoztak tovább. A betyárok ócsárlására is 
sort kerítettek. Egyikük kijelentette, ha most jönnének Bogár Imréék, elbánnának 
velük. A másik tovább hetvenkedett: Bokráncsra hánynánk üket! Azaz bográcsba 
dobálnák, ételükké aprítanák őket.96

A bátor torozók kiszólása ellenségeik elfogyasztására utalt. Amíg Nagy Czirok 
László a kiskunsági, addig Gönczi Ferenc (1861-1948) tanító, néprajzkutató a somogyi 
betyárvilág emlékeit gyűjtötte. Nagy tényszerűséggel feldolgozta a Somogy és Bara-
nya megyében tevékenykedő betyár vezér, Bergán Jancsi és két társa, Radics István 
és Szép Ferkó történetét is. A leírásból csak a témánkba vágó részt ragadom ki. Duss 
Lajos bogdásai református tanító sógorát, Zsoldos János kisdobszai tanítót és fi ait a 
betyárok, Patkó Jancsi és társai, köztük Bergán Jancsi 1863-ban Görösgálon, a Zöldág 
csárdában agyonlőtték. Duss Lajos elhatározta, hogy bosszút áll, élve vagy halva a 
gyilkos betyárokat pandúrkézre adja. Tájékoztatta erről a pécsi főcsendbiztost, és egy 
orgazdán keresztül fel is vette a kapcsolatot a betyárokkal, kiket magához hivatott. 
Mikor a betyárok második látogatása volt várható, a tanító bejelentésére lakásának 
padlásán nyolc pandúr rejtőzött el. A három betyár megérkezett. A vacsora utáni 
feketekávéjukba Dussné álomport kevert, így a pandúrok könnyebben elbánhattak 
velük. A hatalom emberei előbb rálőttek az alvó betyárokra, aztán rohanták meg 
őket. Bergán Jancsival a fejlövés végzett, két sebesült társát viszont megkötözték és 
a siklósi várba kísérték. Szép Ferkót és Radics Istvánt a bíróság halálra ítélte, bitófán 
történő végrehajtással. A betyárok haláluk előtt Duss tanítót magukhoz hívatták, 
aki fel is kereste őket a siralomházban. Ott a betyárok kijelentették a tanítónak, „ 
ha tudták volna, hogy nála mi vár rájuk, az ő legfi atalabb s legkedvesebb leányát 
paprikásnak vagdalták volna össze s abból feleségével együtt kényszerítették volna 
enni s a feleségével együtt elevenen megnyúzták volna.” A két betyár egyébként 
megbánásának is hangot adott, ám a Duss család a többi betyártól félve egy éven 
át a katonák által őrzött siklósi vár biztonságában maradt.97 A betyárok megnyilvá-
nulásában egyrészt a gyakorlatban századok óta alkalmazott megnyúzás szerepelt, 

96 NAGY CZIROK 1965, 231,232.
97 GÖNCZI 1944, 304-307.
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másrészt az időnként felbukkanó emberhússal megetetés. Ráadásul ez a büntetés, 
bosszúállás a legfájdalmasabb, legmegszégyenítőbb módon a legkedvesebb gyerek 
feláldozásával történt volna. Mindez azonban már csak a betyárok képzeletében, 
utólagos előadásában jelent meg. Eszerint azonban a bosszúállás ilyetén formája 
még élt a betyárok tudatában. Ugyanakkor a tények azt bizonyítják, hogy ebben a 
korszakban a bosszú- szomjas betyárok inkább agyonlövéssel vagy agyonveréssel 
torolták meg a rajtuk, társaikon esett súlyos sérelmet.

Szólások

A Kárpát-medencében a darabokra vágott állati húsból, ízesítőkkel, rövid 
lével többféle módon készített pörkölt egyik fajtáját jelentette a paprikás. A színét, 
ízét meghatározó fűszernövény nyomán hívták így az Alföldön, de másutt is a 
magyarok illetve a velük élő egyes népek. Az étel valamint a rá használt paprikaš 
megjelölés a horvátoknál és a szerbeknél egyaránt ismert volt. Sőt, a fenyegetés, 
azaz az ellenség, a haragos paprikásba aprításával kapcsolatos fordulat is élt a 
szerbség körében. Ezt egy II. világháború alatti eset is bizonyítja.

1941. április 6-án megindult Németország támadása Jugoszlávia ellen. Április 
11-én Magyarország is bekapcsolódott az eseményekbe és megszállta többek közt a 
Bácskát. Április 12-én a Magyarkanizsára bevonuló magyar katonák a Városházán 
lőtték agyon Radivoj Bogdan sánta szerb szabót, aki eszelősen azt kiabálta, „a ma-
gyarok húsából akarok paprikást enni”. Más szerbeket a katonák ugyanitt megvertek. 
Mindezekért, továbbá más okból és célból a jugoszláv partizánok kegyetlen bosszút 
álltak, 1944-ben mintegy 300 magyart küldtek a másvilágra.98

A bűnözők, elítéltek körében napjainkban is él a másikat, rendszerint a 
gyengébbiket fenyegető szólás: eszek a húsodból! 2012. január 22-én, vasárnap bru-
tális támadás ért egy fi atalkorú elítéltet a kaposvári börtönben. Cellatársa, egy 
előzetes letartóztatásban lévő, egyébként szintén fi atalkorú személy összeverte, 
majd száját tűvel és cérnával három öltéssel összevarrta, hátára pengével feliratot 
karcolt, bal lábát tollal összeszurkálta, jobb lábát összevagdosta. Végül azzal fenye-
gette meg, hogy eszik a húsából.99

A régi büntetőjog és egyes szólások, bizonyos szókapcsolatok közötti 
összefüggésre a magyar tudomány már régen felfi gyelt, a kérdéskörnek tanulmá-
nyokat szentelt.100 A fentebb említett szólások, szókapcsolatok is ehhez a körhöz 
közelítenek. Általánosságban pedig elmondható, hogy a hajdani gyakorlat az idők 
múlásával fenyegetéssé illetőleg szólássá, szólásokká szelídült.

98 CSERES 1991, 164; CSORBA-MATUSKA-RIBÁR 2004, 129.
99 SONLINE  2012
100 TOLNAI 1913/5, 193.
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A szólások közé sorolható az „eszi az embert, mint rozsda a vasat” proverbium is. 
A mára kiveszett, de legalább is igen elhalványult szólást, az uradalmi cselédek 
alkalmazták valamelyik szigorú vagy embertelen intézőre, gazdatisztre, tiszttartó-
ra, jószágigazgatóra. Fejér megyében, a nagybirtokok egykori hazájában gyűjtésem 
során vagy beszélgetések alkalmával magam is sokszor hallottam ezt az uradalmi 
majorok korábbi lakóitól. Különösen az egyik nagy uradalom név szerint megje-
lölt gazdasági vezetőjére mondták a megye legkülönbözőbb pontjain, hogy „ette az 
embert, mint rozsda a vasat.” 

Még távolabbra mutató kapcsolatra is lehet utalni. Ismert, hogy a néphagyo-
mány egyes elemei a gyerekek körébe süllyedtek le. Talán ez történt a szülők, ro-
konok egyik játékos cselekedete során is. Amikor a felnőttek a kicsiny gyermek 
mezítelen karját, lábát arcukkal, szájukkal érintve, csiklandozva mondták: 
megeszem, megeszem! A kicsi pedig örült a tréfálkozásnak, jókat nevetett. Ezt a 
játékot napjainkig megyénkben és másfele is széles körben gyakorolták. 

A katonaélet a számtalan nehézség, kegyetlenség mellett a durvább vagy 
szelídebb tréfálkozásra is alkalmat adott. Némelyik szigorúbb parancsnokra 
mondták mosolyogva, hogy „reggelire két bakát (huszárt, tüzért) szokott megenni.” 
Szinte szólásként élt az ilyen vagy hasonló megfogalmazás a laktanyák árnyékában 
Székesfehérváron is, mely hosszú ideje katonaváros. 

A túlzó szólások katonát fogyasztó parancsnoka mellett, volt aki önmagáról 
állította, hogy egy másik réteg, a parasztság tagjait szokta felfalni. Rónaszéky 
(más írásmóddal Rónaszéki) Gusztáv (1854-1913) színész, népszínművek komikus 
fi gurájának alakítója, alkalmi színdarabok, bohózatok, énekes művek írója örökí-
tett meg egy ilyen esetet. Rónaszéky, mint sok városban megforduló személy ese-
tenként a vidéki színészélet némelyik epizódját is megírta. A Parasztot eszik c. 
színészhistória az 1870-es évek elején Székesfehérváron történt meg. Az akkor 19 
éves, pályáját kóristaként kezdő Rónaszéky társaival együtt érkezett Thalia sze-
kerén a megye székhelyére. Protektorával, a nála idősebb színésszel, R. Gyulával 
különös kalandba keveredett. Együtt mentek be egy kocsmába, hol a hosszú asztal 
körül fehérvári parasztlegények mulattak vagy tízen. Az idősebb színész rendelt 
kétszer egy liter bort, és köszönés, engedélykérés nélkül leült a parasztlegények 
közé. Mikor azok a magatartását szóvátették, ivott és vésztjósló hangon maga elé 
azt mormogta: „Parasztot eszek.” A fi atal kórista hiába próbálta enyhíteni a mind 
feszültebb hangulatot, Gyula bátyja többször is ugyanazt ismételte: „Parasztot 
eszek.” Ekkor már a legények somfabotja is előkerült. Végül azért még rákérdez-
tek: „Hát aztán miért eszik az úr parasztot?” Az idősebb színész felállt, homlokon 
csókolta a kérdezőt, szeme közé mosolygott és kedélyesen felelte: „Mert szeretem 
a parasztot!” A felek gyorsan megbékültek, reggelig együtt táncolt a színész a 
parasztokkal, akiket meg akart enni.101 A leírásból látható, hogy az idősebb színész 

101 RÓNASZÉKY, 1891. 3.
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a kocsmában kellő mesterségbeli rutinnal alakított, ott is színészkedett. Vélhető-
en egy színpadi darab, talán népszínmű vagy vándoranekdota szerepébe helyezte 
magát. Gyanítható, hogy a parasztlegények is látták, hogy egy komédiás telepe-
dett közéjük, aki iránt megértőbbnek mutatkoztak. Végül pedig, a csattanó után 
minden jókedvben, mulatozásban oldódott fel.

Művészetek

A magyarországi műveltséghez századokon át hozzátartozott az antik kultú-
ra, benne a mitológia ismerete. A kannibalizmus az ókori görög mitológiában is 
felbukkant, egyrészt Kronosszal, másrészt Tantalosszal kapcsolatban.

Kronosz megszerezte apja, az istenek trónján ülő Uranosz hatalmát és fele-
ségül vette saját testvérét, Rheát. Így együtt uralkodtak isteneken és embereken. 
Ez volt az emberiség aranykora. A harmóniát Kronosz anyjának, Ghaianak a 
jóslata bontotta meg. Eszerint Kronosz trónját saját gyermeke fogja megdönteni. 
Kronosz ennek elkerülése érdekében megette, lenyelte öt utódját. A később született 
Zeusz helyett azonban egy bepólyált követ evett meg. A felcseperedett Zeusz egy 
alkalommal meghányatta apját, így az öt testvér újból a napvilágra került. Zeusz 
velük szövetkezve tudta apja és a titánok hatalmát megdönteni.102

Tantalosz apja egyesek szerint Zeusz volt. Egy alkalommal meghívta az 
Olymposz lakóit ünnepi lakomára. Mivel félt, hogy éléskamrája nem nyújt elég 
ételt a halhatatlan vendégeknek, ezért saját fi át, Pelopszot is belerakta az isteneknek 
tálalt eleségbe. Azok, iszonyodva tolták el maguk elöl a feltálaltakat, csak Démétér 
evett a fi ú bal lapockája húsából. Tantaloszt az istenek megbüntették. Tettéért örök 
éhség és szomjúság várt rá. Zeusz pedig újra életre támasztotta Pelopszot.103

A kannibalizmus ismeretét, létezését az említett mítoszok is erősítették, ahogy 
a 19. század elejétől a távoli vidékek népeiről szóló útleírások.

Dózsa György sorsa, élete számos művészt megihletett. A szépirodalom 
területéről mindenekelőtt Petőfi  Sándort, Ady Endrét, Juhász Gyulát, Illyés Gyulát, 
Sinka Istvánt kell megemlíteni. Ady bujdosó énekei közé sorolható a Dózsa György 
lakomáján című104, melyben a vezér húsából lakmározás is felbukkant:

„Sebő pajtás, jóllaktunk egyszer,
Holt ember varjaknak étkük.
Pajtás, mi voltunk a rossz varjak.
Mi éhesen széjjeltéptük”

102 BODROGI 1973, 224.
103 BODROGI 1973, 237. MILLS 2006, 167-169.
104 ADY 1971, I. 224.
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Sinka Istvánnak a György vezér a tüzeknek suttog című versében105 a vesztő-
hely Dózsája szólalt meg:

„Sebő most a vállamba harap
és sír szegény. Ő a nép, a nagy.
Elbotolt a maga igazán
s azt siratja….Meghalok hazám!”

Talán nem véletlen, és Adyra utal, hogy Sinkánál is Sebő a levert vitéz.
Gárdonyi Géza 1901-ben megjelent nagysikerű regényébe, az Egri csillagokba 

szőtte bele Dózsa kínhalálát, testének harapdálását. A két regénybeli szereplő, a 
nemesi származású, öreg Cecey és Bálint pap Mohácsot követően, a kettős király-
ság idején, éveken át folyamatosan civakodik. Magatartásuk jól kifejezi a magyar 
nemesség megosztottságát és színeváltozását. Mindegyik szereplő szidja a másikat, 
attól függően, hogy az éppen Szapolyai János vagy Ferdinánd pártján áll. Bálint 
pap az egyik heves szóváltás során éktelen dühvel kiáltott Ceceyre: Elfelejtette-e, 
hogy Szapolyai hóhér? Elfelejtette-e, hogy ők ketten együtt ettek Dózsa György 
húsából?106

Napjaink könnyűzenéjében és irodalmában újabb tartalmat kapott a másik 
ember húsából evés, különösen, ha párokról, szeretőkről van szó. Többek közt 
az eggyé válást, az azonosulást fejezik ki vele. A Te vagy a jó című 2006-os dal 
előadója a Road zenekar, szövegírója Molnár Máté. A témánk szempontjából 
érdekes szövegrész:

„…ahhoz, hogy megtudd mennyit érek,
a lényeg a lényed, no meg a tettem
én a húsodból ettem és ez lettem.”

Debreczeni Éva a Hátulról előre meg visszafelé című versében107 pedig így írt:

„…Látod milyen szép a halál?
Lábad közül már senki se kiabál.
Ne tiltakozz eszem!
Véres húsodból eszem.”

Tehát a szólások egyrészt nyelvi emlékké, másrészt elevenné váltak, bekerültek 
a költészetbe.

105 SINKA 1977, 202.
106 GÁRDONYI 1960, 138.
107 DEBRECZENI 2010
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Az amerikai indiánok életében a rituális táncok igen fontos szerepet játszot-
tak.108 Nem véletlen tehát, hogy az aztékok spanyol hadifoglyaikat a szertartásos 
emberáldozat előtt fejükön tollal, kezükben legyezőfélével táncra kényszerítet-
ték.109 A táncrakényszerítés nálunk is előfordult. Több forrás szól róla, hogy a Dózsa 
György trónjához bocsátott, kiéheztetett hajdúknak nádsíp és hegedű hangjaira, 
meg füttyszóra a „maguk módja szerint” kellett járniuk a hajdútáncot és minden 
körülforgás után, mint éhes farkasoknak vagy éhes disznóknak egyet-egyet kel-
lett harapniuk és nyelniük Dózsa György testéből.110 A táncra kényszerítés Dózsa 
körül, szolgálta a megszégyenítést is, Dózsáét és a hajdúkét egyaránt. Emellett a 
tánc kapcsolatba hozható a magyarországi halottas illetve torbeli táncokkal. A te-
metés végén vagy az azt követő toron, étkezésnél egykor a gyászolók táncoltak is. 
Evonatkozásban a magyar nyelvterületről a középkortól kezdve egész a legutóbbi 
időkig vannak adatok. 111

A hajdúknak Dózsa ítéletvégrehajtáskori tánca illetve a korszak táncban gaz-
dag világa többeket megihletett. Ennek nyomán 2010. nyarán a Szegedi Szabadtéri 
Játékokon a Honvéd Táncszínház és más együttesek, szereplők új magyar, nemzeti 
táncjátékot mutattak be. A látványos tánc- és zenei produkció a Tánckrónika Dózsa 
György tetteiről vagyis röviden a Dózsa címet viselte. A táncjátékot Vincze Zsu-
zsa írta, az ötletet adta és a koreográfi át szerezte Zsuráfszky Zoltán. A zenemű és 
dalszövegíró Szarka Tamás (Ghymes Együttes) volt. A Dózsa sorsát végigkövető 
számos jelenet után a szereplők, a táncosok megformázták a kivégzés drámáját is. 
A mintegy tucatnyi, hátrakötött kezű foglyot katonák terelték a színre. A tántor-
gó, eső-kelő hajdúk erőtlen táncukat járták Dózsa körül, testmozgásukkal, fejük 
rántásával jelenítették meg a vezérük húsából tépést, lakmározást, hogy azután 
elfordulva az öklendezést imitálják. Végezetül Szarka Tamás énekmondó szólt 
Dózsaként. Több rétegű verséből nem maradt ki az áldozathozatal sem:

„…Egy eladta, egy megmarta,
Vérben forgó, forró testemet…”

A képzőművészetből a témához kapcsolódó egyik legismertebb alkotás 
Théodore Gericult (1791-1824) francia romantikus festőnek A Medúza tutaja c., 
a párizsi Louvréban látható képe. 1816 nyarán a Médusa azaz Medúza nevű fre-
gatt hajótörést szenvedett az afrikai partok közelében. A kapitány és a tisztek egy 
törékeny tutajon magukra hagyták az utasokat és a legénységet. A hajótöröttek éle-
lem és ital nélkül nagy kínokat éltek át. Hánykolódásuk 12 napja alatt a túlélők a 
kannibalizmusig is eljutottak. A 149 személyből csak 15-en élték túl a szenvedést. 

108 LIPS 1960, 154-173.
109 SZ. B.1993, 82-84.
110 MÁRKI 1913, 488.
111 Számos adatot hoz RÉTHEI PRIKKEL 1924, 93-100.
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Gericult az eseményeket követően festette meg művét, mely drámai részleteivel 
nagy művészeti és politikai vihart váltott ki. 

Ugyanebben az időszakban született a spanyolok nagy festőjének, Francisco de 
Goya y Lucientesnek (1746-1828) a Fiát felfaló Saturnus c. festménye, mely a madridi 
Pradoban látható. Ismert, hogy Kronoszt a római mitológiában Saturnus-szal azono-
sították. Goya képe pesszimista látomásainak egyike. Talán a legszörnyűbb a fekete 
festmények között. A gyermekét vadállati módon felfaló apa látványa mellbevágó. 
Nem véletlenül tekintik a képet az expresszionizmus egyik kiinduló pontjának.112 

Összegzés

A kannibalizmus az állam és az állam által alkotott jogszabályok előtt már léte-
zett. Mégpedig többféle okból, endo- és exokannibalizmus formájában egyaránt. Az 
állami jogszabályok illetve a zsidó-keresztény vallás normái tiltották elkövetését, 
bűncselekménynek, bűnnek minősítették azt. Ilyen körülmények közt természe-
tes, hogy az állami büntetőhatalom szervei Európában a középkortól büntetésként 
lényegében nem alkalmazták. Ami alól Magyarországon Dózsa György ítéletének 
végrehajtása és esetleg az annak példájául szolgáló esetek kivételt jelentettek.

Az állam előtti időkből származó, ősi hagyomány alapján a nép illetve egyes 
rétegek körében, egyes közösségekben fennmaradt, tovább élt a kegyetlen szankció, 
időnként alkalmazásra került, és esetenként a gyakorlat révén jogszokásként jelent 
meg. Elsősorban az endokannibalizmusra kényszerítés, büntetés, mely megszé-
gyenítést is jelentett. Másodsorban az exokannibalizmus, mint a siker, a győzelem 
kinyilvánítása. Különösen megmaradt, alkalmazták kivételes életviszonyok közt, 
a forradalmi vagy háborús körülmények között, bosszúból, megalázásul, megsem-
misítés céljából vagy újabb indulatok táplálása, erő megszerzése érdekében. Ilyen-
kor az erőfölénnyel, a hatalommal rendelkező, erőszakos, embertelen hajlamot mu-
tató közösségek, csoportok, így a lázadók, felkelők, katonák, fogvatartók éltek vele, 
amit vezetőik, parancsnokaik aktívan támogattak vagy passzívan tudomásul vet-
tek. Az ősi gyakorlat – igaz, nem széles körben, nem hosszú időre – de átmenetileg 
teret nyert, eljuthatott a jogszokásig. A főszabályként előírt állami tilalom ellenére, 
ami alól az állam alig tett kivételt.

A mégis csak ritkán gyakorolt szankció illetve jogszokás napjainkhoz közeled-
ve puszta fenyegetéssé, borzalmas hátrány kilátásba helyezésévé vált, a végrehajtás 
reális esélye nélkül. Aztán tovább enyhült, megváltozott tartalommal és / vagy 
súllyal a szólások közé került, sőt, tréfás szólássá szelídült. Az emberhús evés drá-
maisága a művészeket is megihlette.

A tanulmány először a Vár c. irodalmi és közéleti folyóirat 2013/2. számában jelent meg. 
Jelen tanulmány ennek bővített változata.

112 SANCHEZ 1999, 118.
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„Kiszúrom a szemedet!”

A megvakítás mint bűncselekmény, mint büntetés, 
valamint továbbélése a népi gyakorlatban

Bevezető

A vakság a látóképesség átmeneti vagy végleges, illetve részleges vagy teljes 
hiányát jelenti. A 20. század közepi meghatározás szerint tudományos értelemben 
vak az, akinek szemében, agyában nincs fényérzés, praktikai tekintetben pedig az, 
aki közvetlen környezetében nem tud tájékozódni. A látási képességet elveszítheti 
egyik vagy mindkét szem, de gyakorlati értelemben csak mindkét szem látóképte-
lenségét nevezik vakságnak.113

A látórendszer bármely részének zavara vaksághoz vezethet. Napjaink szak-
irodalma szerint a vakság okai két nagyobb csoportra oszthatók. Lehetnek ezek 
az emberrel veleszületettek vagy szerzettek. A második csoportba tartozik többek 
között a szürkehályog, a krónikus zöldhályog vagy a cukorbetegség. Ennél a ka-
tegóriánál a felsorolást általában a sérülések zárják. A többes szám használatából 
is kitűnik, hogy itt összefoglaló megjelölésről van szó: sérüléssel a vakság többfé-
leképpen alakulhat ki, idézhető elő. Egyrészt mechanikai (pl. éles tárgy, eszköz), 
másrészt vegyi (pl. gáz, vegyszer), harmadrészt sugárzással kapcsolatos (pl. nap, 
lézer), negyedrészt elektromos (pl. villámlás) hatásra következhet be a vakság. Az 
esetek döntő részében azonban a sérüléssel összefüggésben az okok közt nem a 
természet erőit, hanem az ember szándékos vagy gondatlan magatartását, más 
tekintetben jogsértő, esetleg jogszerű eljárását kell keresni.

Vizsgálódásom középpontjában a vakság sérüléssel történő előidézésének bi-
zonyos csoportjai állnak. A vizsgálódást döntően a jogtörténet, a jogtudomány és a 
néprajz módszereivel végeztem, interdiszciplináris jelleggel.

Az ember alapvetően vizuális lény, így mindig is nehéz volt azok helyzete, akik 
egyik szemükre sem láttak. Különösen nehéz volt a régebbi századokban, amikor a 
teljesen látó ember is fokozottan függött azoktól a kisebb-nagyobb közösségektől, 
melyeknek tagja volt, melyekre rá volt utalva. A korábbi időkben a társadalom, a 

113 ÚML 1961–1972, VI. 589.
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közösség a vakoknak messze nem nyújtotta azt az érzelmi, anyagi, eszközbeli és 
más támogatást, mely könnyíthette volna életüket. Sőt, az esetek döntő részében a 
sérülés okozójának éppen az volta célja, hogy a megvakított ember alkalmatlanná 
váljon valamely tevékenységre, mi több, szinte vagy teljesen lehetetlenné váljon az 
élete. Ezen keresztül a környezet, a család, a szűkebb vagy tágabb közösség viszo-
nyai is nehezüljenek.

A sérülés által történő megvakulás, illetve megvakítás az ókorban és a közép-
korban a szokásjogban és a tételesjogi szabályozásban megjelent egyrészt olyan cse-
lekményként, mely büntetendő; másrészt büntetésként. A tálió elvének követése nyo-
mán e kettőt gyakran együtt említették, alkalmazták, ezért én is együtt tárgyalom.

Általánosságban az mondható, hogy a megvakításnál mint bűncselekménynél 
egyik ember a másiknak szándékosan vagy gondatlanul, de végső soron jogellene-
sen vette el szeme világát. A megvakításnál mint büntetésnél pedig a bíráskodásra 
jogosult személy vagy testület jogszerű döntését, megvakítást elrendelő büntető 
ítéletét jogszerűen hajtotta végre a büntető hatalom ítélet-végrehajtója.

A másik ember egyik vagy mindkét szemére megvakítása, mely bűncselek-
ménynek minősült, többféle indokból, a bűnösség különböző alakzatai által, több-
féle módon megtörténhetett. Az ókor és a középkor emberét azonban mindezek 
kevésbé érdekelték, hanem igazából az eredmény – adott esetben a megvakítás, 
megvakulás – került fi gyelme középpontjába. Ide kapcsolódóan előbb általánosság-
ban kell szólni a szankcionálásról.

A korábbi századok emberének igazságérzetét az „ugyanazt-ugyanazért” 
szemlélet jellemezte. Az elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben a bünte-
tőhatalom részéről a tálió elvének azaz a ius talionisnak érvényesítését igényelte. Szo-
ros értelemben a tálió a „szemet szemért” kívánalom következetes alkalmazását 
jelentette. (Pl.: A másik ember kezét levágó bűnös kezének lecsapását, büntetés-
ként.) Minden esetben azonban nem volt mód az ilyetén, szorosan következetes 
szankcionálásra, ami teret nyitott a tükröző büntetéseknek. (Pl.: A hamisan esküvő 
ujjának levágása, az istenkáromló nyelvének kimetszése.) A tálió mint büntetési elv 
sokáig élt, de mellette feltűnt a kompenzáció is, mely a bosszú megváltását jelentette. 
Ismeretes volt a személyi kompenzáció (pl.: a megölt fi úért a vétkező egy életerős ifjút 
adott a megsértett családnak), de méginkább alkalmazták a vagyoni kompenzációt, 
azaz a kompozíciót. (Pl.: A testi sérülés megváltása bizonyos számú állattal.) Tehát a 
sértések vagyoni értékben történő kifejezését és kifi zetését, azaz megváltását al-
kalmazták. A büntetéseknél az azonosság helyébe így az arányosság lépett, mely 
egyaránt kielégítette a sértett és a társadalom igazságérzetét.114 

Visszatérve a címben jelzettekhez. A megvakítás illetőleg szemkitolás – ahogy 
említettem – igen hosszú ideje megtalálható az emberi együttélést szabályozó nor-
mákban. Egyrészt mint tiltott, súlyos büntetéssel fenyegetett magatartás, másrészt 

114 Részben MEZEY 2007, 299.; KABÓDI 2006, 117–118.
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büntetésként, melyet alkalmaztak az ítélkezési gyakorlatban. Az utóbbival a jogi 
normák rendelkezései alapján büntettek, amit végrehajtottak, hacsak az elkövető 
nem válthatta, váltotta meg magát.

Európában az újkorban a testcsonkító büntetéseket teljesen megszüntették. 
Közülük a komoly fi zikai, pszichikai hátrányt okozó megvakítás már a közép-
korban kezdett háttérbe szorulni. A polgári kort megelőzően el is tűnt az európai 
államok tételesjogi szabályozásából, szokásjogából és bírói gyakorlatából. Amo-
lyan búvópatakként azonban tovább élt: kivételes viszonyok között, háborús vagy 
forradalmi körülmények esetén, népítélet végrehajtása során. Végül a nép körében 
már inkább csak fenyegettek vele, vagy puszta szólásként maradt meg.

Az alábbiakban mindezeket példákkal kívánom illusztrálni: egyrészt a jogi 
szabályozást, másrészt a magyar középkori királyi ítélkezést, harmadrészt a bírói 
praxist, negyedrészt a háborús és forradalmi időket, ide kapcsolódóan a népítélete-
ket, végezetül a népi jogéletet, jogi gondolkodásmódot. A vizsgálódás határait fe-
szegetve napjaink egyes megnyilvánulásait sem kívánom fi gyelmen kívül hagyni.

A jogi szabályozás

Másnak a megvakítása tehát igen hosszú ideje tiltott, büntetendő cselekmény-
nek minősült. A normákban szankcióként egyaránt érvényesült a tálió elve, a tük-
röző jelleg és a kompenzáció. Míg a fentiekben ezekről általános jelleggel szóltam, 
addig itt már konkrétan a megvakításhoz kapcsolódóan szólok.

A tálió elve – hogy az elkövető azonos hátrányt szenvedjen azzal, akit sér-
tett – itt valóban a „szemet szemért” elv szó szerinti alkalmazását jelentette. Aki 
más szeme világát elvette, annak az ókorban és a középkorban általában el kellett 
szenvednie, hogy a sajátját is elveszítse. Igen fi gyelemre méltó, hogy a tálió elvé-
nek illusztrálására ez a szabály, illetve szólás alakult ki, mely egyúttal nagyon 
kifejező is.

Említettem, hogy a tükröző büntetést általában akkor alkalmazták, ha nem 
nyílott lehetőség a szűkebb értelmű tálió követésére. Ilyenkor tükröző volt maga 
a büntetés és tükröző annak végrehajtása. (Pl.: A gyújtogató máglyahalálra ítélése, 
majd megégetése.) Némelykor azonban a tükrözés lehetőségei korlátozottabban, 
csonkábban érvényesültek.115 Ide sorolható a tolvaj megvakítása, hiszen a cselek-
mény végrehajtásában más testrészei mellett szemének, szemességének is megha-
tározó szerepe volt.

A kompozíció elve alapján a megvakításkor viszonylag jelentős vagyoni bünte-
tést alkalmaztak, mert a cselekmény súlyos hátrányt okozott a sértettnek. Azonban 
a vagyoni megváltás nagysága mégis függött az elkövető vagy a sértett társadalmi 

115 MEZEY 2007, 309–310.
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helyzetétől, és gyakran vagylagos volt.
A felsorolt elvek közül a jogi normák kialakulásának kezdeti időszakában 

szankcióként döntően a tálió, a lényegileg azonos büntetés érvényesült. Ez a szank-
ció nyilvánvalóan a szem, a látás elvesztését jelentette, az összes súlyos következ-
ményével, mégis előrelépés volt a parttalan magánbosszúhoz viszonyítva.

Hammurabinak (i.e. 1792–1750), Babilónia királyának törvénykönyve kőoszlop-
ba vésve maradt fenn. Az oszlop Hammurabit is ábrázolja, amint a Napisten előtt 
imádkozik. A bevésett szabályok vagy inkább ítéletek legnagyobb része büntetőjo-
gi jellegű. A már meglévő jogszokásokat kodifi káló szöveg kimondta: „Ha valaki 
másnak a szemét kioltja, szemét oltsák ki.” Ezen kívül szerepelt a szem kiszúrása más 
cselekmények büntetéseként is. Éspedig: ha az udvaroncnak vagy kéjhölgynek a 
fi a apja házát megtudakolja, nevelőapját vagy nevelőanyját meggyűlölve apja házá-
hoz megy, szemét szúrják ki. Rendelkezett a szöveg arról is, hogy milyen árat kell 
fi zetnie annak, aki egy rabszolga vagy egy felszabadult személy szemét elpusztítja 
vagy csontját töri. Az előbbi esetben fél mané ezüstöt, az utóbbinál egy mané (kb. 
fél kg) ezüstöt.116 Tehát ezekben a törvényi rendelkezésekben a tálió elve mellett a 
kompozíció is érvényesült.

A Hettita törvények néven ismert hettita szövegek nem tekinthetők olyan hi-
vatalos jellegű törvénygyűjteménynek, mint Hammurabié, hanem valószínűleg ki-
mondott bírói ítéletek lejegyzéséből állították azokat össze a jogászok számára. Ezt 
az esetgyűjteményt két tábláról ismerjük, melyek egymáshoz való viszonya nem 
tisztázott. A hettita joggyakorlat sok tekintetben különbözött, eltérően fejlődött a 
mezopotámiai és az óhéber törvényektől. Jellemző volt a kompozíció, az elkövetett 
bűncselekményért kártérítés, vérdíj, ezüst fi zetése. Az egyik rendelkezés szerint, 
ha valaki egy rabszolgát vagy rabszolganőt megvakít vagy fogát kiveri, tíz siqlu 
ezüstöt ad, és a tulajdonos vagyonához csapja.117

A hinduk ősi törvénykönyve, Manu törvényei a szanszkrit irodalom versbe fog-
lalt szabályait jelentik. Manu a büntetés tíz helyét nevezte meg, amelyet a három 
alsó kasztnál kellett alkalmazni. A tíz között szerepelt a szem is.118

Az ókori perzsa jogban a büntetések kegyetlenek voltak. Közöttük a végta-
gok levágása, az elevenen eltemetés, a fejnek kővel történő szétverése, a keresztre 
feszítés mellett alkalmazták a tüzes tű általi szemkiszúrást is.

A zsidó kultúrában szintén korán és szigorúan szabályozták a szemkitolást. Az 
öt mózesi könyv két törvénygyűjteményt tartalmaz: Mózes II. könyve 20:22-23:33 és 
Mózes V. könyve 12-26.fejezete. Ezen kívül több törvény vagy kisebb gyűjtemény 
található az öt könyv más részeiben. Az első gyűjtemény még a királyság kiala-
kulása előtt keletkezett, a paraszti és pásztori szokásjogból, valamint ítéletekből, 
a korai törzsszövetség viszonyait tükrözve. A második gyűjtemény egyes részei 

116 HAMMURABI 1911, 54.
117 HARMATTA 2003, 266–267.
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korábbi időkre mennek vissza, de lényegében az i.e. 8. század végén alakultak ki. 
A héber törvényeknél Hammurabi gyűjteményének közvetlen hatása érezhető. Az 
újabb kutatások szerint, ahol az Ószövetség törvényei és Hammurabi törvényei 
megegyeznek, de eltérnek a korábbi mezopotámiai törvényektől, ott a nyugati sémi 
népek törvényei őriződtek meg az Ószövetségben, illetve Hammurabinal.119

Az Ótestamentumban, Mózes II. könyve 21:24-25-ben található a – legalábbis 
az első részében – sokat idézett mondat: „Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, 
lábat lábért. Égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért.” A tálió elvét követő ren-
delkezés után, pár sorral lentebb olvasható a kompozíció elvét is alkalmazó sza-
bály: ha valaki szolgájának vagy szolgáló leányának a szemét üti ki, úgy bocsássa 
őt szabadon, hogy saját szemét megtarthassa.

A tálió elve az Ótestamentumban még többször megfogalmazódott. Mózes III. 
könyvében, a 24:20-ban lényegileg ugyanaz szerepel, mint II. könyvében: „Törést tö-
résért, szemet szemért, fogat fogért, amilyen sérelmet ő ejtett máson, olyan ejtessék 
rajta is.” Hasonló a meghatározás Mózes V. könyvében, a 19:21 alatt: „Ne nézz reá 
szánalommal: lelket lélekért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért.”

Jézus Krisztus más elvet vallott, amint az Újtestamentum Máté Evangéliumá-
ban az 5:38-39-ben szerepel: „Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és 
fogat fogért. Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellen a gonosznak, hanem 
aki arcul üt téged jobb felöl, fordítsd felé a másik orcádat is.”

A mózesi törvények alapján tehát a tálió elvét alkalmazták, ami viszont számos 
vita forrása lett. Ugyanis gyakran nem lehetett pontosan olyan büntetést kiszabni, 
mint amilyen sérelmet az elkövető okozott. Legjobb példa erre a félszemű ember 
esete volt. Ha az elkövető a sértettnek egy szemét szúrta ki, a büntetése az lett, hogy 
neki is kiszúrták egyik szemét. Ám ha az elkövető egy, már eleve félszemű ember-
nek szúrta ki a még meglévő szemét, azaz teljesen megvakította, akkor az elkövető 
egyik szemének kiszúrása nem ugyanazt eredményezte, mint amit ő tett. Hiszen a 
megvakított sértett nagyobb hátrányt szenvedett el. Ugyanerről egyébként az ókori 
görögök is vitát folytattak.

Amíg a talmudi korban a szemek kiszúrásával büntettek, addig a késői Izra-
elben a megvakítás mint büntetés már ismeretlen volt. A Példabeszédek könyve 
30:17-ben szereplő mondat ugyanakkor párba állítható a fentebb idézett babilóniai 
rendelkezéssel: aki megcsúfolja atyját vagy megutálja anyjának tanítását, annak 
szemét kivájják a völgynek hollói, vagy megeszik őt a saskeselyű fi ai. Mindez értel-
mezhető úgy, hogy a szülők az általuk nem kedvelt gyereknek kiszúrták a szemét.120

A Korán, az iszlám vallás szent könyve a hagyomány szerint Allah kinyilatkoz-
tatásait tartalmazza, melyeket Mohamed próféta 610 és 632 között kapott. A Korán 
V. 45. szintén előírta: „ Életet az életért, szemet szemért, orrot orrért, fület fülért, fogat 

119 HARMATTA 2003, 278.
120 MKL „vak” címszó.
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fogért, sebesülésekért (hasonlóan).” Ezeket a szabályokat a muszlimok szigorúan 
betartották és alkalmazták.

Részben a fentiekből is látható, hogy a „szemet szemért, fogat fogért” elv a 
Közel-Kelet népeinél évezredek óta gyakorolt. A ius talionis már az i. e. 20.század 
előtti koroktól ismert volt a Tigris és Eufrátesz környékének kultúrájában éppen 
úgy, mint a némileg távolabbi Egyiptomban. Az elv tehát jóval ősibb, mint az a 
törvények írott szövegében megjelent. Valószínűleg a Közel-Kelet törzsi szerve-
zeteinek szokásaira és hagyományára épült rá, mivel az ezen elv alapján történő 
közösségi büntetés széles körben elfogadott volt. A szemet szemért elvet hosszú 
ideig azért sem foglalták írásba, mivel nem volt szükség az írott forrásra, ugyanis a 
törzsek vezetői és bírái éberen őrködtek e büntetési jogelv gyakorlati érvényesülése 
felett.121 Az ősi és hangsúlyos szerepű szóbeli hagyományőrzés mellé az írásbeli-
ség megjelenésével, szerepének növekedésével, az állam, az uralkodó szabályozó 
igényét követően lépett be az írásbeli rögzítés. (Nem véletlen az a némileg általá-
nosító gondolat, hogy a „szemet szemért” szabály különböző variációi valamennyi 
ókori törvénykönyvben megtalálhatók.)122 Ilyen módon a tálió jogszokása illetve 
szokásjoga állami törvénnyé emelkedett.

Természetesen más népeknél is – időben eltérő korszakokban – hasonló 
folyamat játszódott le. Az első törvényekben rendszerint egymás mellett volt talál-
ható az ősi szokásjog és a fejlettebb állami akarat, norma. A hatalom új szervezete 
részben a nemzetségi hagyományokra építve emelte fel rendszerét. Így érthető meg 
a tálió, régi magyar kifejezéssel a forbát, azon belül a megvakítás alkalmazása.

A később igen magas szintre jutott, kifi nomult római jog első írott törvénye, a 
további jogfejlődés alapja a XII táblás törvény volt (i. e. 451–450.). A teljes egészé-
ben fenn sem maradt törvény főleg magánjogi, perjogi, büntetőjogi, kis részben 
államjogi és szakrális szabályok sorozatát képezte.123

Rómában már nagyon korán korlátok közé szorították a bűncselekmények 
magánüldözését, a magánbosszút. A megtorlás mértéke nem lehetett nagyobb, mint 
az elszenvedett sérelem. A XII táblás törvényben megjelenő ius talionis ezt szolgálta. 
De ugyanitt már a compositio elvét is alkalmazták. A XII táblás törvény rendelkezett 
azokról a cselekményekről, melyek többek közt megvakítást eredményeztek: „Ha 
valaki másnak a tagját töri, és nem egyezik ki vele, hasonló büntetés érje.” (8,2.) A 
testi sértésekkel összefüggésben ez a legsúlyosabb rendelkezés: a membrum ruptum, 
a tagcsonkítás esetére szólt, amikor az elkövető maradandó testcsonkulást okozott. 
Így, ha a sértett kezét vagy lábát megcsonkította vagy őt megvakította. Ilyen esetben, 
megegyezés hiányában érvényesült a talio. Enyhébb szabályokat és a compositiot 
alkalmazták os fractum, azaz csonttörés esetén: „Ha valaki kézzel vagy bottal sza-

121 KLENGEL 1985, 139–140.; TOKICS 2011, 13–14., 35.
122 TÓTH 2003.
123 MARTON 1963, 15–16.
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bad embernek csontját törte, 300, ha rabszolgáét, 150 sestertius büntetés alá esik.” 
(5,5.) Végül az egyszerűen iniurianak nevezett, a csonttörésnél enyhébb súlyú jogsér-
tésről is szólt a törvény. Ennek lényege az volt, hogy más személy tudatos megsér-
tése büntetést von maga után. (8,4.) A klasszikus kortól kezdve a taliot a compositio 
váltotta fel. A sértett vagy családja pénzt kapott, mely megoldás az árutermelő 
Róma viszonyaival összhangban állt.124

A keresztény népek, így a keresztény hitre tért magyarság az egyházi szertartá-
sokon rendszeresen hallott a Biblia tartalmáról, illetve századokon át sokat forgat-
ta azt. A fenti bibliai szövegrészletek, különösen Mózes könyveinek rendelkezései 
ismertek voltak számára, gondolkodását befolyásolták.

Ahogy a Bibliában, úgy a keresztényi gondolkodásban a büntetéssel kapcso-
latban két, egymással ellentétes felfogás viaskodott. A keresztény vallás egyszer-
re képviselte a kegyetlen retorzió eszméjét és a humánus keresztényi magatartás 
modelljét. A bibliai törvények áthágóit maga a Szentírás is több esetben kemény 
büntetéssel rendelte szankcionálni. Másrészt ott volt a keresztény vallás nagy 
parancsa, a szelídség, a megbocsátás tanítása. A két felfogás korszakonként kü-
lönböző erővel és súllyal érvényesült. Az új hit terjesztésének időszakában az egy-
ház és vele együtt a büntető állam sokkal ingerültebben, nagyobb megtorló erővel 
reagált az új rendet érő támadásokra, mint később.125

A megvakítás a feudális Európában a testi, azon belül a testcsonkító bünteté-
sek közé tartozott. Ezeket korábban önállóan, majd a halálbüntetés végrehajtását 
megelőzően alkalmazták. Kéz, ujj, láb, orr, fül, ajak levágását jelentette mindez, a 
szemek kitolásán kívül. Ezek alkalmazása Magyarországon is századokon keresz-
tül gyakorlat volt. A testcsonkító büntetésekre példák hozhatók Szent István, Szent 
László és Könyves Kálmán decretumaiból.126 

Az államalapítást megelőzően a nemzetségi társadalom időszakában a ma-
gyarság körében még nem volt olyan felettes hatalom a nemzetségek felett, amely a 
más csoportok felől érkező sértéseket megtorolhatta volna. A csoportnak magának 
kellett választ adnia a támadásra, mert ez jelentette az egyedüli garanciát a közös-
ség védelmére, megmaradására. A viszontválasz igénybevett eszköze a bosszú és 
a háború, a fegyveres elégtétel volt. A bosszú kötelező volt, abban az egész csoport 
részt vett. Másik oldalról a sértő egész nemzetsége szenvedte el, állotta ki a bosszút. 
Kollektív volt tehát az ítélkezés, a végrehajtás, a helytállás. A bosszú főleg a „szemet 
szemért” elv jegyében zajlott. A törzsek, a törzsszövetség kialakulásával változás 
történt: a törzsszövetségi vezetők között ott volt az ítélkező funkciót ellátó személy 
is. A bosszú korlátozásra került, az emberéletek, a harci érték megőrzése érdeké-
ben. A gazdasági gyarapodás a büntetést részben vagyoni térre terelte át. Abban 
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a korban a bűncselekmények büntetésének nagy része a gyakorlat, a szokás, a 
tradíció követelte módon alakult. Az állami büntető igazságszolgáltatás kiteljese-
dése az Árpád-házi uralkodók országlása idejére esett.127

Szent István törvényeit Györffy György történész a korabeli viszonyokhoz 
képest nem tartotta szigorúnak. Felhívta a fi gyelmet, hogy nyomát sem találni 
bennük az akasztásnak és a megvakításnak, mint büntetési módnak. Kiemelte, 
ha a középkori tálió elve érvényesült is a törvényhozásban, a testcsonkítás ritka 
eseteiben megadta a tinóval vagy más úton történő megváltás lehetőségét.128 Tény, 
hogy Szent István II. törvényében szerepel a kéz-, láb-, orr-, füllevágás és a nyelv 
kivágása. (Szent István II. törvénye 15, 39, 40, 47 és 54. §.) Több helyen a kompozíció 
elve révén lehetőség volt a meghatározott számú tinóval vagy más módon törté-
nő kárpótlásra. (Pl.: Szent István II. törvénye 14, 15, 25, 30, 33, 37, 39, 40, illetve 48, 
49 §.) Viszont a kardot rántókat, azzal bűncselekményt elkövetőket az általánosnál 
szigorúbban kívánta büntetni a király. A tálió következetes alkalmazása itt mégis 
megvakítást kellett, hogy eredményezzen. A II. törvény 47.§-a kimondta ugyanis: 
aki kardját kivonva mást megnyomorít vagy a szemén, vagy a lábán, vagy a kezén, 
az hasonló veszedelmet szenvedjen el a saját testén. Tehát büntetésként alkalmaz-
ták a megvakítást.

Ahogy abban a korban általános volt, úgy szinte bizonyos, hogy a törvénye-
ket maga a király, Szent István hozta. Nyilván meghallgatta a királyi tanácsot, fi -
gyelembe vette annak javaslatait.129 Első királyunk törvényei az állam, az egyházi 
szervezet, a feudális viszonyok és intézmények kialakítását, erősítését szolgálták. 
Az államalapító rendelkezéseit utódai közül különösen Szent László, de Könyves 
Kálmán is szigorították. Az első király halála utáni trónviszályokkal, pogánylá-
zadásokkal, háborúskodásokkal terhelt időket követően nagyon is indokolt volt a 
jogrend, a feudális állapotok megszilárdítása, különösen a magántulajdon védelme 
érdekében hallatlanul kemény törvényeket hozni és azok alapján fellépni.

Ennek megfelelően Szent László és Könyves Kálmán törvényei szóltak a szem-
kitolással büntetésről, így különösen a tolvajok megvakításáról. Szent László a 
legrégebbi, III. törvényében vezette be a tolvajok megbüntetésére a megvakítást, 
mégpedig a megváltás lehetősége nélkül. A 6. § a lopásban talált asszonyokról így 
rendelkezett: Ha valamelyik férjes asszony lopásra vetemedik, veszítse az orrát, őt 
magát pedig adják el. Minden vagyona, mellyel férje halála után máshoz mehetett 
volna feleségül, vesszen el. Ha özvegy esik lopás vétkébe, tolják ki fél szemét, és ki-
véve az ő fi ait illető részt, legyen semmivé a maga részével. A 8. § értelmében az a 
szabad ember, aki 10 dénárt érőt lop, vesszen minden vagyonával. Ha kevesebbet 
érőt, vájják ki fél szemét, és ítéltessék meg Szent István törvénye szerint. Amennyi-
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ben szolga lop 6 dénár árát érőt, úgy veszítse mind a két szemét, aki kevesebbet, az fél 
szemét, amit elorzott, azt pedig az ő ura térítse meg és fi zesse vissza kétszeresen.

Szent László későbbi, II. törvényében megjelent az akasztás is. A 12. § kimond-
ta, hogy ha szabad embert vagy szolgát lopáson kapnak, akasszák fel. Amennyiben 
az akasztófa elől templomba menekedik, úgy hozzák ki onnan és vakítsák meg. A 
lopáson kapott szolgát is akasszák fel, mint a szabad embert, ha templomba nem 
menekedik; a halála az ő urának kára, az ellopott jószágnak pedig a jószág gazdá-
ja vallja kárát. A lopáson kapott szabad ember, ha a templomba menekült, onnét 
kihozatva szemét veszti. Fiú- és leánygyerekei, ha 10 évesek vagy fi atalabbak, úgy 
szabadok maradnak, de ha idősebbek, szolgaságra vetik őket, és minden vagyonu-
kat elveszik tőlük. Ha szolga vagy szabad ember ludat vagy tyúkot lop, tolják ki fél 
szemét, és amit lopott, meg kell adnia. A rendelkezések nem könnyen értelmez-
hetők és átfedéseket is tartalmaznak. Az viszont nyilvánvaló, hogy a büntetések 
közt szerepelt a fél szemre, illetve teljesen történő megvakítás. A templomba mint 
asylumba meneküléssel a tolvaj életét megmentette, de a megvakítást nem kerül-
hette el. Az is látható, hogy a büntetés kiterjedt a család egy részére is.

Szent László II. törvényének 14.§-a is különbséget tesz a szabad ember, illetve a 
szolga megbüntetésében. Ha valamely szabad ember 10 dénár árát lop, úgy akasz-
szák fel. Ha ennél kevesebbet érőt, akkor adja meg a lopást 12-szer és egy ökörrel 
váltsa meg magát. Amennyiben szolga lop annyit, úgy 7-szer adja meg és orra el-
vesztésével bűnhődjék. A szökevény szolgát pedig, akit valahol tolvajláson kapnak, 
vakítsák meg. Se fel ne akasszák, se nyelvét ki ne messék, hogy ha az ura megtalálja, 
rajta kereshesse, ha valamit elvesztett volna.

Könyves Kálmán I. törvényében kétszer is negatív módon említette a megva-
kítást, azaz bizonyos esetekre kimondta, hogy a jogsértést nem kell ezzel büntetni. 
Az 52. § elrendelte, hogy ha a fogott tolvaj a törvény előtt bűntelennek tetszik, az 
bűnhődjék, aki megfogta, de ne fosszák meg szeme világától. Az 53. § értelmében, ha az 
elfogott tolvajra a lopást nem lehet rábizonyítani, akkor próbára, azaz istenítéletre 
kell vetni, melyből, ha bűntelennek tetszik, úgy vádlója veszítsen annyit vagyoná-
ból, amennyi a lopás mondott értéke, de a vádlót ne fosszák meg szeme világától.

Az 56. § szerint a vétken marasztott tolvajt viszont fosszák meg szeme világától. Fe-
leségét, ha ura bűnében részes volt, szolgaságra vessék, fi ai, ha 15 esztendősek vagy 
idősebbek, anyjuk sorsát viseljék, ha fi atalabbak, büntetlenül bocsássák el őket. A 76. 
§ alapján is lehet megvakítással büntetni. Ez a törvényhely ugyanis visszautal a tol-
vaj módjára bűnhődésre. Mégpedig azzal szemben kell így eljárni, aki lovat vásárol, 
de megvádolják, hogy mást lopott meg. Ha az eladót külföldön akarja megtalálni, 
ezt ne engedjék meg neki, hanem a tüzesvas-próbának vessék alá. Ha eszerint vét-
kes, akkor tolvajként bűnhődjék, egyébként mint igazolt, csak a ló árát veszítse el.

Kálmán király törvényi rendelkezéseiben a szeme világától megfosztás 
nyilvánvalóan a mindkét szemre megvakítást jelentette.

A test valamely tagjának vagy valamely érzékszervének, így a szemnek a meg-
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semmisítése – mint utaltam rá – a testcsonkítás, illetve a testcsonkító büntetések 
kategóriájába esett. Magyarországon a személyes királyság korában a testcsonkí-
tás részben a halálbüntetés helyettesítésére szolgált, mint mondjuk Szent László 
II. törvénye 12.§-ában.

A testcsonkító büntetések egy része már Szent István alatt megváltható volt, a 
12. századtól pedig a megváltás általánosan elterjedtté vált.130

Joggal feltételezhető, hogy az említett decretumok mellett a büntetőhatalom a 
szokásjog alapján más esetekben, más bűncselekményekre is alkalmazta a megva-
kítást. Ezek a szokásjogi szabályok pedig a nemzetségi társadalomban is gyökerez-
hettek.

Az Árpád-házi királyok után a megvakítás kezdett kiszorulni a büntetések 
közül, de a további testcsonkító büntetések is többrendbeli megszorítások alá 
estek. Így az 1405. évi törvény §-ai csak azoknak engedték meg, akik erre törvényi 
felhatalmazással bírtak. Már a törvény címe is kifejező: Kiknek áll jogában a 
gonosztevők megbüntetése. A felelet a jogosultak felsorolásával történt: a nádor, 
az ispánok, mások, kik bírói tisztet viselnek, illetőleg más megfogalmazással a 
bírák, az igazságszolgáltatók, a városi kapitányok. Ők voltak jogosultak és kötelesek 
büntetni, amibe a testcsonkítás is beletartozott.

A jogosulatlan testcsonkítás – értve ezalatt a megvakítást is – pedig hűtlen-
ségnek, majd hatalmaskodásnak minősült, így vont büntetést maga után. Amely 
azonban már nem megvakítást jelentett. Az egyik mérvadó rendelkezés e tekintet-
ben az 1462. évi II. törvény, mely felsorolta azokat az eseteket, melyek a hűtlenség 
vétkébe tartoztak, melyek miatt a király a bűnös birtokait és fekvő jószágait más-
nak adhatta, adományozhatta. Elkövetői közé tartoztak másokkal együtt azok is, 
akik az ország rendes bíráit megölték vagy megsebesítették, különösen mikor azok 
köztisztükben jártak el. A megsebesítés felölelte a megvakítást is.

Még egyértelműbben fogalmazott az 1495. évi IV. törvény a hűtlenség vétkét 
tárgyaló esetek és elkövetőik felsorolásakor. A 14. § értelmében e körbe tartoztak 
a testcsonkítók és szemkivájók, kivéve a bánokat, vajdákat és másokat, kik tisztsé-
get viselnek és az ország végvidékeit tartják kezükben. Az utóbbiak eszerint el-
követhették a megvakítást, azaz élhettek a megvakítás büntetésével. Ugyanakkor 
a törvény láthatóan tovább szűkítette a szemkitolásra, testcsonkításra jogosultak 
körét.

Werbőczy István nagy összegző munkájában, a Tripartitumban az I. rész 14. 
cím alatt sorolta fel a hűtlenség vétkének eseteit. A merőben eltérő jellegű bűncse-
lekmények elkövetői között a 15. § említette a testcsonkítókat és a szemkivájókat. Ő 
is kivette viszont e körből a bánokat, vajdákat és a véghelyek más tisztségviselőit, 
akik lényegében az 1495. évi törvénnyel egyezően, jogosultak voltak a megvakítás 
mint büntetés alkalmazására.131 A hűtlenség büntetése pedig a 16. cím értelmében 

130 BÉLI 2000, 169.
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azt jelentette, hogy a hűtlen ember mind fejét, mind örökségeit, azaz minden fekvő 
jószágát és birtokjogait örökre elvesztette. Tehát a hűtlenség büntetése nyilvánvaló-
an nem testcsonkító volt, így különösen nem a megvakítást jelentette.

Figyelemre méltó az is, hogy a Hármaskönyv III. része 20. címében miként 
rendelkezett arról, hogy a szabad királyi városok polgárai mi módon büntethetik 
a nyilvános gonosztevőket. A tolvajokat, haramiákat, gyilkosokat, gyújtogatókat és 
más gonosztevőket a törvények betartásával, a bűntettekhez képest megfenyíthe-
tik és megbüntethetik, de senkit meg nem csonkíthatnak. A Hármaskönyv tehát 
bizonyos büntetőhatóságoknak a testcsonkítást, benne a megvakítást kifejezetten 
tiltotta.132

Visszatérve a megvakításhoz mint bűncselekményhez, Frank Ignác a feuda-
lizmus utolsó időszakának kiváló jogásza összegzésképpen ezt írta a megvakítás 
bűncselekményéről: „Régente a hívtelenség [hűtlenség] bélyegét viselte, ma pedig 
a nagyobb hatalmaskodáshoz tartozik: testvér és rokon megverése, vagy ember 
tagjainak, szemeinek kiszakasztása.” Nagyobb hatalmaskodás esetén pedig az elköve-
tőnek vérdíjat, azaz homagiumot kellett fi zetnie, amely rendenként változó nagy-
ságot ért el.  Erdélyben viszont a 19. század második feléig hűtlenségnek minősült 
a testcsonkítás és szemvájás.134 

A Corpus Iuris Hungarici 1696 után megjelent latin nyelvű kiadásaiba egy sa-
játos jogforrás került, a Praxis Criminalis. Ez a III. Ferdinánd által Alsó-Ausztria 
részére kiadott büntetőtörvénykönyvnek, a Fernandeanak volt tükörfordítása. Bár 
soha nem volt hatályos magyar törvény, mégis nagy hatást gyakorolt a magyar 
büntetőjogra a 17–18. század fordulójától.135 Ezért említem meg, hogy – a korábbi 
megszorító rendelkezések ellenére – a Fernandea tüzetes szabályokat adott a test-
csonkító büntetések mikori kiszabására és végrehajtására. (49. art.) A testcsonkító 
büntetések nálunk csak a 18. század utolsó évtizedeiben tűntek le végképp.136 Azt, 
hogy még a 18. században is gyakorlatban voltak az ilyen büntetések, bizonyítja 
Bodó Mátyás Jurisprudentia Criminalis című munkája.137 Erdélyben is a 18. század 
végén került eltörlésre a testcsonkító büntetés, mégpedig az 1791. évi 38. törvény-
nyel: Mivel „bizonyos az, hogy az eddigelé divatban volt testcsonkítás az élet meg-
javítására mit sem használ, sőt, inkább az életfentartás eszközeinek a megszerzé-
sére az alkalmat megzavarja, ezért a testcsonkítás közös szavazattal eltiltatván.”

A szemek kivájását a hűtlenség esetei közül a nagyobb hatalmaskodás körébe az 
1723. évi X. törvény 6. §-a sorolta át. Ugyanis bizonyos bűncselekmények elkövetőit, 

131 WERBŐCZY 1897, 77–79.
132 WERBŐCZY 1897, 399–401.
133 FRANK 1845, 717–720.
134 PAULER 1869–1870, II. 177.
135 BÉLI–KAJTÁR 1988, 29.
136 MÁRKUS 1898–1907, VI. 591–592.
137 BODÓ 1819, 103.
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így többek között a testvérek és vérrokonok megsebzőit, tagok megcsonkítóit, szemek 
kivájóit, akként nevesítette, hogy a nagyobb hatalmaskodás büntetése alá essenek.

A hatalmaskodás magánvétségnek minősült, így eredendően polgári törvény-
szék elé tartozott volna, ám a gyakorlat a szülők és mások súlyosabb sértéseit is a 
bűnvádi kereset alá vette, azaz ezekkel kapcsolatban is büntetőjogi eljárás folyt. Ezt 
Szlemenics Pál, pozsonyi királyi jogakadémiai tanár is megfogalmazta: A szülők 
verésén kívül a tetemsértést, azaz testi sértés egyéb fajtáit többnyire polgári tör-
vényszéki perrel, azon belül a sérelmet szenvedett polgári állapotához képest vagy 
cégéres, azaz nagyobb, vagy kisebb hatalmaskodás perével szokás megbosszulni. 
Ám annak sem mond semmi ellent, sőt szokásban van, hogy a tetemsértésekért, kü-
lönösen, ha súlyosabbak és a bűnös csekélyebb vagyonnal bír, a hatalmaskodás pere 
helyett a bűntetthez mérendő büntetés végett fenyítő, azaz büntetőper induljon.138

A bírói gyakorlat helyességét előbb az 1840. évi IX. törvény, majd az 1868. évi 
XXI. törvény erősítette meg. Az előbbinek, a mezei rendőrségről szólónak 31. §-a 
kimondta: Aki a csőszt „hivatalos kötelességbeni eljárása közben vagy azért 
bosszút állva megveri, mint közfenyíték alá tartozó a rendszerinti bíróság által…
vétsége fokozatához képest, a büntető-köztörvény rendelete szerint fenyítessék 
meg.” Ezen kívül, ha a csősz „orvosolhatatlan csonkítás esetében örökre alkalmat-
lanná lett”, a sértő fél 24–100 ezüst forint fájdalomdíj megadására marasztaltassék. 
A megvakítást elkövető így büntetőjogi és magánjogi szankció alá is esett.

A közadókról és a pénzügyi törvényszékek felállításáról rendelkező 1868. évi 
XXI. törvény 94. §-a a pénzügyi hatóság kiküldöttjével szemben ellenszegülőt, azt 
tettleg bántalmazót sújtja. Súlyosabb sérülés esetén a büntetőbíróság által egy éven 
túli fogság is kiszabható volt. Ezeket a szabályokat a bíróságok szintén alkalmazták.

A reformkorban Magyarországnak még mindig nem volt büntető törvényköny-
ve, pedig a kodifi kációt a polgárosodó viszonyok, a modern eszmék, az ellenzék 
követelései egyaránt sürgették. A rendi országgyűlés által kirendelt választmány 
elkészítette az anyagi jogi plánumot. Bár ez – különösen Deák Ferencnek köszön-
hetően – a humánus és jogászi gondolkodás remeke volt, a főrendek és az alsó táb-
la nézeteltérése miatt elbukott, nem lett belőle törvény.139 Az 1843. évi büntetőja-
vaslat a megvakítást expressis verbis nem említette. A szándékosan, meggondolt 
eltökéléssel elkövetett súlyos testi sértést, mely által a sértett megcsonkíttatott, vagy 
valamely érzékétől megfosztatott, vagy szembetűnőleg elcsúfíttatott 3 évi, ha min-
den munkára alkalmatlan lett, 4 évi rabsággal fenyegette. Az elkövetőt hivatalból 
vették fenyítő eljárás alá. A sértő a törvényes büntetésen, az orvoslási költségeken 
kívül a szenvedés, a gyalázat, a meggátolt kereset fejében a bíró által meghatáro-
zott, legfeljebb 20 000 forintot meg nem haladó pénzbírságra volt ítélendő.140

A szabadságharc leverése után alkotmánysértő módon nálunk is az Ausztriai 

138 SZLEMENICS 1836, 76. §.
139 MEZEY 2007, 318–321.
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Büntetőtörvény (ABT) került bevezetésre. Ez az 1803. évi Strafgesetz némileg mó-
dosított változata, a korszerűtlen 1852. évi Strafgesetzbuch volt. Ennek 156. §-a így 
rendelkezett: „Ha pedig a bűntettből a sértettre nézve szavának, látásának vagy 
hallásának elvesztése, vagy maradandó gyengesége, nemző tehetségének, szemének, 
karjának vagy kezének elvesztése vagy valamely más feltűnő megcsonkítás vagy el-
csúfítás…következett, úgy a súlyos börtönbüntetés öt és tíz év között szabandó ki.” 
Az ABT az ölési szándék nélküli, ellenséges szándékból eredő bántalmakat vette a 
súlyos testi sértések körébe.141 A törvény talán egyetlen érdeme a szabadságvesztés 
büntetésnek általánossá tétele volt.

Az 1861. évi Országbírói Értekezlet az alkotmányosság érdekében alkotta meg 
az Ideiglenes Törvénykezési Szabályokat, és állította vissza a polgári átalakulás 
előtti magyar büntetőtörvényeket. Ahogy Degré Alajos jellemezte, szerencsétlen 
lépés volt ez, hiszen a régi magyar büntetőjog kodifi kálatlan volt, sőt még általános 
elvei sem voltak leszögezve. Ebben a zavaros helyzetben nagy jelentőséggel bírt egy 
elméleti munka, Pauler Tivadar pesti egyetemi tanár kétkötetes műve.142

Pauler Tivadar Büntetőjogtan c. alkotásában, pótolva a jogi szabályozás hiá-
nyosságát, a szokásjog és a bírói gyakorlat alapján rögzítette a kiegyezést követően 
a súlyos testi sértés fogalmát, a rá vonatkozó szabályokat. Lényege az volt, hogy ez a 
bűntett az ember testi épségének vagy egészségének jogellenes, súlyosabb megsér-
tése, ölési szándék nélkül. Magában foglalta a külső és belső, szándékos és vétkes, a 
test épsége vagy a szellemi erők működésére vonatkozó súlyosabb bántalmazáso-
kat. Mindezeket továbbra is kisebb vagy nagyobb hatalmaskodásnak minősítette. 

A súlyos testi sértés minősített esetei közé sorolta, ha a cselekmény a sértett 
látásának elvesztését okozta.  Pauler műve nem csak egyetemi tankönyv volt, hanem 
a büntető ítélkezésben is jelentőséggel bírt. Ez a rendszerező anyaggyűjtemény 
összekötő kapocs volt az 1843. évi javaslat és a Csemegi-kódex között.144

A Csemegi-kódex az 1878. évi V. törvényt jelentette, nevét a nagy tudású és a 
hatalmas kodifi kátori munkát szinte egyedül végző Csemegi Károly államtitkárról 
kapta. Az európai horizontú Csemeginek köszönhetően ez az első, magyar törvény-
nyé lett büntetőkódex a kor tudományosságának színvonalán állt.145

A törvény rendelkezései értelmében a testi sértés alapesetben szándékosan, 
de ölési szándék nélkül, másnak bántalmazásával vagy egészségének sértésével 
valósult meg. A bűncselekmény harmadik alakzatába, a súlyos testi sértés kate-
góriájába tartozott a megcsonkítás. A 303. § alapján öt évig terjedő börtönnel volt 
büntetendő a testi sértés, ha annak következtében a sérült testének valamely 
nevezetesebb tagját vagy érzékét, beszélő-, halló-, látó- vagy nemzőtehetségét 
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elvesztette, ha e tagok, érzékek vagy tehetségek valamelyike használhatatlan-
ná lett, ha a sérült nyomorékká vált, ha elméje megzavarodott, ha előreláthatólag 
hosszú ideig tartó betegségbe esett, vagy rendes foglalkozásának folytatására vég-
képp vagy előreláthatólag hosszú időre képtelenné vált, vagy feltűnően eltorzít-
tatott. A törvényben további minősített esetek is találhatók.

A Csemegi-kódex általános része 1950-ig, különös része 1961-ig, az új Btk. 
az 1961. évi V. törvény megalkotásáig maradt hatályban. Az 1961 utáni időszak 
azonban már kívül esik vizsgálódásomon.

Királyi megvakítás

Magyarországon a 11–13. században a megvakítás nem csak írott törvényben 
szabályozott szankcióként, hanem az uralkodó, a király által alkalmazott gyakor-
lati, szokásjogi eszközként is ismert volt. A trónkövetelőknek, a nemkívánatos, po-
tenciális utódoknak uralkodásra alkalmatlanná tételére, segítőik megbüntetésére 
szolgált.146 A király elleni összeesküvés, merénylet, lényegileg a hűtlenség, illetve 
felségsértés elkövetőinek büntetése a fővesztés lett volna, melyet azonban több al-
kalommal nem szabtak ki, hanem a megvakítást mint politikai fegyvert,147 illetőleg 
kegyetlen szankciót alkalmazták, mely akár halált is eredményezhetett.

Nem csak az uralkodóra veszélyes, bűnös személyekkel, hanem vétlenekkel 
szemben is végrehajtották a megvakítást, az uralkodásra alkalmatlanná, képtelen-
né tétel érdekében. Az uralkodó a végrehajtást jórészt hozzá hű embereire, előkelő 
személyekre bízta.

Az Árpád-házi királyok korából a fentiekre fi gyelemmel Vazul herceg, I. 
Orseolo Péter király, Álmos herceg és fi a, Béla herceg, valamint Ampod fi a Dénes 
nádor esetét kell megemlíteni.

Az egymástól részben eltérő, töredékes forrásokból nem könnyű kibontani az 
Árpád-házból származó Vazul történetét. Imre herceg 1031-es halála utáni évek 
egyikében, úgy 1033 táján bontakozott ki egy összeesküvés az államalapító ellen. 
Szent István király kis legendája szerint, mikor az uralkodó súlyos betegségbe 
esett, már lábára sem tudott állni, udvarának négy legfőbb nemese csalárd tervet 
kovácsolt ellene, életére kívántak törni. Egyikük estére kelve köpenye alá egy csu-
pasz kardot rejtett, úgy közeledett a beteg király nyughelyéhez. Annak közelébe 
érve azonban a kardja a földhöz ütődve megpendült. A király felriadt, kérdésére 
a merénylő szándékát beismerte, cinkosait leleplezte. A következő napon a király 
rendeletére a megjelölteket elővezették, rájuk az uralkodó ítéletet mondott. Az utó-
dok okulására „látásuktól őket megfosztotta, ártó kezüket levágatta”, így „az igaz-
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ságos ítélettel bajos életre jutottak”.148 Valószínűsíthető, hogy a négy főember közé 
tartozott Vazul herceg, az unokaöcs, aki magát tartotta a trón várományosának. 
Szent István viszont erre alkalmatlannak tartotta. Ezért is Nyitra várában őriztet-
te. Mivel Vazul személyesen nem vehetett részt a merényletben, így megbízottját 
küldte, akit a leeső kardja elárult. A király gyors büntetése testcsonkítást jelentett: 
megvakítást és kézlevágást. Ezen felül – bár a források egymásnak ellentmondóak 
– Vazul fülébe ólmot is öntöttek, ami még egyértelműbben alkalmatlanná tette az 
uralkodásra. Van forrás, mely a Vazullal szembeni eljárást jelentős részben Gizella 
királynénak, befolyásának tulajdonítja, mivel ő Péter utódlását támogatta.149 Sőt, 
Kézai Simon krónikájában egyenesen ezt írta: István király utódjának a tömlöcbe 
zárt Vazult kívánta, követeket küldött érte. „Mit Gizella királyné meghallván, s 
pártosaival tanácsot tartván, elküldé udvari emberét Seböst, hogy a király követét 
megelőzve Vazul szemeit vájja ki, füleit olvasztott ólommal öntse be, aztán fusson 
Csehországba.”150 Eszerint a döntést a megvakításról a királyné hozta volna, ami 
feltehetően nem állja meg a helyét. Vazul megvakítása után nem sokáig élhetett, 
mivel a források már nem szóltak róla.

I. Orseolo Péter utódnak jelölése azonban elhibázott lépésnek bizonyult. Ez a 
nőági unokaöcs a trónra kerülve hibát hibára halmozott. Mikor már Gizella király-
nét is megfosztotta szabadságától és birtokaitól, a főúri-főpapi tanácsra sem hallga-
tott, akkor 1041-ben a főurak egyöntetűen felléptek ellene. Követelték tőle legfőbb 
tanácsadója, Buda – kinek szerepe volt Vazul megvakításában – kiadatását. Hogy 
magát mentse, hívét kiszolgáltatta. A közharag véres tettekbe, mai kifejezéssel 
népítéletbe csapott át: Budát felkoncolták, gyermekeit pedig megvakították. I. Péter 
Bajorországba menekült, a trónt a nálánál jóval népszerűbb Aba Sámuel foglalta 
el, aki Szent István közeli rokona volt.151 Ismert, hogy Aba Sámuel is vakíttatott meg 
olyan személyeket, akik uralkodására veszélyt jelentettek.152 I. Péter azonban a fi a-
tal, energikus császár, III. Henrik segítségével visszaszerezte az uralkodói széket, 
ünnepélyesen vonult be a székvárosba, Fehérvárra, a királyi, azaz Nagy Boldogasz-
szony-bazilikába. 1045 húsvétján pedig úgyszintén a fehérvári bazilikában I. Péter 
átadta Magyarországot a császárnak, ennek hűbéresévé vált. Aztán díszlakomát 
csapott Henrik tiszteletére, és nagy mennyiségű aranyat adott át neki. I. Péter az 
erősségekbe német és olasz katonákat ültetett. Mindezen körülmények, a fellob-
banó idegenellenesség, az új keresztény-feudális renddel való elégedetlenség ösz-
szeesküvéshez, majd pogánylázadáshoz vezetett. A Magyar Krónika szerint első-
ként Viska, aztán Buja és Bonyha – az utóbbiak az erdélyi Gyula fi ai – álltak annak 
a mozgalomnak élére, mely Vazul fi ait kívánta visszahívni. Az összeesküvőket 
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Devecser árulta el, Péter király pedig részben kivégeztette, részben megkínoztatta 
és megvakíttatta őket.153 Tehát ez esetben is nagy bizonysággal az uralkodó szemé-
lyes parancsára történt a felségsértők, a király ellen támadók megvakítása.

A mozgalom 1046-ban országossá vált, a főurak Endrét és Leventét vissza-
hívták a Magyarország feletti uralkodásra. Érkezésükkel párhuzamosan kezdetét 
vette a Vata-féle pogánylázadás. Vatáék a papok, a dézsmaszedők legyilkolása, a 
templomok felgyújtása mellett sok német és olasz csatlóst is a halálba kergettek. I. 
Péter értesülve katonái, tisztjei felkoncolásáról, a Zsitva menti táborból Fehérvárra 
vonult. A székváros azonban bezárta kapuit a király előtt. Így Ausztria felé mene-
kült, és bár a gyűrű szorult körülötte, nem adta meg magát. Egy udvarházba mene-
kült, 3 napig ellenállt. Végül Endre emberei lerohanták, és helyben megvakították.154 

I. Endrét bejövetelekor rögvest királlyá választották, igaz, fehérvári megkoro-
názására csak 1047-ben került sor. Tehát mondhatni, hogy Péter esetében is királyi 
parancsra történt a megvakítás, a további uralkodásra alkalmatlanná tétel. Ezút-
tal azonban egy királlyal történt mindez. Nem valószínű, hogy népítélet zajlott le, 
hiszen a végrehajtók I. Endre katonái voltak, akik aligha mertek cselekedni 
királyuk utasítása nélkül.155

A Képes Krónikában Péter király haláláról a következők olvashatók: „Látta 
Péter király, hogy a magyarok egy lélekkel András és Levente hercegekhez csat-
lakoztak: maga hát németjeivel futásnak eredt Moson felé, hogy onnan átmenjen 
Ausztriába; de meg nem menekülhetett. A magyarok ugyanis közben már elfog-
lalták az ország kapuit és kijáratait; de András herceg követe is visszahívta Péter 
királyt békesség ürügyével, és tisztséget ígért neki; mondják, ez hitt is a szónak 
és visszafordult, de inkább kényszerűségből tette, mert már látta, hogy seregé-
től elvágták, és sietve Fehérvárra akart visszatérni. Amikor Zámor faluba ért, az 
említett követ csellel el akarta fogni, hogy megkötözve vigye András herceghez. 
Péter azonban megneszelte ezt, bevette magát egy udvarházba, és három napig em-
berül harcolva védekezett. Végül is az íjászok minden katonáját megölték; maga 
élve esett foglyul, akkor megvakították, és Fehérvárra vitték; nagy fájdalmába hama-
rosan belehalt. Pécsett temették el második országlásának harmadik évében…”156

A Székesfehérvártól jó 10 km-re, a Vérteshez közel fekvő Zámoly községben 
máig úgy tudják, hogy Péter királyt itt ölték meg, és a település nevét is ehhez 
kapcsolják. Azt tartják, hogy a falu fölött, Fehérvár felé, a temető dombján ma 
már romokban álló kőfalaknál, egykori épületnél történt a megvakítás. Ott fi gyel-
meztették Pétert, hogy: „Számolj bűneidért!” A néphagyomány ebből eredezteti a 
Zámoly nevet.

I. Pétert tehát a megvakított Vazul leszármazottai követték a trónon. Közéjük 
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tartozott Könyves Kálmán is, aki témánk szempontjából többszörösen is érdekes. 
Egyrészt az ő idejében készült Szent István kisebbik legendája, melyben szerepel 
első királyunk már idézett története és a szemkivájással kapcsolatos parancsa. 
Másrészt maga Könyves Kálmán is hozott döntést trónkövetelő megvakításáról.

Kálmán király uralkodásának utolsó évtizedét Álmos herceggel, I. Géza király 
fi ával zajló konfl iktusa határozta meg. Álmos nyíltan vagy titokban a magyar ko-
ronáért folytatott rendszeresen küzdelmet bátyjával, Kálmánnal. Az utóbbi, lázadó 
öccsének legalább ötször megbocsátott, ám azután már nem gyakorolt kegyet. 1113-
ban Kálmán király Álmos herceg újabb lázadásának vette neszét. Az a valószínű, 
hogy az ítélet előbb elhangzott, mintsem a bűnös cselekmény megtörtént volna. 
Kálmán döntést hozott, mégpedig az ország tanácsával együtt: Álmost és legfeljebb 
7 éves fi át, Bélát meg kellett vakítani, hogy ne dúlják fel az ország, az utódok életét. 
Az ítéletet Álmoson az ország főurai közül Oros, Vata és Pál hajtotta végre. Bélát az 
anyja öléből egy csapat ispán élén Simon fi a Márk és Jákó fi a Achillesz ragadta ki, 
vakította meg. Aztán az atyát fi ával együtt az általa alapított dömösi prépostságba 
vitték. Béla később Pécsváradon, az apátságban húzta meg magát.157

Az előző évben, 1112-ben Lengyelországban részben hasonló megrendítő 
esemény történt. III. Boleszló király csellel hazahívta örökké lázadó féltestvérét, 
Zbigniewet és megvakíttatta. Érseke büntetésből kiközösítette. Boleszló a bűnbo-
csánatért – az út egy részén csuhában, mezítláb – elzarándokolt Fehérvárra, Szent 
István sírjához, továbbá Somogyvárra és Gnéznába, valamint nagy adományokat 
tett az egyházaknak. Kálmánnak azonban nem kellett vezekelnie, előre megszerez-
te az egyház felmentését.158

A vak Béla herceget Kálmán fi a, II. István halála után 1131. április 28-án Szé-
kesfehérváron királlyá koronázták. Őt ismerjük II. (Vak) Béla néven. Trónra kerülé-
se bizonyítja, hogy a megvakítás nem tette az uralkodásra teljesen alkalmatlanná. 
Igaz, ebben nagy segítséget jelentett felesége, Ilona, aki I. Uros szerb nagyzsupán 
lánya volt. II. Béla trónra lépése után még kemény harcot folytatott Könyves Kál-
mánhoz köthető ellenfeleivel. Ennek részeként még 1131-ben az aradi országos 
gyűlésen a királyné felhatalmazta a jelenlévőket, hogy számoljanak le azokkal, 
akik vétkesek Béla megvakításában. A gyűlés kegyetlen mészárlásba csapott át, 68 
világi előkelőt öltek meg, birtokaikat elkobozták, családjukat lajstromba vették.159 

Mintegy száz évvel később királyi parancsra még sor került olyan személy 
megvakítására, aki veszélyt jelentett az uralkodóra. IV. Bélát 1235. október 14-én 
ugyancsak Székesfehérváron, de az általa felszenteltetett Szent Péter-egyházban 
koronázták királlyá. Az új király első dolga volt, hogy leszámoljon apja, II. Endre 
híveivel, azokkal, akik a királyi apa és a fi ú között korábban állandóan viszályt szí-
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tottak, akik Bélát szóval, tettel számtalanszor megszégyenítették. Akik titkos tervei 
között szerepelt, hogy Endrét és Bélát félreállítják, majd ki-ki a maga birtokán füg-
getlen lesz és kormányozza a részállamot. Idegen uralkodónak, II. Babenberg Fri-
gyes osztrák hercegnek is fel kívánták ajánlani a magyar koronát, de lelepleződtek. 
Közéjük tartozott Ampod fi a Dénes is, aki II. Endrének hosszú időn át tárnokmes-
tere, majd nádora volt, akinek nevéhez a király új gazdaságpolitikája fűződött. Őt, 
a nagyhatalmú főurat, mert a trónjára veszélyt jelentett, IV. Béla megvakíttatta, ezzel 
lekerült a politikai élet porondjáról.160

A fentiekben utalás történt arra, hogy a szakirodalomban a király által elren-
delt megvakítást szokásjogi eszközként, illetve politikai fegyverként értelmezték. 
Ezek mellett álláspontom szerint nem hagyható fi gyelmen kívül az a körülmény 
sem, hogy a korai feudális korban a király bíráskodási tevékenységet is folytatott. 
Még akkor sem hagyható fi gyelmen kívül ez, ha a megvakításról szóló döntések 
nem formális törvénykezés keretében születtek. Az is igaz, hogy a sokirányú 
tevékenység mind kevésbé tette lehetővé azt, hogy a bíráskodást a király szemé-
lyesen végezze, ebbéli munkájában rendszerint a nádor helyettesítette. Főszabály-
ként a nádor minden ember felett ítélkezhetett. Így erősítette meg a nádori hatás-
kört 1231-ben a megújított Aranybulla. A kivételek közé tartozott, hogy a nemesek 
fej- és jószágvesztési ügyeiben a király bíráskodott.161 A király a 13. századtól is 
személyesen bíráskodott a nemesség külön privilegizált tagjai felett, illetve kiemel-
kedő fontosságú ügyekben. Ilyenkor a királyi különös jelenlét, specialis praesentia 
regia formáról beszéltek. Ebbe az irányba mutatnak a királyoknak a megvakításról 
hozott döntései.

Az Árpád-korban a király, az állam, a hűbéri társadalom elleni bűncselekmé-
nyek a közbűncselekmények kategóriájába tartoztak. Ide sorolták a hűtlenséget 
(nota infi delitas), melynek szankciója fej- és jószágvesztés volt. A hűtlenség körébe 
a legkülönbözőbb, logikailag egymáshoz alig kapcsolódó bűncselekmények tartoz-
tak. A Tripartitum kicsit későbbi rendszerezése szerint élükön kétségkívül a fel-
ségsértés állt, a király életére, személyére, tartózkodási helyére törés. Folytatódott a 
kör az ország elleni bűncselekményekkel, azaz az alkotmány, a király és az ország 
közhatalma elleni támadással.162 A király által elrendelt megvakítás alapjául pedig 
a hűtlenség szolgált.

A közelmúltban Szabó Pál alapos tanulmányt írt a megvakítás büntetésének 
11–13. századi magyarországi gyakorlatáról.163 Megállapítása szerint e büntetési 
mód az uralkodó ellen elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban a hazai jog-
forrásokban nem szerepelt. Ez a gyakorlat a magyar jogtól idegen jogi hatásra vall, 
alapvetően bizáncira. A közvetlen magyar–bizánci kapcsolatok a 11–13. században 
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álltak fenn, amikor a megvakítást nálunk a fentebb említett esetekben alkalmaz-
ták.164 A Bizánci Birodalomban gyakran véghezvitt megvakítást azonban Magyar-
országon csak néhány esetben hajtották végre. Ám más népeknél sem volt ez is-
meretlen. Feltehetően a normannok révén terjedt el Skandináviában és Angliában. 
Gyakorolták Velencében, hol talán Orseolo Péter is megismerte. Gyakori volt az 
ugyancsak bizánci hatás alatt álló nyugati és délszláv jogi régióban. Nyugat-Euró-
pában kevésbé terjedt el, de a Hispán-félszigeten éltek vele. A 14–15. században az 
oszmán törökök szintén követték a lehetséges trónörököstől történő megszabadu-
lás ezen bizánci módszerét. A büntetés eredete azonban az ókorba nyúlik vissza. 
Az ókori keleten – mint jeleztem – alkalmazták az asszír, a babilóniai királyok és 
bibliai utalások is vannak. Bizáncba pedig perzsa közvetítéssel jutott el. A közép-
korban a Bizánci Birodalomban élte fénykorát.165

A bizánci császárok eme testcsonkító büntetést felségsértés esetén a halálbün-
tetés helyett kezdték alkalmazni. Ahogy Bizáncban nem volt írott törvényi szabá-
lyozás a megvakítás ezen esetére, gyakorlatára, úgy a magyar jogi szabályozásban 
sem. A 13. század második felétől gyengült a bizánci régió közvetlen jogi hatása Ma-
gyarországra. Így a magyar királyoknak már nem jutott eszébe a bizánci gyakorlat 
követése, ha valaki felségsértést követett el ellenük. Hanem a decretumokban meg-
határozott halálos ítéletet szabták ki a királyi kúria bíróságán. Az átmenetet ebbe az 
irányba IV. Bélának Dénes nádorral szembeni ítélete jelentette: még kiszabta a meg-
vakítás büntetését, de az már összekapcsolódott a hűtlenség vétke tényállásával.166

A bírói praxis

A középkori ítélkezési gyakorlat tanulmányozásának egyik legfőbb problémája 
a források hiánya. Igaz ez természetesen a megvakítás mint bűncselekmény meg-
ítélése, és a megvakítás mint büntetés kiszabása tekintetében egyaránt. A joggya-
korlat szűk körben és csak olyan bűncselekmények tekintetében ítélhető meg az ok-
levelekből, iratokból, melyeknek magánjogi joghatásuk is volt. Azaz ha az ítéletből 
valamilyen magánjogi következtetés, következmény származott. A büntetőügye-
ket egyébként nem érdemesítették megörökítésre.

Az előzőekben ismertetett, az uralkodó büntetőjogi célkitűzéseit tükröző kirá-
lyi decretumoknál is nagyobb jelentőséggel bírt a középkorban a büntetőjog elsőd-
leges forrása, a szokás.167 Ez alapján pedig a törvényi rendelkezéseken kívül máskor 
is büntettek megvakítással.

A decretumok rendelkezéseinek gyakorlatba történő átültetésére nincsenek 
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adatok. A kivételt néhány oklevél mellett egy becses társadalomtörténeti forrás, a 
Váradi Regestrum jelenti. A nagyváradi káptalan mint hiteleshely működött közre 
a peres ügyeknél a bizonyításban, melynek során az istenítélet, a tüzesvas-próba 
eredményét is rögzítette. Történt mindez az 1208 és 1235 közötti 27 év 389 ügyében, 
melyek közül 230 bűncselekménnyel vagy annak gyanújával volt kapcsolatos. A 
forrás a kompozíció széles körű alkalmazását bizonyítja, de a tálió meglétére is 
szolgáltat adatot.168 A Váradi Regestrumot értelmező Kandra Kabos a következő-
ket írta: „Kútfőnkben, mely sajnos, hogy éppen az Árpádok egyik legszomorúbb 
korszakának a tüköre – rablás, tolvajlás és gyilkosság bűneseteit elsősorban és 
aránytalan számban látjuk jelentkezni, holott a törvények ős szigora még mindig 
érvényben vala…A tüzesvas-próba szerencsétlenei gyakran menekedtek a szen-
télybe, mi majdnem kivétel nélkül mind a tolvajlásról vádlottak élete vagy szeme 
világa mentésének sikeres kísérlete vala. Az istenítéletben elmarasztalt Masa az 
egyházba futott. Ellenfelei (a fölpörösök) eladták őt, feleségét, három fi át, két leá-
nyát 10 giráért (márkáért). Vitális szintén lopás gyanújával terhelten hordozta az 
istenítéleti vasat, és az egyházba szaladt, bevallván, hogy megégett. A végrehajtó őt 
magát, feleségét, leányait, szolgálóját, ennek fi át és minden vagyonát menten dobra 
üttette.”

A vagyoni mellett a személyi biztonság is ingatag lábakon állt. Elég gyakori 
volt az emberölés, a gyilkosság és a megsebzés. A ius talionis főleg itt került al-
kalmazásra, mivel aki mást szemében, lábában, kezében karddal megcsonkított, 
az maga is megcsonkíttatott. (Kandra Kabos itt Szent István törvényére utalt.) A 
Regestrum több esetére utalt a leányrablásokkal összefüggésben, amiért szintén 
megvakítás járt.

A nyilvántartásban szereplő egyik leányrablás és az azt követő megvakítás kö-
rülményeiről a következőket lehet megtudni. 1216-ban Vízkereszt második vasár-
napjának hetében jelent meg a káptalan előtt Gyama-fi a Farkas, mégpedig Gyula 
nádorispán poroszlójával, Örvéndi Mártonnal. Leánya elrablójának, Szabolcsfalusi 
Mártonnak és cinkostársainak megjelenését várták egy héten át, hogy ezek a sze-
mélyek tüzesvas-próba alá kerüljenek. Az apa, Farkas ellenfelei azonban nem jelen-
tek meg, kivéve Szabolcsfalusi Márton egyik cinkosát, Szegő nevezetűt. Ő miután 
bevallotta, hogy társ volt, szeme világától megfosztatott. A többieket, összesen 24 sze-
mélyt, távollétükben a bíró elmarasztalta. További sorsukra azonban nincs adat.169 

Az ókorban és a feudális korban alkalmazott megvakítás büntetését és annak 
végrehajtását – bármilyen kegyetlen is volt – nem szabad mai mércével megítélni. 
A középkort az ököljog uralmának szokták tekinteni. A középkor embere vér, ke-
gyetlenség, szenvedés, veszély közepette élt. A könyörtelen élet nem csak szívóssá, 
hanem őt is könyörtelenné tette. Ebben a környezetben ítélkezett a bíró, itt kellett 
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a megfelelő szankcióval megvalósítani a generális prevenciót, a társadalom visz-
szatartását az újabb bűncselekménytől. Ehhez pedig a büntetésnek, a végrehajtás-
nak, a bűnhődésnek keményebbnek kellett lennie a hétköznapi szenvedésnél. Ezért 
került sor oly gyakran halálbüntetésre, testi szenvedést, megalázást eredményező 
más büntetésekre,170 így a szemkitolásra.

A végrehajtás nyilvánosságával nőtt a nevelő, elrettentő, visszatartó erő. A sú-
lyos testi büntetések, így a csonkítások és a kivégzések foganatosítására a vesz-
tőhely szolgált. A büntetés végrehajtásának meghatározott forgatókönyve volt.171  
Mindez a környék népének fokozott érdeklődése, részvétele, primitív megnyilvá-
nulásai mellett zajlott.

A középkori szankciókról – a fentiekkel együtt – borzongva állapítható meg, 
hogy azok barbár módon kegyetlenek voltak.172

A 16–17. századi ítélkezési gyakorlatról részben az úriszéki peres eljárások ira-
tai tudósítanak. Ez a két évszázad az úriszéki bíráskodás fénykora, amikor a nagy-
birtokos feltétlen ura volt az alája rendelt jobbágyoknak és nem nemes alkalmazot-
taknak, tiszteknek, amiben a megye sem ellenkezett vele. Úriszék tartására minden 
birtokos nemes jogosult volt, akit megilletett az úrbéri szolgáltatások szedése, így 
a zálogbirtokos és a bérlő is.173 A legtöbb nagybirtokos család, nagyobb uradalom 
megszerezte a pallosjogot, a vérhatalmat is. Ez pedig a földesúr számára a halálos 
ítélet kiszabásáig terjedő, teljes büntetőbíráskodás jogát jelentette jobbágyai, udvari 
cselédsége, valamint a birtokain elkövetett bűncselekmények egyéb, kezére került 
tettesei felett.174 A pallosjog jelképét, az akasztófát felállító nagybirtokos tehát jogo-
sult volt testcsonkító büntetés kiszabására, sőt, az említett törvényi megszorítások 
keretei között a megvakításra is. Ám a Varga Endre által szerkesztett szövegközlés-
ben, a 16–17. századi perszövegek közt ez sem bűncselekményként, sem büntetés-
ként nem szerepelt.175

Degré Alajos a dél-dunántúli 18–19. századi úriszéki peres eljárásokat vizsgál-
ta. Ekkorra, a korábbi századokhoz képest az úriszéki büntetések célja és jellege 
lényegesen átalakult. Bár a testi büntetések – különösen a botozás – túlsúllyal sze-
repeltek, tagcsonkításról már nem is volt szó. A szatmári béke után pedig a pallos-
jogot is több megszorítás érte.176

A jogi szabályozás ismertetésekor utaltam rá, hogy a testcsonkítás, így a meg-
vakítás is, átkerült a hatalmaskodás fogalomkörébe. Különböző, a birtokháborítástól 
a halált okozó testi sértésig terjedő, mai értelemben részben a magánjog, részben a 
büntetőjog körébe tartozó cselekményeket soroltak ide. Közös vonásuk az alkalma-
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zott erőszakban, illetve más jogának tudatos megsértésében vagy az önbíráskodás-
ban volt fellelhető. Különbséget tettek a nagyobb (actus maioris potentiae) és a kisebb 
(violentia) hatalmaskodás között. Az úrbéri perekben az utóbbiak szerepeltek.177

A hatalmaskodás bűncselekményét követte el Unger Péter, kinek ügyében a 
körmendi úriszék ítélkezett 1806-ban. A vádlott játék közben egy bottal kiütötte 
ugyanis a körmendi várporkoláb deákjának a szemét. A sértett ágynak dőlt és 
hetednapra meghalt. Az ügyész gyilkosságért főbenjáró büntetést kért Ungerre, 
kinek védőügyvédje azt hangoztatta, hogy nem szándékos, hanem véletlen ember-
ölés történt. Hiszen a felek minden harag és bosszúság nélkül „nyájaskodó versen-
géssel” játszottak egymással. Egyébként is a vékony bot nem volt alkalmas az em-
beri élet kioltására. Azzal szemet nem lehetett akarattal eltalálni, a sértett halálát 
gyenge alkata okozta. Az ügyvéd hivatkozott az orvosi vizsgálatra, mely szerint 
a dobás nem volt halálos, sőt arra se lehetett gondolni, hogy a sértett elveszítheti 
fél szeme világát. Egy szemmel vagy orr nélkül is élnek emberek, nem halnak 
bele ebbe az állapotba. A tanúk vallották, hogy a szemkidobás nyájasság közben 
történt, jóllehet a vádlott bosszúsan azt kiáltotta: „Bár a másik szemét is dobtam 
volna ki!” Az ügyvéd a józan és erkölcsös életű vádlott szabadon bocsátását is 
kérte, mivel őt már két hónapja a németújvári börtönben őrizték. A bíróság úgy 
ítélte meg, hogy a szemkiütés a halál valóságos közelebbi oka lehetett. Súlyosbító 
körülménynek fogta fel a sértett másik szemére tett kijelentést, ami az érintettek 
között fennálló haragos viszonyra utalt. Ám azt is fi gyelembe vették, hogy a ver-
sengésre maga a sértett is alkalmat adott, halálában pedig közrejátszott gyenge és 
bágyadt állapota. Végül a vádlottat nem ítélték halálra, mert a gyilkosságot nem 
feltett és eltökélt szándékkal cselekedte. Mégis vigyázatlan és vétkes cselekedeté-
ért, amit nem bánt meg, 40 forint vérdíj és a költségek megfi zetésére kötelezték, 
és beszámították az elszenvedett fogságot is. Az úriszék a cselekményt vigyázat-
lan, azaz gondatlan emberölésnek fogta fel, és ezzel úgy tűnik, hatalmaskodásnak 
minősítette. Kétségtelen, hogy az úriszékek gyakorlata a vigyázatlan emberölés 
kapcsán nem volt következetes. Ebben az esetben a vádlott cselekményét számára 
kedvezően minősítették.178

Még két példa a hatalmaskodás köréből a tálió, illetőleg a tükröző büntetés 
kései megjelenéseként. A Bethlen-úriszék Lupsán 1717-ben levágatta egy fi ú fél ke-
zét, mert az apját megverte. Az idők változásaként azonban 1791-ben a nagykállói 
úriszék Rajnis Péter verekedőre és testcsonkítóra már 80 pálcát veretett.179

Hajdú Lajos a magyarországi bűntető igazságszolgáltatási gyakorlat 1770 és 
1795 közötti tanulságait elemezte a rabtabellák feldolgozása révén. Megállapítot-
ta, hogy a korabeli Magyarországon Justitia asszony nem mért azonos mértékkel, 
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esetenként talán a mérlegét is meghamisították. Így nagyon eltérő ítéletek születtek 
a testi épség elleni cselekmények megítélésénél.180

A peres ügyként a 18–19. században ritkán megjelenő szemkiverésre ő is hozott 
egy példát. Mégpedig olyat, melynél igen enyhe ítéletet szabott ki a maradandó tes-
ti károsodással járó ütlegelésért Pest megye sedriaja. Sztodoba Mátyás dabi lakost, 
aki verekedés során kiverte egy polgártársa egyik szemét, 24 botütés elszenvedé-
sére, 12 forint fájdalomdíj megfi zetésére és az orvosi költségek megtérítésére köte-
lezte. A megyei büntetőtörvényszék ítélete azt is kimondta, ha minderre az elítélt 
vagyona nem elegendő, úgy fi zesse meg azt a kezese, aki azért vállalt kezességet, 
hogy az őrizetbe vett vádlottnak ne a börtönben kelljen a tárgyalás napjáig várnia. 
A testi sértés, megsebesítés egyéb eseteit vizsgálva a legszembetűnőbb, hogy a ki-
szabott ítéletek között hatalmas különbség mutatkozott. A cselekmény súlyához 
képest a szankció egyszer rendkívül enyhe, máskor iszonytatóan kemény volt.181

Bónis György Buda és Pest városának a török kiűzetése utáni, 1686 és 1708 kö-
zötti bírósági gyakorlatát vizsgálta. A joggyakorlat egyik előnyös vonásának tartot-
ta, hogy a két városban testcsonkítást soha nem alkalmaztak önálló büntetésként. 
Így a megvakítást sem szabták ki büntetésként. (1693-ban Pan Katalin halálbünteté-
sének csak súlyosbítására szolgált, hogy hitvesölésért előbb a jobb kezét, majd a fejét 
vágták le.) Az ítélkezés során a bíróságok főleg a Praxis Criminalist, III. Ferdinánd 
BTK-ját alkalmazták, de esetenként hivatkoztak V. Károly BTK-jára, a Carolinára is. 
Bónis György szemkiverésről mint bűncselekményről sem tett említést.182

Kállay István az 1686 és 1848 közötti városi bíráskodást vizsgálta. Bónis 
Györgyre hivatkozva állapította meg, hogy a testcsonkítás ritkán fordult elő a testi 
büntetések között. Önálló büntetésként nem alkalmazták, hanem a halálbüntetés 
súlyosbításaként.183

A hatalmaskodásról szóló 1609. évi XXIX. törvényt és az 1613. évi XXIII. tör-
vényt az 1635. évi XVI. törvény a szabad királyi városokra is kiterjesztette. Az 
1662. évi XXXIII. törvény pedig kimondta, hogy a hatalmaskodást elkövető polgári 
magánszemélyek fölött a város bírája és tanácsa tartozik törvényt szolgáltatni. 
A verekedés a kisebb hatalmaskodás gyakori esete volt. Ha a verekedés vérzést, 
sebeket, orvosi költségeket okozott, a bíróság testi sértésnek minősítette. Nem volt 
lényeges különbség a tekintetben, hogy mivel követték el, ez minőségi változást 
csak akkor hozott, ha a verés következménye halál lett. A szerző által felsorolt, 
döntően székesfehérvári esetek között nem fordult elő megvakítás.184

A büntető- és polgári jog határán mozgó ezen cselekmények delicta privataként 
voltak ismertek. A sértettre várt, hogy a becsületét, testét, vagyonát ért sérelmeket per 
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útján helyreállíttassa. A becsületsértést, a kisebb hatalmaskodást és a károkozó cse-
lekményeket nem számították a bűnügyekhez, hiszen a per rendszerint a sértett kere-
setére indult. Alakiságuk is átmenetet képezett a büntető- és a polgári eljárás között.185

A bírói gyakorlat tekintetében a példákat a feudalizmus idejéből, a tradicionális 
jog alkalmazásának korából hoztam. Az írásban rögzített jogesetek száma kevés. 
Így a megvakításról, egyrészt mint bűncselekményről, másrészt mint büntetésről 
meglehetősen szerény ismereteink vannak. Teljes joggal feltételezhető, hogy ezek a 
cselekmények a valóságban lényegesen nagyobb számban fordultak elő.

A török kiűzetése után időkből számottevően több irat áll rendelkezésre, mint 
korábbról. Ám ekkor már a megvakítással büntetést a bíróságok lényegében nem 
alkalmazták, tehát ilyen vonatkozású adatot nem is lelhetünk. A megvakításnak, 
mint bűncselekménynek az írásbeli rögzítését pedig két körülmény is igen csök-
kentette. Egyrészt a már említett helyzet, hogy eleinte csak akkor foglalták a bün-
tetőügyet írásba, ha magánjogi kihatása is volt. Másrészt az a feltételezés, hogy a 
jogellenes megvakítások tekintélyes része nem is került a hatóságok, bíróságok elé. 
Az utóbbi körülmény egyáltalán nem meglepő, a kor viszonyait ismerve.

A jogalkalmazás során a büntetőhatóságoknak nem okozott gondot a szem-
kiverést, megvakítást a 18. század első harmada után nagyobb hatalmaskodásnak 
minősíteni. Amennyiben a sértett a megvakítással összefüggésben meg is halt, 
akkor már a minősítés gondot jelentett, bizonytalanság, eltérő gyakorlat, a követ-
kezetes jogalkalmazás hiánya volt érzékelhető. Emberölés, gyilkosság vagy test-
csonkítás történt? A kiszabandó büntetés tekintetében úgyszintén bizonytalanság 
mutatkozott a bíróságok részéről, ezért volt jelentős eltérés a büntetések súlyossá-
gában. A bíróságok számára az alkalmazandó jogszabályok, különösen az eljárási 
normák megállapítása is gondot jelentett. Döntően a szokásjog alapján alkalmazták 
a joganyagot.

Háborúk, forradalmak idején

A háborúkkal, forradalmakkal, hatalomváltásokkal társult a kegyetlenkedés. 
Embereket öltek, sebesítettek, aláztak meg. Az ellenséget, a foglyot, a bünteten-
dő vagy gyűlölt személyt sokszor megvakították. Egy vak, magatehetetlen katona 
vagy más ember sajátjai részéről sokkal több erőforrást kötött le, mint egy halott. 
Látványa környezetére jelentékeny pszichés hatást is gyakorolt. A foglyok vagy 
civilek szemeinek kivájása, kiszúrása elrettentésre, prevencióra éppen úgy szolgál-
hatott, mint bosszúállásra, megalázásra, vagy újabb indulatok gerjesztésére.

Az egymással harcban álló embercsoportok vélhetően ősidők óta alkalmazták 
a másik megvakítását. Az ókorból már konkrét adatok vannak.

185 KÁLLAY 1996, 315.
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Mohó és kegyetlen katonai államot hoztak létre Észak-Mezopotámiában az 
asszírok. Az egykori nagyhatalom fénykora az i. e. 9–7. századra esett. Rabló had-
járatokat folytattak, népeket igáztak le. Harcmodoruk szokatlanul szörnyű volt. A 
korabeli ábrázolásokon, domborműveken az asszír katonák foglyaikat ezek ajkán 
vagy orrán átszúrt horognál fogva vezetik. Megjelenítették azt is, amint az asszír 
katonák foglyaikat lándzsájukkal vakították meg. Az ókori asszír–babilóniai ábrázolá-
sokon gyakori volt a karóba húzás, a kéz vagy a fej levágása, és a megvakítás.

A középkorból még nagyobb számú példát lehetne hozni, de ezek közül csak 
néhányat említek.

A bolgároktól elszenvedett egyik vereségért II. (Bolgárölő) Bazileios (976–1025) 
bizánci császár rövidesen kegyetlen bosszút állt. Sámuel (958–1014) bolgár cár el-
len indított offenzívája eredményeként Kleidion mellett, a Sztruma folyó közelében 
1014 júliusa végén bekerítette a bolgár sereget. A foglyul ejtett 14 000 katonát megva-
kíttatta. Csak minden 100.-nak hagyta meg a fél szemét, hogy a többit hazavezesse. 
A cár a szörnyű látványba belehalt. A bizánci császár tettével a hadtörténet legna-
gyobb mérvű megvakíttatását követte el, és győzelmével lényegében megdöntötte 
a bolgár államot.186

A középkori harcok hatékony, sőt brutális fegyvere volt a számszeríj. Az általa 
okozott sebek szinte mindig halálosak voltak. Jól érzékelteti a fegyvert és az íjászo-
kat körülvevő rettegést és gyűlöletet, hogy az elfogott számszeríjászoknak sokszor 
levágták a jobb kezét és kiszúrták a jobb szemét, hogy soha többé ne tudjanak ördögi 
fegyverükhöz nyúlni. 1139-ben a II. lateráni zsinat egyházi átokkal sújtotta azokat, 
akik ezt a félelmetes fegyvert keresztények ellen használták.187 A fegyver hatékony-
ságát bizonyítja, hogy 1242-ben Esztergom várát döntő mértékben az aragóniai 
származású Simon vezette számszeríjasoknak köszönhetően sikerült megvédeni 
a tatárok támadásától.188

1437-ben Erdélyben felkelt a parasztság, egyik kapitányuk Budai Nagy 
Antal volt. Többszöri egyezkedés, majd újra fellángoló harc után végül a nemesek 
Kolozsmonostor mellett győzedelmeskedtek. 1438. február 2-án Tordán összeültek 
a magyar, a székely és a szász nemzet képviselői, uniójukat megújították, a felke-
lő jobbágyokkal pedig leszámoltak. A vezetőket megkínozták, kivégezték, a többi 
foglyot megcsonkították, megvakították.189

Nándorfehérvár várát 1456-ban Hunyadi János segítsége révén sikeresen meg-
védelmező Szilágyi Mihálynak (1400 körül – 1460) jelentős szerepe volt Mátyás ki-
rály trónra juttatásában. A fi atal uralkodó mindezekért nagybátyjának ajándékozta 
az erdélyi Besztercét és további más uradalmakat. Beszterce azonban ellenszegült 
az átadásnak, mire Szilágyi Mihály hirtelen a város alatt termett, azt bevette. 
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A lakosok egy részét felkoncoltatta, másoknak szemeit tolatta ki, kezét, orrát vagy fü-
lét vágatta le. A besztercei kegyetlenkedésen Mátyás is felháborodott, aki különben 
is nehezen tűrte nagybátyja zsarnokoskodását.190 

A 150 esztendős török uralom időszakában az emberölésnek és testcsonkítás-
nak mind keresztény, mind pogány oldalról a legkülönbözőbb, legembertelenebb 
módozatait gyakorolták. Takáts Sándor történész ezzel kapcsolatban kutatásai nyo-
mán a következőkről számolt be: „A magyar kamara számadásaiban évről-évre 
találunk olyan rútul megcsonkított vitézeket, akik a kamarától alamizsnát kaptak. 
Egyiknek a törökök szemeit tolták ki, másiknak a lábait fűrészelték el” vagy karját 
vágták le.191 

Az 1848–49-es szabadságharc idején az ártatlan magyar lakosság legtöbbet 
a szerbek, majd a románok kegyetlenkedéseitől szenvedett. A románok szörnyű 
tetteik között békés időben már nem gyakorolt, középkori büntetéseket is alkal-
maztak, elevenítettek fel. Így szemkiszúrást, fül-, orr-, kézlevágást. Közelebbi 
hely- és időmegjelölés nélkül említette Gracza György történetíró az alábbi esetet: 
„Miske János Felső-Fejérmegye egyik érdemes albírájának tüzes dróttal sütötték ki a 
szemeit. Ekkor aztán arccal a messze kéklő hegyek felé fordították, s így gúnyolódtak 
vele: – No, kutya, látod-e az erdődet?”192 Más forrás az esetet Zalatnához köti, mely 
település tragédiája különösen kirívó volt.193

Jókai Mór a szabadságharc után többször járt Erdélyben. Így 1858 októberében a 
Mócvidéken, 1876 augusztusában Torockón és környékén. Az ott látottakat, hallot-
takat felhasználta regényei írásánál.194 Az Egy az Isten c. regényében Abrudbánya 
pusztulásához kapcsolódva számolt be egyes gyilkosok tetteiről és bűnhődésükről. 
A regény szerint a románok „borzodva mondják egymásnak, hogy Tyok Tódor ki a 
megyei orvos szemeit kiszúrta, s úgy eresztette el az erdőbe, élve rohadt meg.”195 

A magyar és a román nép az I. világháború alatt is szembekerült egymás-
sal. A románok katonát és civilt egyaránt vakítottak meg. 1916 novemberében és 
decemberében a magyar „Erdélyi portyázó különítmény” a Csík megyei Hideg-
ség és Rakotyás községek határában harcolt a román hadsereg egységeivel. A harc 
folyamán többszöri összecsapásra, kézitusára is sor került. Amikor a magyarok 
sebesültjeiket szedték össze, azt tapasztalták, hogy elesett bajtársaik végtagjait, 
orrát, fülét levágták, borzalmasan összezúzták, szemeiket kiszúrták a románok. 
Ugyanők a sebesültvivőkre gépfegyverrel, hegyi ágyúval lőttek. 1918 novemberében 
az Erdélybe benyomuló román katonák Ort Márton mezőkecsedi jegyzőnek előbb 
kezét, lábát levágták, szemét kiszúrták, azután agyonlőtték.196 

190 RNL XVII. 605.
191 TAKÁTS 1979, 93.
192 GRACZA é. n. II. 425.
193 KEMÉNY 1903, 12.
194 VITA 1975, 96–116., 162–195., 284–286.
195 JÓKAI 1966, 476.
196 BÁNLAKY 2001, 14. sz. melléklet.
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A II. világháború végén a cseh újságok hangulatkeltő célzattal, megalapo-
zatlanul azt terjesztették, hogy a magyarok a cseh nőknek kiszúrták a szemét.

1918–19 a magyar történelem egyik legválságosabb időszakát jelentette. 
A vesztes világháborút az őszirózsás forradalom, a köztársaság, majd a tanácsköz-
társaság időszaka követte. A 130 nap alatt a vörösterror-különítmények megtorlás-
ként vagy megfélemlítésként számos súlyos testi sértést és emberölést követtek el. 
Tetteikért később részben bírósági eljárás keretében feleltek, részben a fehérterror 
számolt le velük.

Váry Albert koronaügyész-helyettes 1922-ben számbavette a tanácsköztársaság 
idején a vörösök által elkövetett, bűncselekménynek minősített, emberáldozattal 
járó cselekményeket. A vörösök kivégzéseik során több alkalommal megvakították 
áldozatukat, illetőleg a „szemet szemért” szólás is elhangzott.

1919. május 2-án az iglói géppuskások egy szakasza nemzetiszínű zászlóval 
bevonult Hatvanba. A hatalom visszaszerzésére egy vöröskülönítmény érkezett a 
városba. Többek közt Kobovits Bogdán vörösőrt is lelőtték. Őt az ágyból húzták ki, 
szemét bajonettel szúrták ki.197  Más forrás szerint a Lenin-fi úk az említett vörösőrnek 
kötelezettségszegést róttak a terhére, hogy nem kelt a direktórium védelmére. Ezért 
május 4-én otthonában szuronnyal megvakították, majd agyonlőtték.198 

Devecserben 1919. május 5-én ellenforradalom tört ki. A munkástanács tagjait 
elfogták, Bőnyi Gyula helyi lakos őrizte őket. A településre bevonuló vöröscsapatok 
a járásbíróság épülete előtt fegyveresen őrt álló Bőnyit meglőtték. Aztán ütlegelték, 
majd egyikük a szemébe szúrt. Végül néhányszor még belelőttek.

Esztergomban 1919 májusában Szabó István városparancsnok a proletárdik-
tatúrát meg akarta buktatni. Nem sikerült neki, ezért a csehekhez menekült. A 
vöröshatalom összefogdosta az ellenforradalmárokat és a forradalmi törvényszék 
elé állította. A vádbeszéd ennyi volt: „Szemet szemért, fogat fogért.” A halálra ítélt 4 
személyből végül kettőt végeztek ki, Berniczey Aladár és Varga Dezső János helyi 
lakosokat.

Madocsán 1919. június 20-án ütött ki az ellenforradalom. Leverésére Szek-
szárdról egy csapat indult. Tagjai rajvonalban hatoltak be a községbe. Bölcskéről a 
madocsaiak segítségére siető ifj. Tomanek Józsefet lelőtték, fejét szétverték, szemét 
kivették és még vagy 150 ellenforradalmárt elfogtak.199 

A fenti bűncselekmények elkövetőit a büntetőeljárás általában felderítette és 
elítélte. A súlyos, gyakran halálos ítéletek kiszabására nem pusztán a megvakítás, 
hanem más bűncselekmények elkövetése miatt került sor. A lefolytatott büntető-
eljárások során az elkövetők terhére tehát a megvakítás mellett mindig további, 
súlyos bűncselekményeket is róttak. A jobbára halálos ítéletet jelentő büntetések 
kiszabására így nem önmagában a megvakítás miatt került sor.

197 VÁRY 1993, 58–59.
198 GERENCSÉR 1993.
199 VÁRY 1993, 8–9., 36–37., 48–49., 58–59.
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A fehérterror egyik áldozata lett Szalma István nyomdász. A tanácsköztársaság 
idején a kaposvári munkástanács intézőbizottságának elnöke, a Somogy megyei-
nek alelnöke volt. 1919 szeptemberében a tiszti különítményesek megásatták vele a 
sírját, kiszúrták a szemét, majd belelőtték a sírgödörbe.200 

A II. világháború emberi és anyagi áldozatban minden korábbit felülmúlt. A 
megsemmisítés, az elpusztítás érdekében a háborús felek nem csak új fegyvereket, 
módszereket használtak, hanem a korábbi századok kegyetlenségeiből is merítet-
tek. Éltek a megvakítással is.

A Független Horvát Államot 1941. április 10-én kiáltották ki. A csak nevében 
független országot mindössze néhány, vele szövetséges hatalom ismerte el. Az 
usztasa ideológia alapján működő állam erőszakos, rasszista és szerbellenes intéz-
kedéseket hozott. 1941 augusztusa és 1945 áprilisa között a koncentrációs táborok-
ban (Jasenovac, Jadovno, Koprivnica, Pag-sziget) nagyszámú foglyot, főleg zsidókat 
és szerbeket öltek meg.201 Az usztasák vezette horvát állammal szemben ma is el-
hangzik a kegyetlenkedés, így a megvakítás, szemkiszedés vádja.

Jovan Pein szerb történész szerint Jászenovácban a horvátok gyerekszemekből ké-
szült nyaklánccal fényképeztették magukat.202 Ugyancsak a legnagyobb táborban, a 
Száva parti Jászenovácon történt 1942 augusztusában a következő. Az usztasa őrök 
fogadásból gyilkossági versenyt rendeztek. A győztes állítólag 1360 ember torkát 
vágta el. Amikor az egyik fogoly nem akarta éltetni az usztasa vezért, Ante Pavelić 
poglavnikot, kiszúrták a szemét, levágták a fülét és az orrát, kitépték a nyelvét, majd 
átvágták a torkát.203

Curzio Malaparte (1898–1957), az olasz széppróza egyik legellentmondásosabb 
személyisége a II. világháború alatt haditudósítóként dolgozott. Egyenruhában, 
századosi rangban olyan helyekre is bejutott, ahova mások nem. 1941 nyarának 
végén – őszének elején Ante Pavelić (1889–1959) is fogadta. Beszélgetésük közben 
szemébe ötlött egy fűzfából font kosár a poglavnik balján, az íróasztalán. Mivel 
fedele félig fel volt támasztva, Malaparte úgy gondolta, hogy tengeri állattal, talán 
osztrigával van tele. Rá is kérdezett, hogy dalmáciai osztriga? A poglavnik felelt: 
„Hűséges usztasáim ajándéka: húsz kiló emberszem.”204

A kivájt emberi szemek ajándékozása nem előzmények nélküli, századokkal 
korábbi gyakorlattal hozható párhuzamba. A török–magyar harcok idején a 16. 
században mind a törökök, mind a magyarok uralkodójuknak nagyszámú levá-
gott testrészt, különösen orrot vagy fejet ajándékoztak. A törökök a magyarok 
levágott, összegyűjtött orrát a szultánnak küldték Konstantinápolyba. Az egyik leg-
szomorúbb eset az volt, mikor Szegedről állítólag több ezer orrot indítottak útnak. 

200 ANDRÁSSY 1967.
201 SOKCSEVITS 2011, 516–540.
202 PEIN 2012.
203 LASZÁK 
204 MALAPARTE 1975, 448.
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A magyar vitézek legelőször 1543-ban küldtek török orrokat Bécsbe. Péter István 
egy csomó orrot és fület vitt ajándékba a királynak, amiért jutalmul posztót kapott. 
1551-ben Babocsa várának védői sikeresen ütöttek rajta a törökön. Ennek nyomán 
vezetőik, Deli Horváth Márkó és Porkoláb Márton a királynak zászlókat, foglyokat 
és 25 orrot vittek. 1556-ban Murány kapitánya, Domonics Gáspár küldött Ferdi-
nánd királynak 4 zászlót, egy martalóckapitány foglyot és 60 orrot. Az uralkodó 
igen szívesen vette az orrokat. 1570-ben a boszniai bég küldött 6 zászlót, néhány 
orrot és fület a portára. Azután már elmaradt mindkét oldalon a levágott orrokkal 
való kedveskedés, egy idő után pedig levágott fejeket sem küldtek az uralkodók-
nak.205 

Pein szerb történész állításának hitelességét az elfogultság, az olasz Malaperteét 
pedig az olvasói érdeklődés elnyerésére való törekvés, az író túlzási hajlama teszi 
kétségessé, de legalább is gyengíti.

A II. világháború végén, 1944–45-ben a jugoszláv partizánok kegyetlenkedtek 
ellenségeikkel és a védtelen polgári lakossággal. Bácskában magyar és német la-
kosok estek nagy számban áldozatul. Zentán 1944. november 9-én a cipész foglal-
kozású, nőtlen, 36 éves Lakatos Vincét végezték ki, de előtte kiszúrták a szemét. Az 
aránytalan bosszú előzménye az volt, hogy korábban a magyar cipész a gimnázium 
melletti kocsmában összeszólalkozott az ott iddogáló szerb parasztokkal. Gőgösen 
rájuk kiáltott: „Hát tik még éltek, büdös vadrácok?!”206  Rengeteg kínzás, verés tör-
tént Zsablyán is a kivégzések előtt. A partizánok az 1942. januári razziát bosszulták 
meg a magyarokon. A félszemű Vámos Bélának a másik szemét kiverték.207

A II. világháború katonai és polgári áldozatainak száma lényegesen meghalad-
ta az I.-ét. A civil lakosság is rengeteget szenvedett. A Szovjetunió elleni háborúban 
a II. magyar hadsereg egészen a Donig nyomult előre. Az 1943. januári katasztrófa 
után a szovjet hatóságok rögvest hozzáfogtak a magyar és más katonai alakula-
tok által az emberekben és az anyagiakban okozott károk rögzítéséhez. Valószínű, 
hogy a tanúvallomások több esetben túlzóak voltak, a katonákkal való együttmű-
ködésről pedig mélységesen hallgattak.

Az egyik cirill betűs feljegyzés szerint 1942. augusztus 20-án Arij Vasziljevics, 
a krasznopolszki Vorosilov tsz tagja nem akarta tehenét a magyar katonáknak 
odaadni. A magyarok egy „megtorlóosztag” törzséhez vitték, ahol karjait, lábujjait 
levágták, szemét kiszúrták, majd agyonlőtték.208

A Vörös Hadsereg tisztjei és katonái 1944–45-ben Magyarország területén a 
civilek sérelmére rengeteg szörnyűséget követtek el. A magyar történetírás 
mulasztása, hogy mindezek széleskörű rögzítése 1990 táján sem történt meg.

Ahogy a középkornak brutális fegyvere volt a számszeríj, úgy a II. világhá-

205 TAKÁTS 1979, 95–97.
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borúnak a lángszóró. Az éghető vegyszerek hozzáadásával viszkózussá tett folyé-
kony, égő gyújtóanyagot, kőolajszármazékot kilövellő gyújtófegyver irgalmatlan 
eszköz volt. A kézi lángszórók kezelőjét az ellenség gyűlölte. A II. világháborút 
megjárt adatközlőim említették, hogy ha lángszóróst fogtak el az oroszok, rendsze-
rint agyonlőtték. Arról is hallottak, olyat is beszéltek nekik, hogy az ilyen katoná-
kat állítólag megvakították.

Az egykori Jugoszlávia területén 1991-től zajló háborúk elképesztő kegyetlen-
kedésekkel jártak. A megvakítás sem maradt ki az alkalmazott eljárások sorából. 
Egyetlen példát idézve. A Gulyás testvérek dokumentumfi lmjében egy Magyaror-
szágra menekült horvát gyerek mesélte el kálváriájukat. Lakatos foglalkozású apját 
egyik éjszaka vitték el a szerbek, kiszúrták a szemét és halálra rugdosták. 

A hatalmonlévők a megvakítást büntetésként alkalmazták, gyakran a szenve-
dés, megalázás növelésére, mintegy a halálos ítélet minősített végrehajtására. Az 
így elkövetett cselekmény bűncselekmény volt, de az elkövetők megbüntetésére 
általában nem került sor. Az erkölcsi lazulással járó időszakokban, mikor az ember 
élete, testi épsége nem bírt értékkel, az egymással ellenséges felek évezredeken át, 
szinte napjainkig éltek a megvakítás módszerével.

A jövő egyik riasztó lehetőségét jelzi, hogy a katonai publikációk szerint az 
USA, Kína és Oroszország már rendelkezik olyan lézerfegyverrel, mely alkalmas 
az ellenséges katonai jármű optikáját használó katona megvakítására.210

A népi gyakorlat

A szem, a látás a tradicionális népi társadalomban a parasztemberek számára 
különös értékkel bírt. Hiszen ez biztosította az egyik fontos feltételt a munkavégzés-
hez, ezen keresztül pedig a megélhetést. A vak embert sajnálták, ám az egészséges-
hez képest jóval kisebb értékűnek tekintették. Ezért is nagyon vigyáztak a szemre.

A Móri-völgy falvaiban is az idősebbek, a felnőttek azonnal fi gyelmeztették a 
gyerekeket, ha szúrós tárggyal egymás felé hadonásztak, veszélyeztették egymást: 
„Ki ne szúrd a szemit!” vagy „Vigyázz, kiszurod a szemit!” Gyakran meg is tiltot-
ták az ilyen játékot. Az egymással dobálózó gyerekeket is fi gyelmeztette a felnőtt: 
„Nehogy kidobd a szemit!” vagy „Ki ne dobd a másik szemit!” Az így szórakozó, 
versengő gyerekek persze döntően fi úk voltak, legénykék, akik kővel, keményre 
gyúrt hógolyóval, rögös földdel dobálták játékból vagy méregből egymást.

Népszerű volt a fi úk körében a nyilazás. Szelencét, azaz orgonaágat vagy 
kőriságat hajlított meg a szülő, az idősebb rokon, két végét madzaggal kötötte ösz-
sze. Ezt az íjat nyílnak nevezték, amihez nád nyílvesszőt használtak. Egyik végét a 
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nádbütyöknél ék alakúra vágták, hogy illeszkedjen a madzagba. A másik végé-
re egy kihegyezett bodzadarabot húztak. A nyílhegy akár sérülést, szemsérülést 
is okozhatott. A szülő fi gyelmeztetett: „Nehogy kilűdd a másik szemit!” Mert a 
szemet, a szemük világát nagy értéknek tartották.

A felnőtt korba, vagy annak küszöbére jutott férfi ak azonban időnként 
mintha megfeledkeztek volna a szem védelmére vonatkozó magatartásszabályról. 
Sőt, szándékosan sértették meg azt.

Az előző századfordulón és a két világháború között Fejér megyében egyes tele-
püléseknek, településrészeknek megyeszerte verekedős hírük volt. Közéjük tartozott 
különösen Csákberény, Jenő, Mór, Perkáta, Úrhida és Székesfehérvár parasztpolgár 
városrészei közül a Felsőváros. Majd minden vasárnap, ünnepnap, főleg a kocs-
mákban, táncos mulatságokban vagy búcsúk alkalmával összekaptak, verekedtek 
a legények, fi atalabb férfi ak. A csetepaté során eszközt is használtak, csizmaszárból 
előhúzott kést, zsebből kivett bicskát vagy más kezükbe kerülő tárgyat, botot, fokost, 
borosüveget, szódáspalackot. A csákberényieket, úrhidaiakat ezért is okkal hívták 
bicskásoknak. A verekedés gyakran zárult késeléssel, bicskázással, összeszurkálással.

A verekedést rendszerint valamilyen sérelem indukálta. Lehetett jóval korábbi 
vagy az összeütközést közvetlenül megelőző időszakból származó. Az egymásnak 
feszülő, italtól és indulattól fűtött felek némelykor fenyegetően kiáltották oda a má-
siknak: „Megszurlak!” ritkábban „Sziven szurlak!” vagy „Kiszurom a szemed!” Az 
utóbbi fenyegetés ellenére legtöbbször nem a fej irányába, hanem a törzsbe döftek: 
hasba, mellbe, oldalba szúrás történt leginkább. A szem valójában igen ritkán ke-
rült veszélybe. A fenyegetés azonban esetenként elhangzott. Igaz, inkább az ijesz-
tést, félelemkeltést szolgálta, mintsem a tett előrejelzését.

Sárkeresztesen (Fejér m.) Soós János (1941) saját ismeretei és az idősebbek el-
beszélése nyomán így emlékezett: Még a régi Imrédi kocsmában, úgy 1958 előtt, 
voltak nagy verekedések. Fenyegették egymást, hogy „Kibököm a szemed!” vagy 
„Kivájom a szemedet!” A „Kiszurom a szemedet!” fordulatnál régiesebb szóhasz-
nálatra utal az előbbi fenyegetés is, az utóbbi pedig szinte archaikus. Ezt az idő 
múlásával a másik kettőnél is ritkábban mondták.

A visszaemlékezők utaltak rá, hogy a „Kiszurom a szemedet!” vagy hasonló fe-
nyegetést az összeütközés során káromkodások, szitkozódások vagy átkozódások 
közepette mondták. Mint az egyik legnyomatékosabb fenyegetés, a verbális agresz-
szió részeként, meghatározó pillanatban, a hatás fokozására törekedve hangzott 
fel. Így legtöbbször vagy a verekedés elején, vagy amikor az a legmagasabb érzelmi 
fokot elérte. Hatásmechanizmusa is jól követhető: cél volt általa a másik fél tudatá-
nak, akaratának megtörése, sokkolása, az ellenfél megbénítása.

A régi sérelem megbosszulására esetenként az utcán, a haragosok találkozása-
kor került sor. Erre mindkét fél vagy egyikük gyakran készült, máskor az indulatok 
egymás látványára vagy néhány szó nyomán csaptak az egekig. Egy velencei, 1912 
telén megtörtént esetről a korabeli újság így számolt be: „Haragosok találkozása. 
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Dömsödi János velencei lakos a minap az utcán összetalálkozott régi haragosával, 
Hegyi Jánossal. Rövid szóváltás után verekedés támadt a két haragos között, mi-
közben Hegyi valami tompa tárggyal úgy ütötte szemközt Dömsödit, hogy ez való-
színűleg jobb szemevilágát veszti. Az eljárás megindult.”211

A verekedések résztvevői természetesen tudták, hogy a másik megvakításával 
bűncselekményt követnek el. Tettüket ugyanakkor elszenvedett sérelmük megtor-
lásának, a másik fél megbüntetésének tekintették. A verekedéseknél, de más alkal-
makkor is, a kilátásba helyezett, a megvakításra utaló súlyos fenyegetést némelykor 
csak kevés választotta el a kísérlettől vagy az esetleg befejezett bűncselekménytől.

Sárkeresztesen a község módos, jól gazdálkodó személyiségei közé tartozott a 
Belső (ma Kossuth) utcán lakó Nagy Szücs János (1886–1965). Ökrei eladása kapcsán 
1940 körül vitába keveredett a vele csaknem szemközt lakó vitéz Förhécz Sándorral 
(1897–1980). Mivel úgy látta, hogy ez becsapta, nagyon összevesztek. A mintegy 
évtizeddel idősebb, egyébként nyugodt, kiegyensúlyozott Nagy Szücs János meg-
ígérte, a sérelem miatt kilátásba helyezte Förhécz Sándornak, hogy kiszúrja a szemeit. 
Förhécz Sándor félt is mindig falubelijétől, de tettlegességre végül nem került sor. 
Ám életük végéig nem beszéltek egymással.

A nép gondolkodásában és gyakorlatában a megvakítás tehát megjelent cselek-
ményként, kísérletként, előkészületként és fenyegetésként. Rendszerint mindegyik 
egy vélt vagy valós sérelem, jobbára aránytalan mértékű megtorlásaként történt. 
Ilyen módon a magatartás a magánbosszú, az önbíráskodás irányába mutatott, 
azaz némileg a tálió elve is hatott. Amennyiben valamelyik fél végrehajtotta vagy 
megkísérelte a szemkiszúrást, akkor már elkövető lett, aki bűncselekményt vagy 
annak kísérletét valósította meg.

Egy másik sárkeresztesi esetnél érezhető volt, hogy a fenyegetés, bár félelme-
tesnek hat, várhatóan még sem kerül végrehajtásra. Inkább a komoly fi gyelmezte-
tést, tiltást tartalmazta, egyfajta beszédfordulat, szólás formájában. 1934-ben Gö-
löncsér Lajos (1895–1972), a család meghatározó, azt vezetni kívánó személyisége 
drámai hangú felszólítást, fenyegetést tett testvére, a több mint 10 éve özvegy Igari 
Imréné sz. Gölöncsér Julianna (1903–1990) újabb házasságkötése kapcsán. Azt meg-
akadályozni kívánva kijelentette húgáról: „Mind a két szemit kiszurom, asztán a 
gyerekive együtt eltartom.” Máskor az előbbiek variánsaként azt is mondta, hogy 
„kiszurkájjo a szemeit, asztán eltartja, ha a Szumper Gyurihó megy e feleségű.” A 
fenyegetés a testvérbáty részéről semmiképpen nem improvizált, nem egyedi meg-
nyilvánulás volt, hanem a nép körében időnként alkalmazott igen súlyos hátrány 
kilátásba helyezése, párosítva ellentétével, a következmények miatti gondoskodás-
sal. A hajdani büntetés, a szemkiszúrás így fenyegetéssé változott. A házasságot 
megakadályozni nem sikerült, később a testvérek kibékültek.212 

211 SZV 1912. február 7. 3.
212 GELENCSÉR 2011, 280.
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A Móri-völgyben fekvő Sárkeresztesen kívül a kalotaszegi Kolozsmérán (v. 
Kolozs m.) kívántam alaposabb gyűjtést végezni a címbeli témakörben. A Nádas-
menti, hagyományait őrző településen egy szólás volt a feltűnő, ami napjaink gya-
korlatában is él, beszéd közben sűrűn előfordul. „Szúrd ki a szemét!” – mondja az 
egyik ember, főleg a férfi  a másiknak, egy harmadik személyre célzottan. Akkor 
hangzik el, ha valaki elmondja a másiknak, hogy mit tett vele vagy kárára ismerő-
se, rossz szomszédja, haragosa. A másik személy biztatását, tanácsát az elbeszélő, a 
sértett ebben a formában természetesen nem fogadja meg, de ezáltal érzi, hogy neki 
van igaza, a sértést elkövető büntetést érdemel. Manapság, illetve hosszú ideje már 
csak szólásként hangzik el a cselekvésre buzdító felhívás, mely azonban ítélkező 
tartalommal bír az ügy és a szereplők felett. A szólás formájában történő megnyil-
vánulás általában nem egy ember, a beszélgetőtárs értékítéletét, hanem az egész 
közösségét fejezi ki.

„Kikaparom a szemedet!” – fenyegették meg a Móri-völgy paraszttársadalmának 
bátrabb asszonyai vetélytársnőjüket vagy férjüket, ha azt gyanították, hogy az érin-
tetteknek viszonyuk van vagy lehet egymással. Amennyiben tettlegességre is sor 
került, a feleség inkább csak a képüket karmolta össze. A szerelmi ajánlattal köze-
ledő férjet más esetekben azzal hárították el a nők, hogy „A feleséged kikapargya a 
szememet, ha megtuggya!”

Az ősi „szemet szemért, fogat fogért” latin nyelvű megfelelője az „oculum pro 
oculo, dentem pro dente”. Ez nem csak az ókori Rómában, hanem később is, a latinos 
műveltségű területeken, országokban, ilyen személyek körében proverbiumként 
századokon át, mondhatni a 20. század elejéig élt. Így a Magyar Királyságban is, 
ahol a latin csaknem a 19. század közepéig az igazságszolgáltatás, a közigazgatás 
elsődleges nyelve volt. Hatása a nemesség körén is túlmutatott. A nép körében a 
szólás természetesen magyarul élt. Sőt, kijelenthető, hogy az egész magyar nyelvte-
rületen napjainkban is él vagy ismerik. A 20. század közepén a tartalmát alapvető 
értelmező szótárunk így magyarázta: a rossz bánásmódot, gonoszságot hasonlóval 
szokták viszonozni.213

O. Nagy Gábor terjedelmes, szólásokat és közmondásokat tartalmazó összeg-
zésében is megtalálható. A „Szemet szemért” alapforma mellett szerepel itt a „Sze-
met szemért, fogat fogért” illetve a tájjelegűnek jelölt „Szemet szemért, fület fülért” 
változat is. A magyarázat szerint a bántalmazást hasonló bántalmazással szokták 
viszonozni.214 Ugyanebben a kötetben a „Szeget szeggel” proverbium is megtalál-
ható. A gyűjtemény szerzője erre is lényegében ugyanazt a magyarázatot adta.215  
Az utóbbi értelemben szerepel Petőfi  Sándor népszerű, tréfás hangvételű költemé-
nyében, melynek címe is „Szeget szeggel”.216 A magyar nép körében a megvakítást 

213 BÁRCZI–ORSZÁGH 1962, VI. 166.
214 O. NAGY 1976, 631.
215 O. NAGY 1976, 618.
216 PETŐFI 1966, I. 40.
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eredményező cselekmény leírására – mint láthattuk – használták a kiszúrja, kivájja, 
kitolja, kiböki a szemét kifejezéseket. A kiegyezés után megjelent nyelvi szótár hason-
ló megfogalmazásokat tartalmaz: „Kiszúrták, kivájták, kiásták a szemét.”  A 19. század-
ban és a 20. század első felében az említett fordulatok általános használata kapcsán 
két további irodalmi példára utalok. Egyiket a népköltészet, másikat a széppróza 
köréből hoztam.

A mezőségi Ördöngősfüzesen (v. Szolnok-Doboka m.) egy népdal első sorában 
bukkant fel a szemkiszúrás.

„Cuki kurva, kibököm a szemedet,
Megittad a nyári keresetemet.
Kit megittál, kit megettél, kit a farodra tettél,
Egy legénynek selyem zsebkendőt vettél!”

Hajdani gyakorlat, ennek művészi megjelenítésére lelhetünk a balkáni népköl-
tészeti alkotásokban. A délszláv énekekben az ellenséget vagy a súlyos sértést elkö-
vetőt büntették szemkivájással. Néhány példa az áradó szépségű énekekbe foglalt 
kegyetlenségekből. 

A múlhatatlan érdemű Vuk Stevanović Karadžić (1787-1864) a Hercegovinából 
származó Stojan hajduktól a 19. század elején jegyezte le a Sestra Leke kapetana 
azaz Leka kapitány nővére c. epikus éneket, mely Margarits Ede fordításában 
1891-ben magyarul is megjelent, mégpedig Márk és a gőgös Rózsa címen.218 
Prizren várának kapitánya, Leka csodaszép lánytestvérrel dicsekedhetett, Rózsá-
val (az eredetiben Rosa illetve Rosanda). A lány híre eljutott Prilip várába a ki-
rályfi hoz, Kralyevics Márkóhoz (Kraljević Marko) is. A legény elhatározza, hogy 
megkéri a lányt. Magával viszi két társát, az ugyancsak vajda Milost és Reljat is. 
A gőgös lány eddig már hetvennégy kérőt utasított vissza. Az ezzel megszégyení-
tett testvér, Leka kapitány panaszát Márkó csodálkozva hallgatja. Meg is mondja 
Lekának, hogy van Prilepben egy húga, ha az neki szót nem fogadna, a lány két 
kezét levágná, két szemét kiszúrná.219 A behívott Rózsa a három szerb vajda közül 
választhat, de egyikük sem kell neki. Sőt, megsérti, leszólja, kigúnyolja őket. A 
nagy haragra gerjedt Márkó dühében éles tőrével előbb Rózsa jobb kezét vágta le 
és bal kezébe adta, azután szemeit kiszúrta, selyem kendővel felfogta és a lány ke-
belébe dugta. Most Márkó gúnyolta ki a jajveszékelő Rózsát, majd társaival együtt 
ellovagolt.

Egy Szarajevóban megjelenő cirill betűs kulturális folyóirat, a Bosanska Vila 
(magyarul Bosnyák Tündér) 1886-ban közölte a Deli-Vid c. balladát. A történet sze-

217 CZUCZOR–FOGARASI 1870, V. 1159.
218 KARADŽIĆ 1953, 23. sz. KRNJEVIĆ 1982, 186-199. MARGARITS 1891, 36-51. 
219 Feltűnő, hogy Kralyevics Márkó és a sárkeresztesi Gölöncsér Lajos szavai a nem engedelmes-
kedő húg megvakításáról mennyire egybe csengenek.
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rint haza jön a harcból családjához deli-Vid, azaz Vid, a dalia és elmeséli, hogy 
elveszejtett három királyt, elcsábított három királynőt. Ezért most őt üldözik. Anyja 
elrejti őt az üldöző három lovas vitéz elől. Az üldözők a családot deli-Vid elárulá-
sára akarják kényszeríteni. Anyjának mellét levágják, de nem lesz áruló. Kedvese 
szemét kiszúrják, de ő sem lesz áruló. Nőtestvérének viszont fehér ruhát adnak, így 
bírják szólásra. Ő mondja meg a báty rejtekhelyét. A vitézek megölik deli-Videt, aki 
halála előtt megátkozza húgát.220

A bolgár népköltészet hajdut-énekei között is felbukkan a szemkivájás. A Valla-
tás c. rövid énekben a török basa és katonái egy híres hajdutot kínoznak, hogy árulja 
el társai tanyáját. A hajdutot sem a karjának, sem a fejének elvesztésével fenyegetés 
nem rendíti meg. Azzal is rémítik, hogy „szemedet kivájjuk!” Ám a hajdut megfelel: 
Nem lesz kár érte, hiszen minek a szem, ha rosszul célozza a török ellenség szí-
vét!221  Kicsit hosszabb a Milen és Milica c. ének. A címben említett házaspár az 
asszony anyjához megy látogatóba. Az út zöld erdőn vezet keresztül, mely Koszer, 
az útonálló vojvodának azaz vajdának, Milica egykori kérőjének tanyája. Az er-
dőben az elálmosodó Milent felesége énekkel tartja ébren. Koszer Milica hangját 
felismeri és koldusruhába öltözve kerül a házaspár elébe. Meg is kötözi Milent, de 
Milica csellel kiszabadítja. A férj azután elbánt Koszerrel: Két kezét könyékig, lá-
bait térdig szelte, két szemét is kiszedte.222 Egy további bolgár hajdut-énekben is felbuk-
kant a szemkivájás. A Nencsó elárultatása címűben árva gyerekből lesz a hajdutinok 
vezére Nencsó. Mikor a szultán kincseit szállító sereget csapatával sikertelenül 
megtámadja, súlyosan megsebesül. Nénikéje, Jonka gyógyítja. Felerősödve bácsi-
káját, Sztojnót Gabrovóba küldi fegyverért és lőszerért. A nagybácsi azonban el-
árulja, bejelenti a török Ahmedcsó basának, hogy hol rejtőzik a hajdutok vojvodája. 
A helyszínre érkező törököknek Jonka letagadja Nencsó ottlétét, de Sztojnó nyom-
ra vezeti őket. Először nem bírnak Nencsóval, aztán mégis legyűrik, megkötözik. 
Így tesznek Sztojnóval is, és viszik mindkettőjüket Sztambulba. Útközben azonban 
Nencsó eléri, hogy kötelét a török kioldja. Szablyát rántva végez valamennyivel. 
Végül Sztojnóra kerül a sor, kinek fekete szemeit vájja és szablyája hegyére tűzi fel.223 

Móricz Zsigmond érzékletesen tudta megrajzolni a kevésbé szerencsés sorsúak 
világát. A Hiba c. novellájában Margitai Lizi a szomszéd Kis Feritől teherbe esik. 
Amikor anyjának segít, helyettesíti a kenyérdagasztásban, megszédül, így leleple-
ződik. Anyja szidja, hogy egy senkinek, semminek, koldusnak, kasza-kapa kerü-
lőnek adta oda magát. „Mindjárt kivájom a szemed te!”- fenyegeti meg. A lány apja 
viszont gyorsan megenyhül legkedvesebb gyermeke iránt. Azért is, mert ha fi út 
fog szülni, nem veszik ki a nemes Margitai név sem. Móricz részben ismerte, rész-

220 BV 1886, 19. 303. KRNJEVIĆ 1982, 82-83. 
221 NAGY 1981, III. 350.
222 NAGY 1981, III. 353-359.
223 NAGY 1981, III. 336-343. Nagy László (1925-1978) költő, műfordító 1949-től bolgárul tanult, a 
bolgár népköltészettel ismerkedett, alkotásait fordította. Forrásait azonban nem jelölte meg. Ezek 
megállapítása bolgár és magyar folklóristák részéről napjainkban történik. 
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ben írásaihoz gyűjtötte a nép által használt szólásokat, beszédfordulatokat. Idézett 
elbeszélésében is erre kaphatunk példákat.

A legutóbbi századforduló magyar társadalmának tekintélyes része köré-
ben nem egyszerű szólásként, hanem vágyott, alkalmazni kívánt elvként élt 
tovább a tálió, a szemet szemért norma. Különösen súlyos, illetve halált okozó testi 
sértéseknél, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléseknél tört felszínre a 
jogi végzettséggel nem rendelkezők számottevő részének indulata. Szemléletes 
példákat nyújtanak erre a 2007. augusztusi kaposvári bűncselekmények internetes 
híradásaihoz fűzött olvasói vélemények.

2007-ben egy házaspár kb. 15 rablást követett el Kaposvár belvárosában, par-
kokban, parkolókban vagy a pályaudvar közelében. Összesen 100-150 ezer Ft 
készpénzre és használati tárgyakra tettek szert. A 48 éves férj és a 28 éves feleség 
rablássorozatát előre eltervezte. Módszerük egyszerű volt. A férfi  rendszeresen, 
nagy mennyiségben könnygázsprayt vásárolt, azzal támadta meg, fújta szemközt 
az előre kiszemelt, hajléktalan, elesett embereket. A tehetetlen áldozatokat aztán 
addig ütlegelte, míg elájultak vagy mozgásképtelenné váltak. A feleség a rablások-
nál mindig jelen volt, egyrészt a fi gyelő szerepe hárult rá, másrészt elvette, össze-
szedte az áldozatok értékeit, magával vitte és elrejtette azokat. Különösen brutá-
lis volt a házaspár azon cselekménye, melynél egy melléképületben meghúzódó, 
ágyban fekvő, süketnéma hajléktalan férfi ra törtek rá. A férj közelről arcba fújta a 
sértettet, majd egy vascsővel és ököllel ütlegelte. A feleség közben eltulajdonította 
a megtámadott személy műszaki cikkeit és más értéktárgyait. A támadás nyomán 
a magatehetetlen áldozat úgy megsérült, hogy a könnygáz hatására egyik szemére 
teljesen, a másikra pedig 86 %-ban megvakult. Ezzel lényegében utolsó kapcsolatát is 
elvesztette a külvilággal. Az elfogott társtettesekkel szemben a Kaposvári Ügyész-
ség rablás miatt emelt vádat.224

A számos internetes véleményből illusztrációként kettőt idézek. „Mery” hoz-
zászólása (7. hozzászólás): „Szolid úri nő vagyok, de ezeket én is a régi törvény 
szerint kezelném: szemet szemért. A füleikbe pedig forró ólom. Aztán még az általuk 
használt vascsővel is megismertetném őket. Utána életük végéig jól tartanám őket, mi-
nél tovább húzzák, annál jobb…” „Tata” véleménye (5. hozzászólás): „Ugyanolyan 
állapotba kell őt is tenni, ne lásson, ne halljon, és semmi börtön, ott kiszolgálják, az 
nem jó, éljen meg, ahogy tud…” A megnyilatkozások egyértelműen a tálió elvének 
alkalmazását követelték, mely mellett az eltartás gondolata is felbukkant.

A 21. század első évtizedében a „szemkitolás” és különösen a „kitolom a szemed” 
kifejezések újra a köznapi nyelv részévé váltak. Az alpári stílusnak, a káromkodá-
sokkal fűszerezett beszédnek éppen úgy összetevő elemét képezték, mint a tréfás, 
jó kedélyű megnyilvánulásoknak, vagy akár egy dal szövegének. Az utóbbi fenye-
getés elhangzott durva beszédekben, melyeknél, aki mondta, az is tudta, hogy nem 

224 INDEX 2007a.; SONLINE 2007. 
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valósítja meg, de agresszív megnyilvánulásának ez is része volt. Így különösen 
közlekedési baleseteknél, koccanásoknál az erősebb, fi atalabb vagy erőszakosabb 
gépkocsivezető fenyegette meg rendszerint a balesetet okozó másikat, élénk ká-
romkodások közepette. Aztán mondták tréfás, hangulatot teremtő, komoly súly 
nélküli fenyegetésként is. Így barátok, osztály- és évfolyamtársak, munkatársak 
egymás közt – jókedvből vagy csínyre válaszul.

A fi atalok körében gyakran használt, az internetre is felkerült, általuk szelle-
mesnek tartott megnyilvánulás az, ami a testcsonkító büntetés eredeti formájától 
igen messzire került. Az ellentétekre épülő megfogalmazást a használói frappáns-
nak, humorosnak, él nélkülinek tartják:

„Levágom a lábad,
Kiszúrom a szemed,
Aztán mehetsz,
Amerre látsz!”

Testcsonkító büntetések tűntek fel Péterfy Bori és a Love Band 2011-es dalában, 
melyet szintén főleg a fi atalok hallgatnak:

„Kitépem a nyelved, a szemed kivájom
És akkor még hol van a hivatalos program
Mert haza mész és magadra nyitod a gázrezsót
Fogod a kis kobakod, hogy hol hibáztál…”

A 20-30 év körüliek számára a szemkiszúrás, a szemkivájás eredeti, szörnyű, 
ijesztő tartalmát elveszítette. Megszelídült, sőt, esetenként humorossá vált.

Összegzés

A másik ember megvakítását feltételezhetően az emberiség történetének kez-
deti időszakától alkalmazták, úgy cselekményként, mint szankcióként. Az is nyil-
vánvaló, hogy a megvakítás büntetése kezdetben a tálió elvéből következően az 
elkövetőnek látásától való megfosztása volt. Egyének és közösségek egyaránt al-
kalmazták. Az ilyetén tartalmú normát vették át a kezdeti szabályozásba, a jogi 
normák közé az állami szervek is. Náluk azonban már párhuzamosan megjelent a 
kompozíció is.

A jogi szabályozásra és ezzel együtt a bírói gyakorlatra az ókortól kezdődően 
szinte napjainkig példák sorát lehet hozni. Az idő múlásával bizonyos tendenciák 
is jól kirajzolódtak. A megvakítás legelőször, mint testcsonkító büntetés tűnt el a 
jogszabályokból és a szokásjogból. Ezzel együtt a századok teltével a megvakítást 
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eredményező bűncselekmények is csökkentek. A folyamatot a kivételes körülmé-
nyek, a háborúk, forradalmak szakították meg egy-egy időre. Amikor az egyéni 
bosszú, a népítélet vagy a katonaság, illetve a fegyveres szervek eljárása során 
szinte a legutóbbi időkig lényegében jogszokásként alkalmazták. Ilyenkor gyakran 
a hatályos jog által el nem ismert közösségi szankcióként jelent meg: bűnössel és 
ártatlannal szemben egyaránt, elkövetett cselekményért vagy egy néphez, nemzet-
hez, csoporthoz tartozás miatt. A megvakítás tehát az évszázadok során jelen volt a 
jogszabályok, a szokásjog és a jogszokások körében. A társadalmi, közösségi kény-
szereket, szankciókat összegző munkákban azonban a megvakítás nem szerepel.225 

A magyar királyok decretumai között Szent Istvánnál, Szent Lászlónál és 
Könyves Kálmánnál egyaránt előfordult a szemvilágtól való megfosztás, mint 
büntetés. Az Árpád-házi királyok után alkalmazása megszorítások alá esett. 
A török idők után, mint büntetés, kiszorult. Mint bűncselekményről azonban a 
jogalkotók nem feledkeztek meg, vagy önálló delictumként, vagy valamely szélesebb 
bűncselekmény-fogalom alá tartozóként szabályozták.

Az Árpád-házi királyok korában a megvakítást nem csak törvénybe foglaltan, 
az egyes bűncselekmények szankciójaként alkalmazták, hanem a trónkövetelők-
kel, illetve az esetleges utódokkal, segítőikkel, sőt, egy alkalommal magával az 
uralkodóval szemben is, függetlenül azok bűnösségétől. A megvakítást a királyok 
ilyenkor szokásjogként alkalmazták, arra nagy valószínűséggel személyesen adtak 
parancsot. Döntésük összefüggött bíráskodási jogosultságukkal is.

A királyi decretumok és a királyok szokásjoga mellett a bírói szokásjog is alkal-
mazta a látástól megfosztás büntetését. Középkori forrásunk e tekintetben azonban 
kevés. Később, a török idők után pedig a bírói praxisból egyértelmű, hogy már nem 
rendelték el ezt a büntetésfajtát.

A nép gondolkodásában az utóbbi századokban is kivételes értéke volt a 
szemnek. De harag esetén vagy verekedésnél a szembenálló felek gyakran fenye-
gették egymást kiszúrásával; igaz, ezt ritkán tették meg. A szemkiszúrás tehát a nép 
körében inkább fenyegetésként maradt meg. Másrészt vele kapcsolatban szólások 
alakultak ki, változó tartalommal, eltérő érzelmi hatásokat célozva. Az eredeti-
leg ijesztő tartalom némelykor megszelídült vagy humorossá vált. Mindezekkel 
együtt a „szemet szemért” elv a köztudatba mélyen belegyökerezett, máig hat, nem 
kevesen korunkban is igénylik alkalmazását.

A tanulmány meg fog jelenni a Szent István Király Múzeum Alba Regia c.42. év-
könyvében Székesfehérváron, 2014-ben. Jelen tanulmány az ettől némileg eltérő változatot 
tartalmazza.

 

225 ANGYAL 1933, 62.; TÁRKÁNY SZÜCS 1981, 782–796.
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A közösség szankciója, a verés

A bántalmazók és a szenvedők

A hagyományos paraszti társadalom keretei között, századokon át, az egyén 
élete folyamatos megpróbáltatások, kihívások közepette zajlott. A világi és egyhá-
zi hatóságok, valamint saját közössége normáit, a neki parancsolók utasításait be 
kellett tartani, különben szankció sújtotta. A hatóságok részéről ez mindenekelőtt 
a testfenyítő büntetések alkalmazását jelentette. De sokan voltak azok is, akik hely-
zetükből, jogállásukból adódóan kezet emelhettek, ütést mérhettek a norma- vagy 
kötelezettségszegőre. 

A testfenyítő büntetések a tradicionális büntetőjog korában olyan, testi fájdalom 
okozására irányuló, közvetlen ráhatást jelentettek, melyek nem jártak valamelyik 
érzékszerv vagy testrész megsemmisülésével. Ide tartozott többek között a merev 
faeszközzel végzett botozás, a hajlékony, vékony tárggyal végrehajtott vesszőzés, 
továbbá a korbácsolás és az ostorozás. A testfenyítő büntetésekről nálunk már igen 
korán, Szent István és Szent László törvényeiben történt rendelkezés. A kiszabott 
ütések száma az elkövetett cselekménytől függött és ennek nyomán változott az 
elviselendő testi fájdalom. A 18. század előtt a botütések 200-ig is terjedhettek, ami 
gyakorlatilag a halálbüntetésnek felelt meg. Az 1845. évi 22555-ös helytartótanácsi 
intézkedés a korbácsütéseket 30-ban, a vesszőcsapásokat 40-ben maximálta, a 18 
éven alulit csak vesszőzni engedte. Az 1861. évi Országbírói Értekezlet a testfenyítő 
büntetéseket a bűntettekre megszüntette, de a kihágásokra meghagyta. Korábban 
már nemesekkel, városi polgárokkal, honoráciorokkal szemben sem volt alkalmaz-
ható ez a büntetési nem. Egy évtizeddel később az 1871. évi 52. tc. 1. §-a törvényi 
szinten is eltörölte. Igaz, a botozást 1920-ban az árdrágítás letörésére és bizonyos 
bűncselekményekre 3 illetve 1 évre szóló időbeli hatállyal törvényileg visszaállí-
tották.226

A törvényi és szokásjogi szabályokból következő testfenyítő büntetéseken túl 
a valamilyen szempontból alárendelt helyzetű, jogállású személyeket is fenyeget-
te a testi büntetés, jórészt a verés, melyet eszközzel vagy puszta kézzel hajtottak 
végre. Következett ez mindenekelőtt a jogi népszokásokból. A szülő a gyermekét 

226 POMOGYI 2008, 1122-1123.
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a teljeskorúság eléréséig, sok vidéken vagy családban azon túl is üthette. A földes-
úr és tisztjei bizonyos esetekben ütötték a jobbágyokat, zselléreket, béreseket. 1848 
után a földbirtokosnál dolgozó, különböző jogcímen felfogadottakat, így a bére-
seket, a napszámosokat, különösen, ha fi atalok voltak meg-megütötték. A gazda 
odacsapott a szolgának, a gazdaasszony a szolgálónak. Céhes keretek között, de 
még utána is az inast a mester, sőt a legények, azaz a segédek is verhették. Falun 
gyakran előfordult, hogy a községbeli személy más gyerekét is megverte, ha rossz 
fát tett a tűzre. A katonaságnál a többféle egyéb fenyítés mellett különösen a köz-
katona szenvedett a feljebbvalók ütéseitől, pláne az újonc. Az egyén gyerekkorától 
öregkoráig számtalan olyan élethelyzetbe kerülhetett, amikor a vele azonos korú-
akkal vagy státuszúakkal verekedett össze. Természetesen mindig voltak agresszí-
vebb és békésebb személyek. 

Az amúgy sem teljeskörű felsorolásból hiányzik a közösségek által végrehaj-
tott egyik szankcionálás, a verés. Különböző módon szerveződött, kisebb vagy na-
gyobb számú közösség alkalmazhatta, egymástól eltérő körülmények között. Az 
alábbiakban a közösségi verésnek néhány tipikus formája kerül ismertetésre. 

A verés kétség kívül a súlyosabb szankciók közé tartozott. Tárkány Szücs 
Ernő a társadalom, a közvélemény által alkalmazott szankciók között kifejezetten 
nem említette.227 A magam részéről a társadalom által alkalmazott szankciónak 
tekintem a közösségi verést is.

A pokrócozás

A II. világháború előtt mind az Osztrák-Magyar Monarchiában a haderőnél 
(1867 ill. 1869-1918), mind a Magyar Királyi Honvédségnél (1922-1945) időnként 
előfordult, hogy egy közösség, valamelyik egység tagjai megbüntették társukat. 
Azt a közéjük tartozó személyt, aki miatt, akinek fegyelmezetlensége vagy ügyet-
lensége következtében a többiek valamilyen hátrányban, büntetésben részesültek 
parancsnokaik által. Vagy azt, aki a tisztek, altisztek besúgójává vált, saját társait 
árulta el. Az ilyen személyt éjszaka, takarodó után a többiek megpokrócozták. Mikor 
már túlcsordult a pohár, a társak titokban összebeszéltek egymással, hogy mely 
időpontban, hogyan hajtják végre a pokrócozást. A lámpa- vagy villanyoltás után, 
a sötétben, az ágyán szendergő, alvó vagy a helyiségbe belépő bűnösre a többiek 
pokrócot dobtak, a felriadó illetve meglepett személyt alászorították. Aztán min-
denki ütötte-vágta, kézzel, derékszíjjal vagy mással. A szankcionálás viszonylag 
csendesen zajlott, a megbüntetett legtöbbször könyörgött vagy jajgatott. 

A cselekményt a parancsnokok elnézték, a katonaélet részének tekintették. 
Egy szankciónak, jogszokásnak, mellyel a közösség élhetett, mely végül is a kato-

227 TÁRKÁNY SZÜCS 1981, 782-793.
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nai fegyelmet, az eredményes kiképzést, sőt, a bajtársias viselkedést segítette elő. 
Hivatalosan természetesen tilos volt alkalmazni, tehát törvényrontó gyakorlatnak 
tekinthető.

Szépirodalmunk kiválóságai közül többen is életszerűen, élményszerűen meg-
örökítették a pokrócozást. 

Oláh Gábor (1881-1942), a meg nem alkuvó költő, író életét Debrecenben töltötte 
le. Művei részben önéletrajzi ihletésűek és városában játszódnak. Ebbe a sorba tar-
tozik A táltosfi ú c. regény, mely 1925-ben került kiadásra. Benne Oláh az említett 
szankcionálást is megírta. A Debrecenben állomásozó 39. Dom Miguel gyalogezred 
körletébe helyezte a történteket, az 1866-os königgrätzi csata előtti időbe. A katona-
ság mindennapjait meghatározó, az előírtaktól eltérő szokások, törvények Oláhnak 
is feltűntek, ezzel kezdte a minket érdeklő epizódot.

„A baka-század külön kis társadalom. Megvannak a törvényei, szokásai, bűnei 
és büntetései. Az egy hajóhoz láncolt gályaraboknak egy ütemre kell rántani a ret-
tentő súlyú evezőt, mert ha pillanatot tévesztenek: a másik társuk issza meg a levét; 
a lekötöző lánc szörnyű bosszút áll a ritmusból kiesőn. Így van ez a katonáknál is; 
ha egy rosszul csinálja a gyakorlatot, akár butaságból, akár nembánomságból: az 
egész szakasz bűnhődik érte. Ezek a szerencsétlen bűnbakok elvesztek.

Volt a Bakó Misi századában egy Atyim nevű oláh fi ú. Buta, indolens, 
makacs, mint a vadszamár. Soha egy mozdulata jól nem sikerült. Örökös rúgás, 
verés, pofozás, kurtavas és botozás között vánszorgott vitézi élete. Ha csak magának 
kellemetlenkedik, nem sokat törődnek vele; de Atyim testvér bajba rántotta az 
egész csapatot. Ezerszer és ezerszer csináltatták érte újra a rég elvégzett gyakorla-
tot; ezerszer és ezerszer futtatták érte ledobbanásig az egész századot; ezerszer és 
ezerszer kaptak érte kaszárnyaáristomot a legügyesebb katonák is. Az elkeseredés, 
a düh viharzó tengere háborogta körül a szerencsétlent. Ostoba volta mellett még 
enyveskezű is volt; hol ez tűnt el, hol annak veszett nyoma. A gyanú lassanként 
a bumfordi mócra fordult. A káplárok, szakaszvezetők egeket széthasogató ká-
romkodással esküdtek meg, hogy ennek a gyalázatos állatnak el kell tűnnie a föld 
színéről.

Egy este, mikor Atyim éppen távol volt, az egész ’cug’ jelenlétében eltörték a 
pálcát feje fölött. Halálos bosszút esküdtek ellene; s ezt a bosszút közösen, egy ér-
telemmel, örök titoktartás mellett fogják megállani rajta. Kijelölték a napot, megbe-
szélték a módozatokat, kiosztották a szerepeket – s vártak. ’Pokrócozásra’ ítélték a 
komisz katonát.

A kijelölt nap estéjén, mikor Atyim belép a közös szobába, egy hatalmas pokróc 
zuhan a fejére; a lámpák parancs-szóra kialusznak – s megkezdődik a ’pokróco-
zás’. A század valahány embere kézzel, lábbal, fegyverrel, bottal, vassal, kővel: üti, 
vágja, döngeti, tördeli a nehéz takaróba kavarodott szerencsétlen oláh legényt. Jaj-
szava se hallik: megfullad, elkábul, elnyúlik, megdöglik a borzalmas ütések alatt, 
mint egy megkövezett kutya. A pokrócot lerántják róla, ott hagyják a küszöbön s 
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az egész század öt perc múlva már szabályszerűen alszik ’haptákban’ az ágyakon.
Másnap reggel fölfedezik a gyilkosságot.
Megindult a vizsgálat. Előveszik a századot, faggatják a legénységet: ki ölte 

meg Atyimot?”
Az emberölésért az egész század vállalta a felelősséget. A vizsgálat még folyt 

egy darabig, aztán Atyimot eltemették. A század élt és virult tovább. Idővel a vizs-
gálatot beszüntették, de 30 napig egy baka sem léphetett ki a kaszárnya udvaráról. 
„Mindegy. A baka-társadalom törvényének eleget tettek.”228

Ottlik Géza (1912-1990) író, műfordító, az intellektuális próza kiváló alkotója, 
1923 és 1926 között a kőszegi katonai alreáliskola, aztán 1929-ig a budai katonai 
főreáliskola tanulója volt. Így belülről ismerte meg a kaszárnyabeli nevelést, összes 
visszataszító vonásával együtt. A hosszú ideig csiszolgatott, 1959-ben megjelent Is-
kola a határon c. művében ezek közül a pokrócozást is megjelenítette. Az újonc 
növendék Medve Gábort az évfolyamot uraló Merényi és társai verték meg. Medve 
ugyanis sokat hibázott, ügyetlenkedett, többször ütközött a kaszárnyai fegyelem-
mel, és szemben állt ellenségesen viselkedő társaival. Merényi vezetésével néhá-
nyan, szám szerint „hatan maradtak kint az árnyékszéken, hogy megtanácskozzák 
a Medve Gábor elleni népítéletet. Voltaképpen már három napja halogatták. Ezen 
az estén aztán, néhány perccel takarodó előtt, szájról-szájra adták a hálóteremben a 
döntést, hogy pokrócozás lesz. S amikor Bognár [t. i. a tiszthelyettes] eloltotta a lám-
pát, és kiment az irodába, egy jelre egyszerre fi nom mozgolódás támadt, s innen is, 
onnan is felkerekedtek a mezítlábas, hálóinges árnyak, porolókorbáccsal, megcsa-
vart törülközővel, nadrágszíjjal felfegyverkezve, és majdnem az egész hálóterem 
megindult Medve ágya felé…Amikor megrohanták őt a sötét hálóteremben, se nem 
könyörgött kegyelemért, se nem jajgatott, se egy árva szót nem szólt. Se egy hang 
ki nem jött a torkán… Félelmetes volt a némasága… Annyira, hogy Medvét soha 
többé nem pokrócozták meg, noha pofont és verést még kapott bőven éveken át.”229 

Ugyancsak szépírói eszközökkel ábrázolta a megverést Örkény István (1912-
1979) író, a magyar groteszk próza megteremtője. Örkény a II. világháború alatt 
munkaszolgálatosként a Donnál hadifogságba esett. 1946-ban tért haza és a követ-
kező évben jelent meg a Lágerek népe c. kötete. Benne hadifogsága időszakát is 
feldolgozta. Ennek során szólt a hadifogoly közösség, a barakkok népének ítélke-
zéséről, a kenyeret társaitól ellopó tolvaj közös megbüntetéséről, megveréséről is.

A hadifogoly számára „élni annyi, mint önzőnek lenni… Ha éhes volt, és más-
nál kenyeret látott, észre sem vette, hogy a kenyér másé, csak azt látta, hogy kenyér. 
Kenyér, amit el kell lopni, és meg kell enni. Sokan loptak kenyeret. Lopnak néha 
ma is. S az érdekes az, hogy ha elkapnak egy tolvajt, hosszú vita folyik arról, mi tör-
ténjék vele. Feljelentsék, eltángálják, vagy csupán levonják-é neki a kárt. A barakk 

228 OLÁH 1925. 62-63.
229 OTTLIK 2012. 126-129.
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dönt, s következik a verés vagy fogda. De csak a legritkább esetben a megvetés. 
Otthon a tolvajt kiközösítik. Itt megverték és vállat vontak…

A tisztek között a lopás éppúgy napirenden volt azokban az időkben, mint a 
legénységi táborokban. Az értelmiség abban különbözött a tömegtől, hogy megírta 
az ősállapot illemkódexét. Néha be is tartotta.” Velük kapcsolatban Örkény nem 
szólt a verésről.230

A pakrócozás az egykori katonák visszaemlékezése szerint úgy a Monarchia 
idején, mint a két világháború között a Székesfehérváron állomásozó ezredeknél 
gyakorlat volt. 

Az egyik emlékező, Igari Imre (sz. 1920) a 4. tábori tüzérezred katonája, ekképp 
mondta el okát és lefolyását: „Általában takarodó után került rá sor. Azért mert az 
illető katona a kiképzésen rosszul teljesített, vagy nem rendesen takarított, vagy 
valami csínytevést követett el. Emiatt a többieket vagy a raj parancsnokát meg-
büntették. Nézeteltérés miatt is lehetett, ami sokszor az udvarlás körül alakult ki. 
A bűnös ellen összebeszéltek. A katonatársai közül volt, aki lefogta, mások meg 
ütötték. Szíjjal vagy bármivel, ami a kezükbe került.”

A legénységi állományúak nagyobbik része a parasztság soraiból került ki, így 
a pokrócozás bekerült az általuk ismert szankciórendszerbe, de falujukban nem 
alkalmazták. Viszont erősítette a férfi ak azon tudatát, hogy helye van a falusi kö-
zösség kollektív szankciói, különösen a verés alkalmazásának a normaszegőkkel 
szemben. A katonaviseltek még öreg korukban is felemlegettek egy-egy pokróco-
zást, egyetértve mind a kötelezettségszegő megbüntetésével, mind az alkalmazott 
eljárással. 

A katonai iskolák növendékei, a későbbi katonatisztek a felső- illetve közép-
osztály gyermekeiből kerültek ki. Mivel már katonaiskolás korukban megismer-
kedtek a változatos, szabályzatszerinti vagy attól eltérő fenyítésekkel, elfogadták 
azokat, értékrendjük szerves részévé váltak, így később, parancsnok korukban sem 
kifogásolták, ha azok közül valamelyiket, adott esetben a pokrócozást a legénység 
alkalmazta. 

A hadifogolytáborokban az eszközök, tárgyak szűkös volta, hiánya miatt nem 
a pokrócozást, hanem az azonos funkciójú, de ősibb, nyersebb verést alkalmazták. 

A katonasághoz képest a katonai nevelőintézet és a hadifogolytábor bizonyos 
átmenetet, ha úgy tetszik korábbi illetve későbbi állapotot jelentett. Viszont mind-
egyik helyen élt a közösség verés általi büntetése. 

A Magyar Néphadseregben (1951-1990) szintúgy alkalmazták a pokrócozást. 
Azonban időben és térben eltérő mértékben. Az 1950-es évektől a rendszerválto-
zás felé közeledve egyre kevésbé, mindinkább csökkenő mértékben. Másrészt az 
idő múlása által alapvetően meghatározott visszaszoruló tendencián belül is voltak 
lokális különbségek. Egyes alakulatoknál jobban, másoknál kevésbé hagyományo-

230 ÖRKÉNY 1981. 15-16, 52.
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zódott, maradt meg a pokrócozás szokása. Az előfelvételis egyetemistákból álló 
századokban, ütegekben az 1960-as évektől gyakorlatilag megszűnt, míg a sorállo-
mányúak körében ugyanekkor még élt, hol intenzívebben, hol kevésbé.

Egy általános jellegű internetes hozzászólás szerint „Aki nem tetszett valami-
ért a sorállománynak, arra a társak diszkrét körülmények között, közösen ráborí-
tottak egy pokrócot, hogy ne lásson, és őt se lássák, azután szintén közösen meg-
dögönyözték.”231

Két visszaemlékező konkrétabbá tette az okokat és az eljárást. Soós János (sz. 
1941) 1961 októberében vonult be a hadseregbe, hol 28 hónapot szolgált, mert tovább 
bent tartották őket. 1964-ben szerelt le. A kiképzése Budaörsön történt, azután Kecs-
kemétre került, a lokátorosokhoz. Végig gépkocsivezetőként szolgált. Kecskeméten 
maga is látta a pakrócozást, bár nem vett részt benne. Aki elárulta, besúgta a többit, 
vagy aki engedély nélkül kiment, kiszökött a városba, azt a többiek megpakrócozták. 
Takarodó után, „összecsavart, vizes türülködzővel” mentek, lopóztak oda hozzá. 
Aztán: „Gyerünk! Adtak neki. Vót ám nyöszörgés!” Az ügyeletes mégsem ment 
be, mert ő már tudott mindenről. A pokrócozásban egyébként nem mindenki vett 
részt. 

Papp Lajos (1951-2014) 1970-71-ben 20 hónapot töltött a honvédségnél. A 
kiképzést Börgöndön (Fejér m.) kapta, azután hosszabb időre Nyírtelekre (Sza-
bolcs-Szatmár m.) került a javítóbázisra, hol gépkocsik szerelésével foglalkozott. 
A pakrócozás Nyírteleken „nagy divat” azaz általános gyakorlat volt. Egyrészt 
az újoncokat pokrócozták meg, ha az öregebb katonákkal szemben nem azok 
elvárásai szerint viselkedtek. Másrészt tisztest is, a honvédek iránt tanúsított 
magatartásáért. Míg az előbbiben csak az öregek, az utóbbiban a kopaszok is részt 
vállaltak. Takarodó után, mikor az illető bement a körletbe, pokrócot dobtak rá, 
a földre vitték, szíjjal ütötték. A pokrócon át a szíjnak nyoma sem maradt. Az 
elbeszélésből fi gyelemre méltó, hogy az említett egységnél, az ország keleti felén 
még milyen nagy mértékben alkalmazták ezt a szankciót. Úgyszintén az, hogy 
tisztesekkel szemben is felléptek.

A büntetés végrehajtás elítéltjei maguk között szintén alkalmazták a pokró-
cozást. Az a zárt világ, melyben éltek, az őrzés ellenére kialakította a közösségek 
saját, belső törvényeit, azaz jogszokásait. Ezek közé, a szankciók sorába tartozott a 
pokrócozás, melyről az esetek tekintélyes részében az őrök is tudtak, vagy utólag 
tudomást szereztek. Sőt, sokszor elnéztek felette, nem léptek fel ellene. A pokróco-
zás elsősorban a férfi  elítéltek között volt gyakorlat, de a nők körében sem volt ritka. 
Mindkét nembeli elítélteknél különösen a hatalom beépített embereivel, a besúgók-
kal szemben alkalmazták. 

A kalocsai női börtönben 1956 után politikai foglyokat és köztörvényeseket 
egyaránt őrizték. A 8 négyzetméteres zárkákba négy-négy elítéltet zsúfoltak össze, 

231 Index 2007b



93

két emeletes ágyra. Wittner Mária (sz.1937) 1959 márciusában került Kalocsára. A 
forradalom alatti tetteiről, ítélete tartalmáról nem beszélt a zárkában. A besúgók 
miatt sem. Úgy tartották, aki sokat beszél, az gyanús, különösen, ha sokat kérdez. 
Ahogy elmondta, a spicliket megpokrócozták. Volt olyan szolgálatban lévő felügye-
lőnő, aki pontosan tudta, hogy mi történik ilyenkor a zárkaajtó mögött. Különösen, 
ha hallotta, hogy az áldozat segítségért kiált. Ám rendszerint csak nagy késéssel 
ment a zárkához, így fejezte ki véleményét. Az elítéltek sokszor a börtön operatív 
szolgálatának gondatlanságából jöttek rá a spicli személyére. Ha valakit elvittek 
pótnyomozás ürügyével, ám utána nem kapott új ítéletet, a többiek már joggal fel-
tételezték, hogy az illető besúgó. Az ominózus idő alatt valószínűleg egy fontos 
fogoly mellé ültették be Budapesten, a Fő utcában, hogy minél többet megtudjon.232 

A büntetés végrehajtás intézeteiben (fegyház, börtön, fogház) az elítéltek kö-
zött egyes csoportok átmenetileg magukhoz ragadhatták a többiek felett az ural-
mat. Ők a pokrócozást és más eszközöket a megfélemlítés, a bosszú illetve akaratuk 
érvényesítése érdekében alkalmazták.

Vélhetően a kaszárnyabeli minta nyomán terjedt el a pokrócozás más, még 
fi atalabbakat tömörítő közösségekben. A II. világháború után, az 1950-es, 1960-as 
években ismert volt ez a büntetési forma a bentlakásos diákintézetekben, valamint 
a kollégiumokban. Jellemzően a nagyobbak részéről a fi atalabbakkal, az eleset-
tekkel vagy az általuk szemtelennek, engedetlennek minősítettetekkel szemben. 
Némelykor a pokrócozásnak nem a durva, hanem a tréfától is áthatott, átmeneti 
változata érvényesült. Kirívó esetként említhető, hogy utolsó éves középiskolások 
kollégiumi tanárt pokrócoztak meg.

Erdélyben az Osztrák-Magyar Monarchia idején, 1870 és 1914 között szintén 
élt a pokrócozás vagy köpenyegezés. Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár a kifejezés 
értelme (alapos elverés) mellett jellegzetes szóhasználattal fűszerezve megadja 
annak lefolyását, eljárását is. Elterjedtebbnek, általánosabbnak minősíti a régebbi 
eljárásra utaló köpenyegezés szóhasználatot: két-három lesben álló a kiszemelt ál-
dozatra köpenyt dobott és olvasatlanul, azaz számolatlanul össze-vissza pufázta, 
búbozta, dumézta, egyebugyálta, gyomrozta, kontyolta, kujakolta, öklözte, tépáz-
ta, szóval helybenhagyta. A rádobott köpeny vagy pokróc alatti elagyabugyálás 
történhetett tréfából, pajkosságból, néha bosszúból.233 A magyarázatban nincs 
utalás arra, hogy katonai vagy civil környezetben alkalmazták. Egy erdélyi 
tanulmány az iskolai gyakorlatra utal.234

A pokrócozás egyszerre tekinthető megszégyenítő és testi büntetésnek. A 
közösség ez esetben mind az igazságszolgáltató, mind a büntetésvégrehajtó sze-
repkörében eljárt, mégpedig saját normái szerint. Általában indokoltan és sokszor 

232 SINKOVICS 2010.
233 SZABÓ T. 1975-2005. VII.386.,  X. 785-786.
234 MÁLNÁSI 2009. 4.
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eredménnyel. A megbüntetett ugyanis jórészt megértette a közösség üzenetét, el-
várásait, változtatott magatartásán, már ha tudott és módja volt rá.

A katonai szolgálati szabályzatok illetve az intézményi szabályzatok tiltották a 
rend és a fegyelem megsértését, benne nevesítés nélkül a pokrócozást is. A cselek-
mény elkövetőit a fegyelmi jogkör gyakorlói általában mégsem vonták felelősségre.

A vesszőfutás

A hadsereg kötelékében különösen érvényesült, hogy a bűnös katonával szem-
ben lefolytatott eljárásban, a büntetés hadbíróság általi kiszabásában, az ítélet vég-
rehajtásában katonák vettek részt. Az ítélet kihirdetésnek és végrehajtásának ki-
rendelt alakulatok, egységek voltak a szemlélői, az utóbbinál részben a szereplői. 
Pláne így történt ez a vesszőfutásnál, melyhez némely tekintetben hasonlítható a 
pokrócozás. Annyiban, hogy mindkettőt katonatársak végezték, részvét nélküli 
ütéssel, megszégyenítően. Jellemzően a legénységi állományhoz tartozó, rendfoko-
zat nélküli vagy alacsony rendfokozatú katonákon.

A vesszőfutás (Spitzruthenstrafe) vagy vesszőzés a katonai bűntető igazságszol-
gáltatás által alkalmazott testi büntetés volt. Állítólag Gusztáv Adolf (1594-1632) 
svéd király vezette be. A 17. században Svédországon kívül alkalmazták Francia-
országban, Ausztriában és a német területeken. Alkalmazásának másik időhatára 
a 19. század közepére tehető. Oroszországban még az 1850-es évek elején is szokás-
ban volt. A Habsburg Birodalomban a 19. század elején, első felében még ítéltek 
katonát vesszőfutásra. A büntetést jellemzően haditörvényszék, esetleg rögtönítélő 
bíróság szabta ki. 

A Habsburg-monarchia hadseregében különbség volt a gyalogságnál illetve a 
lovasságnál végrehajtott vesszőzés között. A bűn nagyságától függően az előbbiek-
nél maximum 300, az utóbbiaknál legfeljebb 150 katonát állítottak fel, két sorban, 
egymással szemben. Az elítéltnek közöttük kellett az ítélet szerinti számban, ma-
ximum 10-szer illetve 6-szor föl és alá elfutni vagy lassú ütemben menni. A derékig 
meztelen bűnös hátára az ítélet végrehajtói nyírfa- vagy fűzfavesszővel mérték a 
csapást, altisztjeik ellenőrzése mellett. A huszároknál ezt pakoló szíjjal tették, miért 
is itt szíjfutásról beszéltek. A bűnös fejére nemez süveget húztak, hogy azt ütés ne 
érje, szájába ólomgolyót adtak, hogy fájdalmában azt harapja. Jajgatását dobper-
gés nyomta el. A vesszőket a végrehajtás alatt egy-, két- vagy háromszor cserélték. 
Az ítéletet elszenvedő a végén a büntetést vezénylő tiszt elé lépve köteles volt kö-
szönetet mondani: „Sokszorosan köszönöm a kegyes büntetést.” Ha a fájdalomtól, 
kimerültségtől összeesett, padra kötözték, és a hiányzó számú csapást a mellette 
elvonuló katonák teljesítették rajta. A legsúlyosabb vesszőfutás hatezer csapást je-
lentett, melyet nem mindenki bírt ki, élt túl. A gyógyulás enyhébb büntetésnél is 
hetekig tartott. 
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A fegyelmi vétség miatti ilyetén büntetéssel a legénységi állományúakat 
őrmestertől lefele sújtották. A végrehajtásra részletes előírásokat tartalmazott az 
1752. évi valamint az 1812. évi szabályzat.235

A vesszőfutás és a pokrócozás között a hasonlóságnál több a különbség, mely 
a leírtakból azonnal érzékelhető. A vesszőzést hadbíróság szabta ki meghatározott 
cselekményért, így lopásért vagy dulakodásért. Végrehajtása szabályozott, szigorú 
rendben történt. Elszenvedése súlyos, akár halálos sérülésekkel járt. A pokrócozást 
viszont az egység közössége alkalmazta jogszokásként, és nem írott szabályként. 
Így az egyöntetűség mellett egy-egy közösségnek is volt bizonyos szerepe annak 
eldöntésében, hogy kit, miért pokrócozott vagy sem, és azt hogyan hajtotta végre.

Összegzésül felvethető, hogy a jog által szabályozott vesszőfutásnak idővel 
elhalványult emléke megváltozott formában talán egy jogszokásban, a pokróco-
zásban köszönt vissza.

Verés lopásért

A pokrócozás önbíráskodást és verést jelentett. Az önbíráskodást a bosszú, a 
harag, az indulat vezérelte. Ősidők óta napjainkig létezik. 

A hagyományos paraszti társadalomban is alkalmazták. Jellegzetes megnyil-
vánulása volt, hogy a tettenért tolvajt megverték. Különösen, ha a fi atalkorú vagy 
gyenge, kiszolgáltatott tolvajhoz képest a tettenérő testi fölénnyel, nagyobb erővel 
rendelkezett. Az így fellépő birtokoshoz csatlakozhatott a szűkebb közösség, tehát 
családja, rokonai, szomszédai, sőt, a szélesebb, nagyobb közösség, így a település 
számottevő része. 

A megfogott tolvajtól a bűnjelet visszavették, és az esetek egy részében bün-
tetésül, önbíráskodás keretében megverték. Szemléltetésül említhető, hogyan szá-
molt be a tolvaj elpáholásáról 1908-ban a Székesfehérvár és Vidéke c. újság. Eszerint 
a bodajki (Fejér m.) id. Král István hosszabb ideje tapasztalta, hogy az udvarán fel-
állított takarmánykazlait éjnek idején rendszeresen megdézsmálják. Ezért egy téli 
éjszaka azonos nevű fi ával lesben állt. Sikerrel, mert megfogták a tolvajt, Szaklajda 
József helyi lakost. Azonnal alaposan helybenhagyták, elverték. Apa és fi a önbí-
ráskodásából azonban büntetőügy lett. A két Krált súlyos testi sértés bűntettével 
vádolták, ám a királyi törvényszék ügyükben felmentő ítéletet hozott.236 Így lett az 
esetből hír, különben a feledés homálya borult volna rá, mint sok hasonló elverés-
re. A tolvaj Szaklajdát idővel a Móri-völgy népe a környék, a Bakony egyik kései 
betyárjaként tartotta számon, aki öreg korában sem tudott megváltozni.237 

235 VAJNA 1907, II. 51-53. Révai é.n. 19. 195. 
236 Sz.V. 1908. december 17. 3. 
237 GELENCSÉR, 1994. 8.
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Egy-egy közösségen, településen belül az ott lakók nagyon jól tudták, hogy a 
másik milyen ember, eltér-e a közösség normáitól, értékrendjétől. Hiszen hagyo-
mányos körülmények között nyitott könyv volt a többiek előtt az egyén élete, vi-
selkedése. Minden faluban tudták azt is, hogy ki kapható a lopásra, tolvajlásra. S. 
községben (Fejér m.) ilyen személy volt N. S., aki a II. világháború körül, de még 
azután is esetenként a bűn útjára lépett. Ha módja volt rá, falubeli társait csapta be, 
lopta meg. Maga dicsekedett vele: „Csak malomküvet nem lopok, meg parazsat. 
Mer a malomküvet nem birom el, a parázs meg kiégeti a zsebemet.”238 A falubeli 
lopásoknál többször is rá gyanakodtak. Ketten, de még inkább hárman-négyen fér-
fi ak, a kárt szenvedett tulajdonos és a rokonságból, a barátok közül a rátermettek 
csendben összebeszéltek, kifi gyelték a gyanúsítottat. Éjszaka azután, mikor az az 
általa kiszemelt tárgyat el akarta tulajdonítani, megfogták és jól helybehagyták, 
megverték. Néhány alkalommal így igen megjárta. A verés a falu helyeslésével tör-
tént. A lesben álló néhány férfi  végső soron az egész közösség akaratát valósítot-
ta meg. Egyébként egy-két további tolvajt is hasonló módon elvertek, ami a népi 
jogszokás folyamatos létét bizonyítja. N. S. a szankciók ellenére sem költözött el a 
településről, könnyedén vette a történteket. Teljes kiközösítésére nem került sor, bár 
mindenki némileg vigyázott vele.

A tolvajjal szemben jogszokásként alkalmazott testi fenyítés néhány pofon-
tól, ütéstől, rúgástól az alapos elverésig, tehát a könnyűtől a súlyos testi sértés 
okozásáig terjedhetett. Aztán az elkövetőt futni hagyták. Máskor azonban az elfo-
gott tolvajt a hatósághoz kísérték. Ilyenkor is előfordult, hogy több-kevesebb ütést 
mértek rá. Mindennek emléke a szóbeli hagyományban őrződött meg, okirat, ha-
tósági jegyzőkönyvek, bírói döntések sokszor meg sem említették mindezt. Hiszen 
annyira mindennapinak számított. 

Más volt a helyzet, ha a tolvaj súlyosan megsérült, netán belehalt a verésbe. 
Akkor az eset a hírlapi tudósításokba szintén bekerült. 1889 januárjában Tácon 
(Fejér m.) Parrag Samut egy helybéli lakos lúdlopáson érte. Miközben a tolvajt a 
községházára kísérte, úgy megverte, hogy Parrag belehalt a bántalmazásba. A nyil-
vánvalóan szándékon túli sérelem, a halálokozás ügyében vizsgálatot kezdtek.239 

A hatósághoz kísérés a falvakban a bíró házához, vagy a községházára jutta-
tást, a bíró elé állítást jelentette. A táci példa mellett ezt jelezte a mátraderecskei 
(Heves m.) kutatás is. Itt a tolvajt, ha rajtakapták a lopáson, akkor megverték vagy 
a bíró elé kísérték. Ilyen esetben a falu közössége a verekedőt nem ítélte el, csak azt 
nem nézték jószemmel, ha ártatlan embert ért verés.240 

Nagyobb településeken a hatóság ebben az összefüggésben inkább a csendőr-

238 A szólás változata az erdélyi Kalotaszegen (Kolozs m.) napjainkig él. A lopást rendszeresen 
elkövetőről lehet hallani: ”Nagy tolvaj! Mindent lopott már, csak malomkövet meg forró kemencét 
nem. Az egyiket nem bírja el, a másik éget.”
239 Sz. 1899. január 20. 5.
240 VERES, 1978. 127. 
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séget vagy a rendőrséget jelentette. Orosházán (Békés m.) 1945 előtt a földesúrtól 
történő lopást, különösen ha termény eltulajdonítását jelentette, nem tartották bűn-
nek. Elnézték azt is, ha valaki gazdagabb embertől hasonló módon lopott. A kevés-
bé módostól csak a vidékiek loptak. Ha az elkövetőt sikerült tetten érni, általában 
nem bíráskodtak felette, hanem bekísérték a csendőrségre. Amennyiben mégis 
megverték, úgy nem jelentették fel. Inkább a férfi ak és a süldőlegények loptak.241 

A tetten ért tolvajt – nem csak a hagyományos paraszti közösségekben, és 
mondhatni napjainkig – általános gyakorlatként inkább alaposan elverték, mint-
sem a hatóságok kezére adták, végső soron a bírósági igazságtételt keresve.242 

Kiskunhalas népi jogéletét 1940 körül Papp László (1903-1973) jogász, néprajz-
kutató, régész elsősorban kikérdezéssel vizsgálta. Megállapította, hogy a kis tolvajt, 
ha megfogják, rendszerint néhány ütleggel útnak eresztik. Ha nagyon szegény, nem 
is szokták neki bűnéül felróni a tolvajlást. A nagyobb tolvaj, rabló, gyilkos azaz a 
vagyon vagy az emberi élet ellen súlyosabb bűnt elkövető viszont aligha számíthat 
arra, hogy a társadalom rendes tagjának tekintsék, vele akár csak el is beszélges-
senek, úgy mint más emberrel. A népi közvélemény nem ismeri a rehabilitációt.243  
Annál inkább gyakorolta a megszólás és a kiközösítés jogszokását.

Fél Edit (1910-1988) néprajzkutató 1939 és 1943 között öt ízben végzett néprajzi 
gyűjtőmunkát az akkor Magyarországhoz tartozó Martoson (Komárom m.). Kuta-
tása a református nagycsaládra és a jogszokásai körébe tartozó hagyományokra 
terjedt ki. A büntető jogszokások között szólt a lopás következményeiről. Eszerint a 
tolvajt, ha tetten érték, megbüntették. A halász, ha ott érte a tolvajt, amint a varsá-
ból szedte ki a halakat, két-három halásztársával ráment a lopást elkövetőre, s úgy 
elverték, ahogy csak bírták. De a más dolog eltulajdonításán ért tolvajt is nyomban 
elverte az, aki megfogta. A lopást egyébként nem tartották nagy bűnnek, hamar 
elfelejtették, különösen, ha a tolvaj a kocsmában egy pohár pálinkára meghívta a 
károsultat. A sérelmet egyébként is az egyénének tartották, a büntetéstől a közös-
ség lehetőleg távol tartotta magát. Kiközösítés szinte nem is fordulhatott elő. Ahogy 
a haragosokkal keresték a kibékülést, úgy a bűnösökkel is az engesztelődést. Az 
önbíráskodás erős nyomai nem csak a tolvajokkal szemben maradtak meg, hanem 
más területen is. A lakosság az őt ért sérelemkor általánosságban nem az állam, a 
hatóság védelmét vette igénybe.244 

Az ormánysági Kemsén (Baranya m.) az 1930-as évek derekán egy munkakö-
zösség tagjai falukutatást végeztek, melynek eredményeit kötetbe foglalták. A köz-
ség lelki életét vizsgáló fejezetben szó esett a lopásokról és azok megítéléséről is. 
Pár évet áttekintve egyetlen nagyobb helyi ügyre emlékeztek. Valaki rendszeresen 
lopkodta a terményeket. A gyanús személyre nem sikerült rábizonyítani az elköve-

241 HAJDÚ-KOCSIS, 1965. 491.
242 SZILÁGYI, 2000. 756.
243 PAPP, 1941. 70.
244 FÉL, 1944. 3-4, 66-67, 72, 76.
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tést. Végül egy erélyes és nyílt megvádolásra egy helybeli pógár azaz gazdaember 
beismerte, hogy fi ával együtt ő követte el a cselekményeket. Ezután az illető család 
a faluból a legsürgősebben elhurcolkodott. Fel sem jelentették őket.245 A szégyenér-
zet és a kiközösítéstől való félelem – ahogy ezt a népi jogszokás diktálta – elköltö-
zést eredményezett.

Kisebb-nagyobb értékű mezőgazdasági termék eltulajdonítása sem volt ritka 
Kemsén. Falubeli tehetősebb pógárok és valamivel többször a szegények is megtették 
azt. A mezőn dézsmáló cigányokat csak szidták, de ha például egy kendőt loptak 
el, a másik faluig utánuk mentek érte és kegyetlenül megtorolták a cselekményt.246  
A megtorlás ez esetben verést jelentett, melyben a falubeliek részéről többen vettek 
részt, tehát a közösség önbíráskodott.

Az utóbb említett esetekben a folyamatosan együttélő, egymásra utalt, érdekeit 
védő faluközösség lépett fel a szankcionálás igényével. A normát sértővel szem-
beni eljárás azonban rövid időre egységesen viselkedő csoporttá alakított akár 
egymással különben kapcsolatban nem álló személyeket. Ők vásárokon, piacokon 
váltak azonos szándékúvá, a magántulajdon védelmezőivé, a tulajdon szentségét 
megsértő elkövető, a tolvaj szankcionálóivá.

A vásári tolvajok közösségi büntetése

Az árucsere színhelye, a vásár és a piac vonzotta a tömegeket. Sokféle embert. 
Nem csak az eladókat, vevőket, tájékozódókat, bámészkodókat, rendre ügyelőket, 
hanem másokat is. Köztük a bűnelkövetőket, élükön a csalókkal, tolvajokkal, rab-
lókkal. A hatóságok iratai vagy a hírlapok tudósításai számtalan jogsértő cselek-
ményről szóltak. 

A székesfehérvári országos állat- és kirakodó vásárok különösen az Osztrák-
Magyar Monarchia idején, de még a két világháború között is hatalmasnak számí-
tottak, az akkori államhatárok között a legnagyobbak közé tartoztak. De nem csak 
az óriási kínálatról, forgalomról voltak híresek. A kiegyezést követő esztendőben 
a krónikás joggal rögzítette, hogy „a városban rendszeresek a csekélyebb vásári és 
hetivásári tolvajlások.”247 Az I. világháború idején pedig az egyik helyi lap számolt 
be arról, hogy „az utóbbi időben ismét gyakori a piacon a zsebelés. Üdvös volna 
gondosabb ellenőrzése a piacnak.”248  A felszólítás a helyi rendőrségnek szólt. 

A vásári, piaci lopás egyik típusára, a zsebtolvajlásra különösen élénken reagált 
a vásározó nép. Mivel az ilyen módon jogot sértő személyek alattomos bűnelkö-
vetésének lehetősége valamennyiüket veszélyeztette, nem csak óvakodtak tőlük, 

245 Kemse, 1936. 76.
246 Kemse, 1936. 77.
247 DRUCKER, 1868. 13.
248 Sz. V. 1916. május 17. 5.
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hanem bűnös cselekményeiket keményen megtorolták. Az 1891. július 26-i székes-
fehérvári hetivásárban a keresztúri (ma Sárkeresztúr, Fejér m.) Magyar Annától a 
vásártéren ismeretlen tettes 17 forintot tulajdonított el, lopott ki a zsebéből. A zseb-
tolvajra csak akkor akadtak rá, mikor hasonló módon egy öregembert is meg akart 
károsítani. Az elkövetőnél meglelték az eltulajdonított 17 forintot, azonnal elvet-
ték tőle. „Tetejébe még jól elpáholták. Utána eleresztették…”249 A hetivásározó nép 
egy részéből frissen szerveződött közösség tehát fellépett a tolvaj ellen, megvédte a 
sértetteket, majd önbíráskodott. A vásári jogszokásnak megfelelően elverték a 
tettest, majd szélnek eresztették. Az újság híradásából arra lehet következtetni, 
hogy a hatósághoz fordulás, a feljelentés fel sem merült.

A 20. század első felében a székesfehérvári valamint a kelet- és közép-dunán-
túli vásárokat rendszeresen látogató falusi férfi ak utóbb arról tájékoztattak, hogy a 
zsebmetszőt vagy más tolvajt a vásártéren mindenki üldözte. Ha a károsult vagy a 
tolvajlást észlelő más személy, a tanú elkiáltotta, hogy: „Zsebmetsző, fogják meg!”, 
akkor mindenki a menekülőre fi gyelt, elé állt, utána vetette magát, gáncsolni vagy 
elfogni igyekezett. Ha sikerült, akkor aztán mindenki ütötte, vágta, rúgta, ahol érte. 
Ki csak kézzel-lábbal, de legtöbben a kezükben tartott eszközzel.250 Hiszen akkor, 
különösen az állatvásárra érkezők, bottal, ostorral, kötéllel, szíjjal voltak felszerel-
ve. A sarokba szorított vagy földre kényszerített bűnöst nagy szitkozódás, kiabálás 
közepette ütötték. Az események gyorsan lejátszódtak, hamar befejeződtek. Sem 
a helyhatóság emberei, sem a csendőrség vagy rendőrség tagjai nem avatkoztak 
közbe, gyakran akkor sem, ha észlelték a történteket.251 

Felmerülhet a kérdés, miért a sértett vagy a faluközösség illetve a vásári nép 
önbíráskodott az elkövető felett? Miért nem fordultak hatósághoz? A néprajztu-
domány szerint ennek oka alapvetően a hatósági eljárásba, bíráskodásba vetett 
bizalom hiánya, a nép és a hatalom közötti szakadék volt.252 Kétség kívül ez volt az 
egyik ok. A további okok közé tartozott a hagyomány, az önbíráskodás kialakult 
gyakorlata, a jogszokás követése, valamint az indulat, mely azonnali megtorlást 
kívánt, amikor a nép részt vett a végrehajtásban és látta az eredményt. Nem hagy-
ható fi gyelmen kívül a hivatalos eljárás költségvonzata sem. De nem minden al-
kalommal történt önbíráskodás, számos esetben a jogrenden őrködő hivatalos 
szervhez fordult a kárt szenvedett. A másik oldalról, a közigazgatás, a csendőr-
ség és a rendőrség vajon miért tűrte, nézte el az egyén, a kisebb-nagyobb közösség 
önbíráskodását, a falusi vagy vásári verést? Egyrészt azért, mert nem vagy késve 
szerzett róla tudomást. Másrészt mert legbelül ők is, legalább részben egyetértettek 

249 Sz. 1891. július 26. 3.
250 GELENCSÉR, 1992. 7.
251 Némelykor előfordult, hogy a rendőrség vagy a csendőrség időben érkezett és a további ütle-
geléstől megmentette a tolvajt. Az ilyen esetek nyomán terjedt el az 1930-as években a vásározó 
nép körében az a megalapozatlan híresztelés, hogy a hatalom emberei azért védik a zsebmetsző-
ket, mert lopásaik után adót fi zetnek.
252 SZILÁGYI, 2000. 740.
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az elkövető szankcionálásával, és nem bánták, hogy egy üggyel kevesebb került az 
asztalukra. Harmadrészt választ ad a csendőrség számára készített útmutató.

A polgári átalakulást követően, a 19. század utolsó harmadában, a 20. század 
első felében a közbiztonsággal és a vásárok rendjével kapcsolatban feladatai vol-
tak a civil közigazgatásnak, továbbá a csendőrségnek és a rendőrségnek. Az 1871. 
évi 18. tc., a községi törvény létrehozta az önkormányzatokat. A közigazgatás 
reformjáról az 1886. évi 22. tc. rendelkezett. A szélesebb értelemben vett község 
kategóriájába tartozott – a nagy- és kisközség mellett – a rendezett tanácsú város, 
melynek piaci és vásári rendészeti hatásköre volt. Természetesen rendelkezett ezzel a 
hatáskörrel az 1870. évi 42. tc–vel létrehozott törvényhatósági jogú város is.

A Magyar Királyi Csendőrséget az 1881. évi 3. tc. nyomán állították fel, hogy 
állami szervként a közbiztonságra ügyeljen. Centralizált szervezettel rendelkezett, 
irányítási jogosítványai vele kapcsolatban a belügyminiszternek és a honvédelmi 
miniszternek voltak. (1920-tól viszont csak az előbbinek.) A csendőrség azonban 
hatáskörét nem gyakorolta Budapesten és a törvényhatósági jogú városok terüle-
tén. Ezeken a településeken rendőrség működött, Budapesten állami, a törvényha-
tósági városokban pedig az I. világháború utánig helyhatósági alárendeltségben. 
1920-tól viszont a Magyar Királyi Állami Rendőrség a közbiztonság érdekében már 
nem csak Budapesten, hanem a törvényhatósági jogú városokban és a rendezett 
tanácsú városokban is állami szervként tevékenykedett. Helyhatóság alá tartozó 
rendőrség ekkortól csak nagy- vagy kisközségben maradhatott fenn, de ezek az 
önkormányzatok általában nem éltek a lehetőséggel. A két világháború között így 
ahol nem működött rendőrség, ott a csendőrségre vártak a közbiztonsági és egyéb 
feladatok. A csendőrség feloszlatására 1945-ben került sor, a rendőrség ugyanekkor 
államrendőrséggé alakult át. 

Vásárt a törvényhatósági jogú és a rendezett tanácsú város mellett, erre 
vonatkozó jogosítvány esetén nagyközség is tartott. Amíg azonban az előbbi kettő 
a vásári rendészetet önállóan, saját közegei által kezelte, addig az utóbbi nem.

Korábban a sok évszázados múltra visszatekintő vásárbíróságra, a vizsgált kor-
szakban a vásárbizottságra vártak a vásárokhoz kapcsolódó rendészeti, igazgatá-
si, szervezési és az egyre szűkülő bíráskodási feladatok. A vásárbizottság elnöki 
tisztét és hatáskörét a Monarchia idején a városokban a rendőrkapitány, a közsé-
gekben a járási főszolgabíró vagy helyettese gyakorolta. A vásárbíróság illetőleg 
bizottság illetékessége a vásár területére terjedt ki, a hatáskörét megjelölő jogsza-
bályok és a szokásjog alapján személyi hatálya a vásárban tartózkodókra, tárgyi 
hatálya az itteni egyes életviszonyokra terjedt. A vásárban szolgálatot teljesítő 
rendőrök, csendőrök a rend fenntartása tekintetében az elnök utasítása nyomán 
jártak el. 

A csendőrségnél a vásárfelügyeleti szolgálat teljesítésére az e tárgyban kiadott, 

253 Zsebkönyv 1889. 194-272. 
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nyomtatott útmutatóban foglaltakat kellett követni.253 Az útmutató három részre 
bontva, kellő alapossággal szabályozta a csendőrség teendőit a vásárt megelőző, a 
vásár alatti és az azt követő időszakra. 

A honvédelmi miniszter 1886. évi 32 982/IV. sz. rendelete értelmében minden 
nagyobb népcsoportosulás, így a vásárok felügyeletére is megfelelő csendőri erőt 
kellett rendelni. Amennyiben a vásár helye szerinti csendőrőrs parancsnok azt ész-
lelte, hogy a saját legénysége nem elegendő, úgy a szomszéd őrsparancsnokságot 
kereste meg, melyből a kirendelt legénység a vásár területén már annak kezdé-
se előtt megjelent. Valamennyi járőr a helyi őrsparancsnok alá tartozott. Ő pedig 
a vásárelnöknél jelentkezett, akitől a fenntartandó rendre, illetőleg a felhajtott 
állatok ellenőrzésére vonatkozó utasításokat köteles volt kikérni. A parancsnok 
csendőreit két fős járőrökbe osztotta be. A cél a vásárokban is a rend és a közbiztonság 
fenntartása volt.254

Az útmutató tartalmából, a csendőrök által követendő eljárásból, feladataikból 
csak a témánkhoz kapcsolódót kívánom kiemelni. Eszerint a csendőröknek a köz-
ártalmú egyéneket szigorúan szemmel kellett tartaniuk. Ebbe a körbe tartoztak a 
lókötők, marha- és vásári tolvajok, pásztorok, koldusok, hamis játékosok, pénzvál-
tók, altatók, csalók, szédelgők, verekedők, házalók. Részletes leírást adott az útmu-
tató a vásári és egyéb tolvajok, így a zsebmetszők lopási technikájáról, eljárásáról, 
előírva fi gyelemmel kísérésüket és tettenérésüket.255

Előírták, hogy a csendőrök kicsinyes dolgokba ne avatkozzanak. A lármázó, 
kurjongató, éneklő egyéneket hagyják fi gyelmen kívül, mivel vásárban csendet kö-
vetelni nem lehet. Ha pedig bármely okból verekedés, zene-bona támad, a csend-
őrök egymást értesítsék, támogassák és a tett helyére siessenek. A verekedésről 
értesülő összes csendőr gyorsan gyűljön össze és a verekedőktől 30-40 lépés távol-
ságra fi gyelő állást foglaljon el. Csak akkor lépjen közbe, ha a verekedést a jelenlé-
vő községi (és természetszerűleg városi) elöljárósági személyek szétoszlatni nem 
képesek. Nyugodtságot, óvatosságot, de bátor fellépést kellett tanúsítaniuk, külö-
nösen ha a felbőszült és rendszerint ittas tömeg a szétoszlatásnak ellenszegült.256 

A tolvajokkal, zsebmetszőkkel szembeni önbíráskodás azaz verés gyors lefo-
lyásán túl tehát a csendőrség útmutatója is hozzájárult az azonnali hatósági intéz-
kedés elmaradásához. Hiszen a beavatkozást, a tömegoszlatást végső esetre írta elő. 

A csendőrségéhez hasonló magatartást tanúsított a rendőrség, különösen a Mo-
narchia idején. A fővároson kívül, a nem állami, hanem az önkormányzatokhoz 
kapcsolódó rendőrség meglehetősen színes képet mutatott nemcsak eltérő egyen-
ruhája, hanem feladat- és hatásköre, szervezete, létszáma, felszereltsége alapján, de 
más tekintetben is. Mindezeket jócskán meghatározták a helyi hagyományok és az 
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adott település viszonyai. 
Számos település rendőrségéről a szakirodalom már adott hosszabb-rövidebb 

leírást.257 Az ott közöltekhez kapcsolódik Székesfehérvár szabad királyi illető-
leg törvényhatósági jogú város rendőrségéről néhány adalék. 1889-ben a szerve-
zet élén rendőrkapitány állt, helyettesét alkapitánynak nevezték, de hadnagy is 
tartozott a testületbe. A városi kapitányi hivatalban vagy röviden a rendőrség 
épületében székeltek, mely különbözött a Városházától. A személyzet derékha-
dát a 18 városi rendőr képezte, kiket a köznyelv hagyományosan városhajdúknak, 
városi hajdúknak is nevezett. A 18 legény mellett 2 ordonánc (parancsközvetítő), 5 
hivatalszolga és 5 utcai rendőr teljesített szolgálatot. A városhajdúk nem csak 
rendőri feladatot láttak el, hanem hivatalos iratok személyes kézbesítését is. 
Sőt, munkájuk döntő részét ez tette ki. A városi rendőrkapitány erre tekintettel 
hiába kérte létszámuk emelését, a közgyűlésnél nem járt sikerrel. A városi rend-
őröket Székesfehérváron konstáblereknek is nevezték, mely megjelölést különösen 
az utcai rendőrökre alkalmazták. Mindezeken kívül még 4 rendőrbiztos, régie-
sebb megjelöléssel fertálymester is tevékenykedett. Sokféle feladatukból azonban 
kevés volt a rendőri.258 A vásárokhoz kapcsolódó feladatokat ebben a korban főleg 
Polczer Péter városi alkapitány vezetésével látták el a rendőrök. Rendszeres volt 
fellépésük a vásári tolvajok és más jogszabálysértők ellen. Ezek egy részét előze-
tes intézkedésként a jogsértések és az azokat követő verések megelőzésére már 
vásárnyitás előtt begyűjtötték. 

A 19. század végén különösen hírhedtté váltak a bácskai zsebmetszők. 1896 
tavaszán a Szent György napi vásárra szokásuk szerint nagy számban érkeztek. A 
székesfehérvári rendőrség azonban megelőzésként, már a vásár kezdete előtt, tíz 
ismert bácskai zsebtolvajt fogdába helyezett. A vásár után illetőségi helyükre to-
loncolták őket. Ám a kudarc nem vette el kedvüket. Ugyanabban az esztendőben 
a nyári, Szent Iván napi vásárra ismét megérkeztek a bácskaiak. Közülük ezúttal 
hetet vett őrizetbe a rendőrség, terhükre pedig három esetet róttak fel.259

A székesfehérvári rendőrség szervezetét, tevékenységét jócskán áthatotta a 
helyi szokásjog és a jogszokások sora. 

A tömeg, a vásári vagy piaci közönség nem csak a tolvaj ellen fordult. 1912. 
január 5-én a székesfehérvári hetivásárban Kálmán István, világtalan helyi lakos 
botorkált. Bizonytalan járása közben nekiment Peresztegi Nagy András szalma-
zsuppot szállító szekerének és két kévét levert. A tulajdonos dühödten nekiesett 
a szerencsétlen vak embernek. Úgy megverte, hogy véres fejjel vitték be a téren 
található Városházára. Peresztegi Nagy pedig rövidesen a nép elemi felháborodása 
elől volt kénytelen menekülni. Bár a tudósítás nem egyértelmű, feltételezhető, hogy 

257 TISZA 1925, ERNYES  2002. I. 224-322. 
258 g. 1889. 1-2.
259 SZ. 1896. április 24. 3., június 25. 4.
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embertelensége nyomán Peresztegi Nagy nem csak szidást, fenyegetést, hanem üté-
seket is kapott a néptől, különben nem menekült volna. A rendőrség megindította 
az eljárást.260

A jogi szabályozás

A vizsgált vagy példaként említett esetekben a tolvaj lopást követett el. Ha 
megverték, úgy az elkövető testi sértést valósított meg. Az esetek egy részében a 
tolvaj lopása, településen belüli megverése vagy a vásári önbíráskodás a hatóság 
elé került. Végső soron ilyenkor az igazságszolgáltató szervek, a különböző szintű 
bíróságok jártak el. Az 1869. évi 4. tc. ugyanis a közigazgatástól elválasztotta az 
igazságszolgáltatást. 

A bíróságok az említett cselekményeknél egyrészt az 1878. évi 5. tc-et alkal-
mazták, mely, mint magyar büntetőtörvénykönyv a büntetésekről és vétségekről 
(továbbiakban: Btk.) rendelkezett. Az anyagi büntetőjog ezen korszakos jelentőségű 
művének kodifi kálásában Csemegi Károly (1826-1899) szerzett nagy érdemeket. Az 
utókor mindezt elismerve Csemegi-kódexnek nevezte az általános részében 1950-
ig, különös része tekintetében 1961-ig hatályban maradt törvénykönyvet. A másik 
jogszabály, a magyar büntetőtörvénykönyv a kihágásokról, az 1879. évi 11. tc. (to-
vábbiakban: Kbtk.) jelölést viselte. 

A Csemegi-kódexben a lopásra vonatkozó rendelkezések a 333-343.§-okban 
voltak fellelhetők. A Btk. ezen szabályai a tulajdon elleni bűncselekményeket igen 
súlyosan szankcionálták. A tc. bármilyen kis értékű idegen ingó dolog jogtalan 
eltulajdonítás céljából történő elvételét lopás vétségének minősítette, melynek 
büntetési tétele 1 évig terjedő fogház volt. Bár a főszabály alóli kivételként Kbtk. 
kihágásnak minősítette és csak 8 napig terjedő elzárással fenyegette az elköve-
tőt, ha 2 forint értéket felül nem haladó élelmi vagy élvezeti cikket lopott és nem 
állt fenn olyan minősítő körülmény, mely alapján a Btk. a cselekményt bűntetté 
minősítette. Ha a lopott dolog értéke az 50 forintot meghaladta, valamint további, 
a törvényben felsorolt esetekben a cselekmény bűntettnek számított, melyért 5 évig 
terjedő börtön- vagy fegyházbüntetést lehetett kiszabni.

A kódex sokat bírált, bonyolult büntetési rendszere még inkább megmutatko-
zott a 301-313. §-ban foglalt testi sértés szabályozásánál. A tettenért tolvajok elve-
rése ugyanis rendszerint testi sértést eredményezett. Ha a verés nem okozott testi 
sértést (pl. egy-két pofon), úgy az nem minősült bűncselekménynek. Egyébként a 
törvényszöveg különbséget tett a könnyű testi sértés vétsége, a súlyos testi sértés 
vétsége és a súlyos testi sértés bűntette között. Az első esetben az elkövető más-
nak a testét szándékosan, de ölési szándék nélkül bántalmazta, vagy egészségét 

260 SZ.V. 1912. I/5. 4. 
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sértette úgy, hogy az okozott sérülés, betegség, elmekór 8 napnál tovább nem tar-
tott. A második esetben 8 naptól 20-ig, a harmadikban 20 napnál hosszabb ideig 
tartott. A büntetés is ennek megfelelően könnyű testi sértésnél 6 hónapi fogházig és 
200 forint pénzbüntetésig, súlyos testi sértés vétségénél 1 évi fogházig és 500 forint 
pénzbüntetésig, súlyos testi sértés bűntetténél 3 évi börtönig terjedhetett. Minősí-
tett esetekben a büntetési tétel felső határa súlyosabb volt.

Külön rendelkezett a tc. a gondatlanságból történő súlyos testi sértésről, a 
halált okozó súlyos testi sértésről és több más életviszonyról. Kimondta a kódex, 
hogy könnyű testi sértés miatt csak a sértett fél indítványára indul meg a bűnvádi 
eljárás. Nyilván a megvert tolvajok leginkább ezt szenvedték el, és a maguk érde-
kére is fi gyelemmel nem tettek indítványt. Hiszen úgy kiderült volna lopásuk vagy 
annak kísérlete, mely utóbbit is büntetni rendelte a normaszöveg. A Btk. halált 
okozó testi sértést, ha azt a tettes erős felindulásban követte el, úgy 1 évtől 5 évig 
terjedő börtönbüntetéssel fenyegette. Az említett 1889-es táci esetnél is ez történ-
hetett, a tulajdonos vélhetően erős felindulásában verte meg annyira a tolvajt, hogy 
az belehalt sérüléseibe. 

Ritkán, de előfordult, hogy a tolvaj vagy tolvajok közösség általi megverése ve-
rekedésbe fordult. Ide kapcsolódott a Kbtk. 75.§-a, mely a verekedést szankcionálta. 
Amennyiben erre utcán, vagy nyilvános téren, kocsmában, vendéglőben vagy más 
nyilvános vagy a közönség használatának nyitva álló helyen került sor, úgy az el-
követők 8 napig terjedő elzárással vagy 50 forintig terjedő pénzbüntetéssel voltak 
sújthatók. Feltéve, hogy testi sértés nem valósult meg, mert akkor a Btk-t kellett 
alkalmazni. 

Végezetül még egyszer az önbíráskodásról. A vizsgált időszakban az önbírás-
kodást, mint bűntettet, vétséget vagy kihágást önálló törvényi tényállásban sem a 
Btk., sem a Kbtk. nem szankcionálta. Az önbíráskodót csak akkor vonták felelős-
ségre, ha az önbíráskodás révén egy másik bűncselekmény vagy kihágás megva-
lósult. Az idézett példáknál egyértelmű, hogy a tulajdonosok és társaik a tolvajjal 
szemben önbíráskodtak. A latin eredetű szóval vigilantizmusnak nevezett cselek-
mény azt a célt szolgálta, hogy a bűn olyan esetben is elnyerje büntetését, amikor a 
bűnüldöző, büntetésre jogosult hatalom vagy igazságszolgáltatás nem megfelelően, 
nem elég hatékonyan, vagy egyáltalán nem lépett fel. Az önbíráskodást gyakorlók 
magatartása a verés volt, mely rendszerint testi sértést okozott. Ilyenkor túlléptek a 
jogos önhatalmon, az ellopott dolog, a birtokolt, elvesztett tárgy visszaszerzésén. A 
túllépés, az erőszak kifejtése így megtorlást eredményezett. Ilyen módon a verésnél 
a bíráskodásra nem jogosultak célja nem csak a büntetés, a prevenció volt, hanem a 
megtorlás, a bosszú, a testi fájdalomokozás is. Ma az önbíráskodás a hatályos Btk-
ban önálló deliktum.
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Az endogámia, az exogámia és a legényközösség verése

A tolvaj az ingó dolog hatalmába kerítésével, a lopással, vagy annak kísérleté-
vel évszázadok óta fennálló világi és egyházi törvények, szabályok ellen vétett. Az 
ilyen cselekmény ütközött a paraszti közösség értékrendjével, erkölcsével is.

Amíg a tolvaj egy dolgot próbált elvinni, addig a párválasztás során érvényesü-
lő lokális endogámiát megsértő, máshonnét érkező legény a szerelmét, a neki tetsző 
lányt kívánta elvinni, „ellopni” a falujából, vagy a településrészéből, hogy vele házas-
ságot kössön. A legény tudta vagy tudnia kellett, hogy népi jogszokást, a közösségen 
belüli házasodást, illetve annak kötelezettségét sérti. Számolnia kellett a lány vagy 
a szülők elutasításával, de a magát sértve érző helyi legényközösség szankciójával 
is. Ez az esetleg eredménytelen szóbeli tiltáson, fenyegetésen túl erősebb eszközt is 
jelenthetett. Így a párválasztáshoz kapcsolódhatott a közösség általi büntetés, a verés.

A néprajzi szakirodalom szerint a magyar nyelvterületen a hagyományos pa-
raszti társadalomban a társadalmi és a lokális endogámia tendenciái érvényesül-
tek. Az endogámia, mint társadalmi szokás, követelés, azt az igényt jelentette, hogy 
a párválasztás egy körülhatárolható csoporton belülről történjen. A lokális endo-
gámiát követő falvakban az volt az elsődleges szempont, hogy a falubeli leányok, 
különösen a jómódúak, jó családból származók ne kerüljenek el a faluból, idegen 
falubeli legénnyel ne kössenek házasságot. Az elvnek a szülőkön, rokonokon kí-
vül a gyakorlati végrehajtói a falubeli legények voltak, akik az idegenből jött fi atal 
férfi akat tettlegességgel is igyekeztek távol tartani a falu leányaitól. Amennyiben 
a település kisebb területű egységekre oszlott, így alvégre és felvégre, tizedekre, 
városrészekre, úgy ezeken belül volt megfi gyelhető az endogám tendencia, főleg 
az udvarlás időszakában. Így a palócoknál, ha más falurészből érkezett legény ud-
varolni, a helybeli legények meglesték, megverték, elűzték. Eljárásuknak nemegy-
szer emberhalál lett a vége. A lakodalmi szertartás egyes mozzanatai is őrizték a 
valamikori endogámia nyomait. Ez volt érzékelhető a mennyasszony vonakodó, 
időhúzó kiadásánál vagy a más faluba vitt mennyasszony és a násznép útjának 
kötéllel elrekesztésénél.261

Az exogámia viszont azt a társadalmi szokást jelentette, mely javasolta vagy 
megkövetelte az egyéntől a saját csoportján kívüli személlyel való házasságkötést. 
Ezt adott esetben ki is kényszerítette. Legismertebb a közeli vérrokonok közötti 
házasság tilalma volt. A lokális exogámia is gyakori volt az előző századfordulóig 
egyes vidékeken, így Göcsejben, Ormánságban, Nyitra környékén vagy az Ipoly 
mentén. Az említett vidékeken belüli kis lélekszámú falvak családjai az exogámia 
révén rokoni kapcsolatba kerültek egymással,262 viszont elkerülték az egy községen 
belüli vérfertőzést.

261 MORVAY 1977/a. 688-689.
262 MORVAY 1977/b.751. Feltűnő, hogy Morvay Judit néprajzkutató a két meghatározásban 
mennyire kerülte a népi jogszokás illetve hasonló tartalmú terminológia használatát.
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Az endogámia és exogámia kérdéskörével intenzíven foglalkoztak a jogi nép-
szokások kutatói is. 

Tagányi Károly (1858-1924), mint a népi jogélet kutatás elkötelezettje, már 1919-
ben sürgette a hazai élő jogszokások közül szinte napról-napra eltűnő endogám il-
letve exogám szabályoknak a részletesebb felderítését. Megállapította, hogy a tör-
zsön belüli illetve azon kívüli házassági kényszert többé-kevésbé az egész világon 
gyakorolják, az emberiség kezdete óta. Több példát hozott a világ legkülönbözőbb 
részéből. Tagányi szerint a házassági kényszer illetve tilalom akár eredhetett egy 
nép ősi jogából, és annak maradványaként élt tovább, vagy akár a középkori föl-
desúri jogból is származhatott. Az utóbbi szerint a földesúr megakadályozhatta, 
hogy jobbágyának leánya más földesúrnak szolgáló legényhez menjen férjhez.263

Degré Alajos, (1909-1984) jogtörténészként komoly érzékenységet mutatott a 
népi jogszokások iránt. Először 1943-ban megjelent egyik tanulmányában a népi 
jogélet kutatási eredményeiből kiindulva jogtörténeti módszerekkel vizsgálta az 
exogám tilalmakat, az idegen faluba kerülő mennyasszony kiváltását és különösen 
a jobbágyok házasságkötése körüli földesúri jogokat. Írása több fi nom distinkciót 
tartalmazott illetve pontosította a korábbi kutatók egyes eredményeit.

Megállapította, hogy a feudalizmus idején nálunk az exogám házasságot leg-
tovább az egyes városok tiltották. Abból a célból, hogy a városi joghatóság alá nem 
tartozó méltatlan személyek házasságkötés útján a városi szabadságban részesü-
lők közé ne juthassanak be. A tilalmat megváltással sem lehetett megkerülni. Az 
exogám házasság tilalmára a nemesi és a szabadkerületi községekből ugyancsak 
voltak adatok. A tilalomnak az volt a szankciója, hogy a szabályt megszegő, udvarló 
legényt a leány falujabeli vagy utcájabeli legények megverték, esetleg megölték. Ez 
ellen az idegen legény védekezhetett, erőszakot alkalmazhatott, ám az idegenbe 
férjhez menő lány kiváltásának nyomát se lehetett találni.

A mennyasszony-kiváltás szokása az 1848 előtti jobbágyfaluból alakult közsé-
gek egy részében volt ismert. Ezeken a településeken az előző századforduló körül 
szűnt meg az a házasságkötés napján gyakorolt jogi népszokás, hogy ha a falubeli 
lány idegen faluba ment férjhez, a vőlegénynek váltságdíjat kellett fi zetni. Az es-
küvő után ugyanis bezárták előttük a templomajtót, a kifele vezető utat, vagy a 
községből elhajtó kocsik előtt szalmakötelet húztak az utcán keresztbe. A váltságdíj 
az előbbi esetben a harangozót, az utóbbiban a falubeli legényeket illette. Nagysá-
ga változó volt: hol a vőlegény tetszésétől függött, hol alku tárgyát képezte, hol a 
mennyasszony illetve apja vagyoni helyzete határozta meg.

Némely faluban idővel a jogi népszokás eredeti értelmét veszítette, játékká ala-
kult. Már nem csak az idegenbe kerülő lány, hanem a helyben maradó mennyasz-
szony előtt is, azaz minden esküvői pár előtt elzárták az utat, váltságul leginkább 
bort, kalácsot követelve. 

263 TAGÁNYI 1919. 19-20.
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Az is feltűnt Degré Alajosnak, hogy némelyik, a kiváltást nem ismerő volt 
jobbágyfaluból a leány főleg olyan faluba ment férjhez, mely ugyanahhoz a nagy-
birtokoshoz tartozott, mint a sajátja. 

Az eddig elmondottakból azt a következtést szűrte le, hogy a mennyasszony-
kiváltás szokásának eredetét a földesúri jog körül kell keresni. 

Degré Alajos áttekintette az ókori Róma rabszolgáinak együttélését, a közép-
kor és a kései feudalizmus szolgáinak, jobbágyainak házasságkötését, az ezekre 
vonatkozó egyházi és világi szabályozást illetve gyakorlatot, különösen abból a 
szempontból, hogy a kapcsolat létesítésébe a rabszolgatartónak, majd a földesúr-
nak milyen beleszólása volt. Kellő részletességgel ismertette az ősi germán, majd 
német, francia és magyar szabályokat. Végül is megállapította, hogy Magyarorszá-
gon, a nyugati jogoktól eltérően, nem alakult ki az idegenbe férjhez menő lánnyal, 
házasságkötésével kapcsolatban a földesúri hozzájárulás joga, a fölbirtokos csak a 
vagyonkiváltást követelhette meg. 

Igaz, hogy II. József császár 1785. évi rendeletében kifejezetten megengedte a 
jobbágyoknak az uruk akarata nélküli házasságkötést, de ez nem jelentette azt, 
hogy korábban korlátozva lett volna a jobbágynak ez a joga a földesúr javára. A 
korábbi kutatásokat meghaladóan fejtette ki, hogy az idegen földesúr birtokára férj-
hez menő jobbágylánynak nem a házasságkötéséhez kellett földesura engedélye, 
hanem azt kívánta a földesúr megakadályozni, hogy az ilyen jobbágyleány a házas-
ságkötéskor vagyont vigyen magával. Ne szegényedjen ezáltal a jobbágyszülő és 
ezen keresztül a földesúr. Ugyanilyen okból a lány ne is örököljön, végül is a kihá-
zasításon kívül mást ne kapjon. Ám engedékenyebb földesuraknál a tilalmat meg 
lehetett váltani. Vihetett a lány a vagyonból, ha a földesúrnak váltságdíjat fi zetett. 
Az pedig nem érdekelte a földesurat, hogy jobbágya kit vesz el feleségül. Ugyanis 
a házasságból származó gyermek az ő jobbágya lett – Werbőczy tanítása nyomán, 
mely szerint az apa állását követte a gyerek.264

Degré Alajosnak ez a tanulmánya azért is érdekes, mert a korábbi, a jogi 
szabályozás révén indokolt, de 1848 után a jogi alapot elveszítő joggyakorlatnak a 
nép körében történő továbbélésére hozta a példát. Hasonlót később más tanulmá-
nyaiban is bemutatott. 

Papp László amikor a kiváltságos kerülethez tartozó Kiskunhalas népi jogéle-
tét vizsgálta, csokorba gyűjtötte a párválasztás helyi szempontjait. Alkalmazott 
módszere, a kikérdezés eredményeként rögzíthette: 1940 előtt ritka volt, hogy a 
református kun legények mennyasszonyt idegenből, más helységből hozzanak. A 
19. század második felében pedig még azt is kifogásolták, ha a legény más tizedbe 
ment a lány után. Fölszög és Alszög között Kiskunhalason is örökös viszálykodás 
állt fenn, ami megnehezítette a két városrészből származó fi atalok összeházasodá-

264 DEGRÉ 2004, 312-327. 
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sát. A máshonnét odaszármazottakkal, a gyütt-mentekkel, így a tanyasiakkal szem-
ben nagy volt a tartózkodás.265 

Tárkány Szücs Ernő (1921-1984), a magyar jogi népszokásokat ismertető alap-
vető munkájában a párválasztáson belüli megkötöttségek kapcsán különösen rész-
letesen írt az endogámiáról. Ennek alapelve a „hasonló a hasonlóval”, azaz a falu 
belső szabályai tiltották vagy háttérbe szorították a más falusival, vallásúval, nem-
zetiségivel kötendő házasságot. Megjelölte azokat a tájegységeket, melyek falvai 
általában endogámak voltak. Ugyanakkor hangsúlyozta a tájon belüli eltérések le-
hetőségét, és a részletes vizsgálatok elmaradásának következményeit, így az elna-
gyoltságot. Az alapos szaktanulmányok hiányának részbeni ellensúlyozására szá-
mos leírást idézett, hogy az endogámia természetét, előfordulási formáit vázolja. 

Amíg a leírások csak nagy általánosságban nyújthattak támpontokat, addig az 
anyakönyvi bejegyzések vizsgálata konkrét eredményeket hozott. Maga a szerző 
1943-ban 6 kalotaszegi község 150 évre visszatekintő házassági anyakönyvi be-
jegyzésének vizsgálatában vett részt és jutott eredményhez az idegen községbeliek 
beházasodásáról. Zentai János az Ormánság viszonylatában 86 református köz-
ség 200 évre visszanyúló adatait tekintette át. Megállapította, hogy az Ormánság 
endogám egységet képez, de benne az egyes falvak exogámak. A katolikusoknál 
pedig az egy plébániát alkotó apró falvaknál lehetett endogámiát érzékelni. 

Tárkány Szücs végezetül megállapította, hogy az endogámia társadalmi kiha-
tásainak vizsgálatai még korántsem zárultak le, de az addigi tapasztalatok szerint 
az egyke, a sok ragadványnév, az unokatestvérek egymás közötti házasodása az 
endogám falvakra volt jellemző. Kitért a párválasztás egyéb szempontjaira, szemé-
lyi korlátaira is.266

A népi jogélet említett négy kutatója a várakozástól eltérően alig érintette a 
máshonnét érkező, udvarló legény és a helyi legényközösség konfl iktusát, azon be-
lül az idegen udvarló megverését. A néprajzi leírásokból viszont van mit idézni. 

Istvánffy Gyula (1863-1921) tanár, néprajzkutató főleg az északi magyar és 
szlovák népcsoportokat tanulmányozta. A borsodi matyók családi életéről írott 
megfi gyeléseit 1896-ban vetette papírra. Eszerint az apáktól örökölt szokásjog az 
időben is tiltotta a legénynek, hogy más utcabeli lányhoz járjon. Azt tartották, ki-
ki a saját utcájában keressen szeretőt. Ha mégis akadt olyan, aki más soron vagy 
szögben lakó lányhoz mert járogatni, az olyat az ott lakó legények éjszakának idején 
meglesték, aztán mikor a lányos háztól hazafele vette útját, úgy elverték, hogy öt-
hat hónapig is megfeküdte az ágyat, és jó ha bele nem halt. Még korábban pedig az 
ilyen legényt egyszerűen leszúrták vagy agyonverték. A hagyományos szokás a 19. 
század közepén annyira szeparálta az egyik utcabeli legényeket a másiktól, hogy 
még nősülniük is csak a saját utcájukból lehetett. Különben biztosan számíthatott 

265 PAPP 1941, 11-12.
266 TÁRKÁNY SZÜCS 1981, 289-309.
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rá az illető, hogy a lakodalma véres verekedéssel fog végződni, mely nem egy 
esetben követelt emberéletet áldozatul. A 19. század végére azonban a szokásjog 
emelte, említett korlátok egy részét a matyó nép maga ledöntötte, így már nem 
szúrt szemet senkinek, ha a legény más utcabeli leányt vett feleségül. De kurizálni 
ekkor is csak a saját utcájabeli lánynak kurizálhatott addig, míg az öregek meg nem 
házasították egy másikkal. Mert ritka matyó legény volt az, aki a szeretőjét vette 
feleségül. Legnagyobb részük azzal esküdött meg, akit az anyja meg az asszony 
rokonai ráüszkültek azaz ráerőltettek.267

Morvay Judit (1923-2002) néprajzkutató elsősorban a népi társadalommal fog-
lalkozott. A mátraalji palóc asszonyok nagycsaládon belüli életét a 19. század máso-
dik feléből külön kötetben mutatta be. Önálló fejezetet szentelt a lányból asszonnyá 
válás időszakának, ezen belül ismertette a párválasztást. A 14 év körüli lány és a 
16 év körüli legény ismerkedésének, találkozásának meghatározott alkalmai, sza-
bályai voltak. Ha csak egy legény járt a lányhoz, abból nem adódott konfl iktus. Ha 
viszont másik legény is szemet vetett a lányra, úgy megindult a küzdelem a két 
legény, illetőleg a nekik segítő cimboráik között. Ha olyan lányhoz járt a legény, 
akihez egy másik legénynek is kedve volt, úgy az előbbit még a lányos házból is 
kiverték. A másik falurészben lakó legény pedig egyenesen az életével játszott, ha 
a lányt, szeretőjét felkereste. Azért akadt rá példa. Az ilyen legény lopva, óvato-
san, a kertek alatt ment. Inkább nagy kerülőt tett a határban, nehogy rajtakapják 
a lány falurészében lakó legények. Mert ha észrevették, rámentek, megtámadták, 
megverték, örülhetett, ha élve szabadult. Ha a lány megszeretett egy másik szög-
beli legényt, ha fonóban, lakodalomban vagy az utcán összetalálkozott vele, tud-
tára adta, hogy akkor jöjjön hozzá, mikor a helybeli legények nem gondolják, nem 
várják. Így inkább a lányhoz járás tilalmas napjain, lopózva, fi gyelve ment a legény. 
Aztán a szokástól eltérően nem állt ki a lánnyal a pitvar ajtóba, hanem elhúzódtak 
valamelyik fészer árnyékába. Az óvatosság indokolt volt, mert megesett, hogy a 
másik szögből érkezett legényt a helyi legényközösség verésétől még saját házában 
is nehezen tudta megvédeni a lány öregapja.268

Lackovits Emőke néprajzkutató többek között a Balaton-felvidék, a Bakony 
és Kalotaszeg társadalomnéprajzával foglalkozott. Gyűjtése során több alkalom-
mal találkozott a paraszti közösségek közötti konfl iktusokkal és a szankcióként 
alkalmazott veréssel.

A Balaton-felvidéken a házasságkötések tekintetében alapvetően a vallási en-
dogámia és a lokális exogámia uralkodott. De az utóbbiaknál az eltérések, kivételek 
sorát lehet hozni. Sáska községben a két falurész, Alsó- és Felső-Sáska legényei kö-
zött feszült egykor ellentét. A legények nem egy esetben alaposan helybenhagyták 
egymást. Így, a várható testi fenyítés miatt veszélyesnek tartották az egyik község-

267 ISTVÁNFFY 1896, 165-166.
268 MORVAY 1981. 105-106.
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részből a másikba történő udvarlást. Az 1947-ben egyesítéssel létrehozott, vegyes 
nemzetiségű és vallású településen, Barnagon, a református Magyarbarnag és a ka-
tolikus Németbarnag lakóit szigorú közösségi szabályok különítették el egymástól. 
Mégis volt már korábban is, aki igyekezett a párválasztásnál a közösségi határokat 
átlépni. Ilyenkor tettlegesség is előfordult. A jég csak az 1960-as évek végén tört 
meg az első magyar-német házasságkötéssel. 

A Balaton-felvidék részét képező Káli-medencében Kővágóörs és Köveskál 
legényei között élt a sokszor verekedéssé elfajuló ellentét. Ugyanezt lehetett el-
mondani, különösen az udvarlásnál, Balatonhenye és Monoszló tekintetében.

A Bakonyban, a részben kisnemesi Szentgálon, hasonlóan sok magyarországi 
településhez, az alszegi és a felszegi legények nem voltak jóban egymással. A há-
zasodás terén pedig választóvonal húzódott a gazdák, az iparosok, a juhászok és 
a szolgák között is. Szentgál és a részben németajkú, szomszédos Herend között is 
élt egyfajta szembenállás. Nem is vették szívesen Szentgálon a herendi udvarlót.269

Pápa mellett, a Sokoróalja szélén húzódó Vaszar legényeit nagy bicskásoknak 
tartották. Főleg búcsúi bálok alkalmával nem nézték jó szemmel az idegenből jött 
vendéget, a más faluból érkezőt, különösen ha helyi lánnyal táncolt, neki udvarolt. 
Megverték, sőt meg is szúrták némelyiket. Azért a környező katolikus falvakba is 
vittek vaszari lányt, de döntő többségben onnét hoztak Vaszarra asszonyt. A szom-
szédos Takácsi településen máig számon tartják, hogy korábban féltek átmenni Va-
szarra udvarolni, vagy búcsúba, bálba, mert könnyen megverték őket. 

Az erdélyi Kalotaszegen Kalotaszentkirály és Zentelke községeket (Kolozs 
m.) csak a Kalota vize választotta el egymástól, egyébként összeépültek és 1968-
ban egyesítésre is kerültek. De a két falurész közötti különállás nem szűnt meg 
azonnal. Az 1970-es években az öregek elmondták, hogy korábban nem vették jó 
néven az egyik faluból a másikba történő udvarlást. Ezzel összhangban az utolsó 
hagyományos lakodalomban, 1975-ben is elhangzott a gyökereiben régebbre nyúló 
csujogatás:

Szentkirályi legények,
Jaj, de mulák szegények,
Eltátják a szájukat,
Ellopják a lányokat!

 Ami arra utalt, hogy Kalotaszentkirályon nem vették jó néven a zentelkieket, 
akik pedig kigúnyolták a szomszédos községbelieket.270

A Veszprém megyei adatokat egészítette ki Sonnevend Imre erdőmérnök szíves 
közlése. A Sümeg közelében fekvő Gyepűkaján eredetileg két községből állt. 1894-

269 Erről saját gyűjtésem során is megbizonyosodtam. GELENCSÉR 2004. 11.
270 Ezúton is köszönöm Lackovits Emőke néprajzkutatónak a rendelkezésemre bocsátott, publiká-
latlan adatait. 
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ben egyesítették a szinte egybeépült két települést, Gyepűt és Kajánföldjét. Szabó 
Pál idős helyi lakos beszélte neki 1983-ban, hogy a két falurész között állandó volt a 
villongás a leányok miatt, ami nem egyszer verekedéssé is fajult. 

A fentiekben már említett Balatonhenye és Monoszló legényei közötti nézet-
különbségre konkrét példa is hozható. A balatonhenyei Csertán Mihály az 1950-es 
évek elején a település melletti Fekete-hegyen a módos Madár család állatait őrizte 
juhászlegényként. Apja pedig kanász volt. Így aztán jócskán élt benne a pásztorvir-
tus. Az Úr Szineváltozásakor (augusztus 6.) tartott balatonhenyei búcsúk alkalmá-
val ennek utat is engedett. Ugyanis 1957 táján, még nősülése előtt, több, más faluból 
a búcsúi bálba érkező legényt megpofozott. Azért, mert be merték tenni a lábukat 
Balatonhenyébe. A legényközösséget maga mögött tudva, így vállalta magára a he-
lyi lányok védelmét. Egyik áldozata, a nála fi atalabb monoszlói Horváth Gyula volt, 
kinek a henyei kocsma lépcsőjén a búcsú napján adott két pofont. Az idő múlása, az 
idők változása elhalványította mindkét szereplő sérelmét. Ugyanis 1977-ben, mikor 
a két férfi  a szőlőhegyen találkozott, már vidám poharazás közben elevenítették föl 
legénykoruknak ezt az eseményét.

Fejér megyében, a Móri-völgy, a Zámolyi-medence és a Velencei-tó környékének 
református falvaiban, közösségeiben 1945-ig főszabályként érvényesült a lokális és 
vallási endogámia, de a lokális exogámia ezt némelykor megbontotta. Alapvetően 
az egyes falvak arra törekedtek, hogy a helybeli lányok ne kerüljenek ki a közös-
ségből, idegen községbeli legényekkel ne kössenek házasságot. A helybeli legé-
nyek a lakóhelyükre leányt nézni, udvarolni érkezőket esetenként megfenyegették, 
sőt, tettlegesen bántalmazták. Igyekeztek az érdeklődő legényeket távol tartani a 
helybeli lányoktól: megverték, elűzték őket, nem egyszer életükre törtek. 

A párválasztás egy meghatározott csoporton, a falun belül történő megköve-
telése különösen akkor került előtérbe, ha a lánynak nemcsak más falubeli, hanem 
helybeli legény is udvarolt, vagy akart udvarolni. Egy konkrét példán keresztül jól 
szemléltethető az egymással küzdők magatartása. A mohai Listár Sándor (sz. 1899) 
1923 adventjének utolsó vasárnapján lóháton ment el Sukoróra leánt niznyi azaz a 
szokásrendbe illeszkedő leánynézőt megejteni. A templomban megtetszett neki 
Heiter Anna (sz. 1905), kivel aznap délután találkozott is. A téli időszakban azután 
saját falujából rendszeresen átjárt a Velencei-tó melletti községbe, udvarolni. Egyik 
alkalommal, mikor lovas szánkóval ment, Pákozdon – hol ajándékul az udvarlás 
mellé cukrot vásárolt – a kocsmáros fi gyelmeztette, hogy nemrég indultak onnét el 
a rá várakozó sukoróiak. Nemsokára, a két falu között, az országúton találkozott 
velük. Hárman voltak. Nagy kiabálások közepette a maguk szánjával keresztben 
elállták az utat. Ketten rögvest leugrottak és egyértelmű szándékkal, fenyegető 
szavakkal az udvarló legény fele indultak. Az felkészülve a verekedésre, ledobta a 
bundáját, és védekezésül revolvert rántott. Néhányszor a levegőbe lőtt, így viszony-
lag gyorsan megszalasztotta ellenlábasait, kik közül az egyik korábban udvarolt a 
lánynak. Az ellenérzés kifejezése azonban ezzel nem ért véget, a mohai legénynek 
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a későbbiekben is hol útját állták a sukoróiak, hol kővel dobálták. Hiába üzente 
meg a lány édesapja a helybeli legényeknek, hogy ne húzzanak ujjat a mohaiakkal, 
mert azokkal nem lehet tréfálni. Az erős, verekedéstől nem riadó Listár legények-
nek ugyanis községük határán túl nyúló híre volt. A hoppon maradt sukorói legény 
egy ideig még azzal fenyegetődzött, ha a lány mással megy esküvőre, agyonlövi, de 
a lebonyolított háztájnéző után a farsangban a mohai legény és a sukorói lány mégis 
megtartotta a lakodalmat.271 

A sikeres udvarlást, a fi atalok egymásra találását esküvő, lakodalom követte. A 
Móri-völgy falvaiban a hagyományos paraszti lakodalom rendjébe tartozott, hogy 
a lakodalmas menet a lányos házhoz, a templomba, végül a vőlegény házához 
vonult. A menetben mindenkinek adott volt a maga helye, meghatározott volt a 
sorrend. A lakodalmas nép ilyenkor az úttesten haladt, lakodalmi nótákat énekel-
ve, melyek főleg a szerelemről és a házasságról szóltak. A menetet záró zenészek, a 
cigányok kísérték az énekszót. Különösen azt danúták szívesen, amire jól, ütemesen 
lehetett menni. Témájánál, dallamánál fogva az egyik kedvelt népies ének rendsze-
resen felhangzott, felemlegetve szövegében az udvarlás egyik veszélyét, a verést:

Esteledik a faluban, haza kéne menni.
Attól félek a legények meg akarnak verni.
Ne bántsatok jó pajtásim, nem vagyok az oka, 
Szeretőm egy barna kislány, nem hagyom el soha!

A szomszédos községek vagy egy településen belül a falu- illetve városrészek 
legényei közötti tartós ellenségeskedés már magában hordozta a lokális endogámia 
szigorúbb betartását, a mások területére tévedt udvarló megverését. Közvetlenül 
az I. világháborút megelőzően a helyi sajtó Fejér megyéből is az összeütközések 
egész sorát hozta. Illusztrációként néhány eset egyetlen évből. Móron a vajali és 
újlaki legények között élt a kölcsönös gyűlölködés. Valóságos háborúskodás folyt 
közöttük. Egy alkalommal a Tábor utcában pisztollyal felfegyverkezve kergették 
egymást. Egyikük vadászpuskával két, másik csoportbeli legényt sebesített meg. 
A legényháború végén 14 személyt, 17-19 éveseket jelentettek fel. Székesfehérvá-
ron egy szatócsüzletben 12 maroshegyi és 2 felsővárosi legény verekedett össze. 
A megyeszékhelyen amúgy is feszült volt a viszony a felső-, az alsó-, a rácvárosi 
(palotavárosi) és a maroshegyi legények között. A németajkú Pusztavámon a falu 
legényei két táborra oszolva hosszú időn át ellenséges viszonyban álltak egymás-
sal. Időnként valóságos utcai harcot rögtönöztek, késekkel és kocsilőcsökkel estek 
egymásnak. Fehérvárcsurgón a legények egész éven át két ellenséges csoportot al-
kottak. A Katalin napi (november 25.) búcsút követően összeverekedtek, megbics-
kázták egymást.272 
271 GELENCSÉR-LUKÁCS 1991, 398-399. 
272 SZ. V. 1912. március 26, szeptember 16, szeptember 19, november 26.
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A lokális endogámia ellen vétő udvarlót tehát országszerte a legényközös-
ség szankcionálta vagy igyekezett szankcionálni. Fellépésük motivációit Szilágyi 
Miklós néprajzkutató a következőkben foglalta össze. A legény korosztály életvi-
telére a paraszti társadalomban is jellemző volt a szabadosság, az erőfi togtatás, a 
duhajkodás. A legénybandák tagjai gyakran virtusból cselekedtek. A legények, 
legénycsoportok közötti verekedések kiváltó oka leggyakrabban a falvanként il-
letve településrészenként szerveződő legénybandáknak a falun vagy városrészen 
belüli párválasztást kikényszerítő szembenállása, ellenségeskedése volt, amit a 
hagyomány is szentesített. A rivális csoportok bármelyik tagjának udvarlási szán-
dékát kötelezően el kellett hárítani. A közösségi szolidaritás pedig megkövetelte 
a közvetlenül nem érintett legények beavatkozását is.273 Mindezek a körülmények 
természetesen érvényesültek akkor is, ha a legényközösség egy, a jogszokást sértő 
legényt szankcionált, azaz vert. 

Jávor Kata néprajzkutató a paraszti társadalmon belüli legényélet magatar-
tási mintájának ismertetésénél szólt olyan vonásokról, melyek az udvarlás körüli 
konfl iktusok kirobbanását érthetővé tették. A legények arra törekedtek, hogy ész-
revegyék őket, ez határozta meg viselkedésüket. Normáik eltértek a felnőttekétől. 
Bizonyos szokások, magatartások, így a virtuskodás erre a korosztályra volt jellem-
ző. Testi erejükkel kérkedtek, mentalitásukhoz hozzá tartozott a verekedés, mely 
presztizsüket növelte. A legények szinte felfegyverzett testületet alkottak274 a 19. 
század második illetve a 20. század első felében. Pálcát, botot, fokost, kést sokszor, 
bicskát pedig szinte mindig hordtak magukkal. 

A más falubeli legényekkel szinte kötelezően feszült volt a viszonyuk. Külö-
nösen így volt ez, amikor a falujukbeli lányt más vidékről származó legény vette 
el feleségül. Ilyenkor megsarcolták az idegent. Egy 1837-ben tartott vizsgálat ezt 
a Legények Igazságának nevezte. Több helyen ugyanis menyegző alkalmával a 
vidéki legényen önkényes pénzbeli követelést tettek. A szokás akár verekedésre is 
alkalmat nyújtott.275

Külön csoportját jelentette a lányok körül kialakult konfl iktusoknak, ha arra 
katonák és civilek között került sor. Ezek leggyakrabban egyrészt bálokhoz, mu-
latságokhoz, táncos alkalmakhoz kapcsolódóan történtek, másrészt ha a távolabbi 
vidékről bevonult katona a helyőrségi településen élő lányok valamelyikének udva-
rolt. Nem csak a városi kaszárnyák katonái, hanem a községbe, kisvárosba beszál-
lásolt különböző fegyvernemek tagjai illetve a határmenti településeken szolgáló 
határőrök okozhattak nézeteltérést. Ha a katona udvarlása nem tetszett a helyi le-
gényközösségnek, a lánytól távozó egyenruhást éjnek idején megleste és megverte. 

A helyi legényközösség ilyen fellépésére még a II. világháború után is volt pél-
da. 1953-ban Hajdúhadházán a legényeket annyira sértette a katonák udvarlása 

273 SZILÁGYI  2000, 8. 753-755.
274 JÁVOR 2000, 8. 619.
275 TAKÁCS 1977, 373. JÁVOR 2000, 8. 620.
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a helybéli lányoknak, hogy a magányos katonát nem egyszer különösebb ok nél-
kül is, mintegy fi gyelmeztetésül megverték. Egy, a II. világháborút megjárt, 1953-
ban tartalékos katonai szolgálatot teljesítő férfi  mesélte: „Amikor Hajdúhadházán 
bementem a kocsmába, észrevettem, hogy a legények nagyon nézegetnek. Mikor a 
kocsmárostól a pultnál a fröccsömet megrendeltem, az fi gyelmeztetett: Fiatalem-
ber gyorsan igya meg a fröccsét, ha nem akarja, hogy a legények megverjék! Mert 
nagyon haragszanak az itteni lányoknak udvarló katonákra.”

A két néprajzkutató fentebbi összegzéséhez a magam részéről néhány gondo-
lattal kívánok kapcsolódni. A széles körből hozott adatok is azt bizonyították, hogy 
ahol a lokális endogámia élt, ott sem volt kizárólagos. Mégis igyekezett érvényt 
szerezni neki a falu legénytársadalma. Különösen akkor, ha a másik község, telepü-
lésrész legényeivel amúgy is feszült, ellenséges volt a helyiek viszonya. A betolako-
dóval szembeni fellépés kisebb vagy nagyobb számú legény részvételével történt, 
de akár egyetlen személy is eljárhatott, hiszen jól tudta, hogy mi a legénytársak, sőt 
az egész falu véleménye. A szankció többféle lehetett, a megkiabálástól, fenyegetés-
től az emberélet kioltásáig terjedhetett. Ebből a sorból a verést kívántam kiemelni, 
melyet általában még testi sértés esetén sem követett hatósági vagy bírósági eljárás. 
Ha mégis, úgy a legények illetve a falu közössége összezárt. Nem ítélte el a helybeli 
legényt, és nem nyújtott segítséget a hivatalos szerveknek a tényállás tisztázásához, 
az ügy felderítéséhez. Ez a magatartás is a népi jogszokásnak megfelelő volt. A 
verés egyébként esetenként preventív jellegű is lehetett, sőt, ártatlant is sújthatott, 
hogy az udvarlástól elriasszon, távoltartson.

A szankció jellege, változása

A szűkebb vagy tágabb csoport, a kisebb vagy nagyobb közösség, az állandó 
vagy alkalmi összefogás által alkalmazott verést társadalmi szankciónak, a népi 
jogélet szankciójának kell tekinteni. Norma, így különösen jogszabály, szokásjog, 
jogi népszokás, szabályzat megsértéséért alkalmazták. Végrehajtása a hatóságok 
minősítése szerint lehetett akár bűntett, vétség, kihágás, szabályzat-szegés, ám el-
követői nem érezték annak. Amiképp elszenvedői, sértettjei is tudomásul vették.

Ahogy a hagyományos paraszti társadalom idejében és értékrendje szerint a 
verekedés, a verés jórészt elfogadott, természetes, igazságos, sőt, presztizst emelő 
cselekmény volt, úgy általában a megverettetés szégyen, elhallgatni való körül-
mény. Akkor is, ha testi sérülések keletkeztek. Ráadásul, ahogy időben visszafele 
haladunk, úgy a résztvevők, a szereplők méginkább elfogadták a közösségi verést, 
mely valójában önbíráskodás volt.

Napjainkhoz közeledve azonban, ahogy a hagyományos közösségek lazultak, 
gyengültek, szétestek, esetleg más közösségeknek adtak teret, úgy szorult vissza, 
szűnt meg széles körben a közösségi szankció, a verés is.
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Az éneklés, az attól eltiltás, mint 
szankció és mint feladat

Bevezetés

A társadalom tagjainak életviszonyait századok óta magatartási szabályok, nor-
mák határozzák meg. A normák közé tartoznak a jogi normák, melyeknek széles ér-
telemben három nagy csoportját különböztethetjük meg. Egyrészt az erre feljogosí-
tott szervek által megalkotott jogszabályokat, mindenek előtt törvényeket, melyeket 
írásba is foglaltak. Másrészt a szokásjogot, azokat az állandóan követett, alkalma-
zott magatartásszabályokat, melyeket nem állami szervek alkottak ugyan, de ezek 
mint helyeselt gyakorlatot elismerték és alkalmazták. Harmadrészt a jogszokásokat, 
melyeket, mint magatartásszabályokat a társadalom valamely közössége alakított 
ki, tartott és tartatott meg, vagyis a maga eszközeivel, maga kényszerített ki. 

A jogszokások a társadalom legkülönbözőbb rétegei körében éltek. Így minde-
nekelőtt a parasztság, aztán a különböző mesterségek, foglalkozások képviselői, 
továbbá a katonaság, a fegyveresek, illetve a diákok, vagy éppen a nemesség, azon 
belül az arisztokraták közt. Az egyes rétegek jogszokásai különböztek egymástól, 
de az idő múlásával egy-egy rétegen belül is változtak azok. 

A jogszokások az állam által alkotott jogszabályok illetve az állam által elis-
mert és alkalmazott szokásjog mellett, kiegészítő, pótló jelleggel léteztek, de gyak-
ran azokkal szemben, azoknál erősebben éltek, hatottak. 

Az egyes társadalmi rétegek jogszokásainak részét képezték azok a szankciók, 
hátrányok, melyeket a jogszokások normáinak megsértőivel szemben alkalmaztak. 
Az alkalmazó, a hátrányt, a büntetést érvényesítő általában maga a közösség vagy 
annak kisebb-nagyobb csoportja volt. Az is előfordult, hogy a közösség nevében, 
a közösség helyeslése mellett az egyén lépett fel. Tárkány Szücs Ernő a Magyar 
jogi népszokások c. alapvető művében a társadalmi kényszerről szólva a szank-
ciók hosszú sorát hozta: kapcsolat megszakítás, kinézés, megszólás, kibeszélés, 
kikiáltás, kiéneklés, csúfolás, szitok, átok, eskü, jelképes eltemetés, külső meg-
változtatása, macskazene, megkövetésre kényszerítés, megfélemlítés, népítélet.276 

276 TÁRKÁNY SZÜCS , 1981, 787-793.
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Valamennyi hátrány, következmény, azaz szankció felsorolása nehezen képzelhe-
tő el, hiszen a jellegzetes típusok mellett előfordultak ritka vagy egyedi formák, a 
közösségtől, a sértést okozó személyétől, a sérelem nagyságától és más tényezők-
től függően. A csak esetenként előforduló, szűkebb körben alkalmazott szankciók 
egyike az énekre, nótára kényszerítés volt. Itt kívánok utalni arra a körülményre, 
hogy a közösség által alkalmazott, az egyén által a közösség nevében vagy egyetér-
tésével tett szankciókkal sokszor határos volt, mondhatni szűk mezsgye választotta 
el az önbíráskodást és az egyházi kényszerítést.

Fegyveres szerveknél, háborús körülmények közt

Az énekre kényszerítés legközismertebb, leggyakoribb területe a laktanyák vi-
lága volt. Szinte minden katonaviselt férfi , de különösen a régebben szolgálatot tel-
jesítők, megerősítették mindezt és sokszor konkrét esetet említettek alkalmazására.

Székesfehérváron 1945 előtt a 3. (Szent István) gyalogezredben a tisztek és al-
tisztek fegyelmezetlenség esetén vagy más okból a szolgálati szabályzatban nem 
szereplő, de a laktanyákban elterjedt büntetések valamelyikét alkalmazták. Közé-
jük tartozott a teljes menetfelszerelésben meneteltetés, amihez nótát vezényeltek. A 
kudarcok és az azt követő büntetések, a kitolások elkerülése érdekében az újoncok 
körében is gyorsan kialakult, hogy ha elhangzott a vezényszó, akkor melyik nótára 
zendítsenek rá. Minden egységnek megvolt a maga kedvelt éneke.

A füzéri Lupis Elek 1943. október 4-én vonult be katonának a Magyarország-
hoz visszakerült Kassára, a Görgey laktanyába, a 37 mm-es páncéltörő tüzérekhez. 
Visszaemlékezéseiben újoncidejének egyik, általa látott eseményét örökítette meg: 
„Mindig kürtszóra, a kürt jelzésére kellett nótázni. Egyszer a velünk egy ezredben 
szolgáló aknavetősöknek nem sikerült a nóta. Parancsnokuk felvezényelte őket a 
fára, hogy szedjék le az őszi sárga leveleket. A szinte teljesíthetetlen parancs mellé 
azt is elrendelte, hogy nótázzanak. Mégpedig a ’Jegenye fa tetejében fészket rak a 
csóka’ kezdetű dalt énekeljék.”277

A II. világháború utáni Magyar Néphadseregben, ha nem ment az ének, bün-
tetésből alakiztatták az egységet. A parancsnok vezényszavára kellett végrehajtani 
az alaki feladatokat (jobbra át, balra át, hátra arc, díszmenet). A végén újra énekelni 
kellett, menet közben, mégpedig a „Nóta!” vagy „Nótát!” parancsra. Más fegyelme-
zetlenség büntetése is lehetett ugyanez. Saját tapasztalatomból tudom, hogy ekkép-
pen történt ez Kalocsán, az előfelvételis egyetemistákból álló 37. ezredben. Az ese-
tek közül az egyik legemlékezetesebb az volt, mikor vacsorára menet alegységünk, 
a 82-es aknavető üteg, gyengén énekelt. Az étkezést követően a szakaszparancsnok 
őrmester az üteg katonáit az alakuló térre vezényelte. Ott alakiztatta, és különö-

277 LUPIS é.n. 1.
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sen a fárasztó vigyázzmenetet, azaz a díszmenetet gyakoroltatta. A csaknem félórás 
alakizás és menet során az őrmester többször nótát vezényelt. Ekkor már egyszerre 
és kellő hangerővel teljesítette a parancsot az üteg.

Bár a néphadseregben is rendszeresen elhangzott, hogy a kollektív bünte-
tés tilos, bizonyos szituációkban mégis alkalmazták. Egyébként a nevelő célzatra 
hivatkoztak.

Kortól függetlenül az egység megbüntetését a kívülállók, a többi katona jórészt 
kárörvendve fi gyelte, azt természetesnek vette, az okát ismerők általában egyet is 
értettek vele. Rendszerint a megbüntetett közösség maga is érezte, hogy erre rászol-
gált. Tanult is belőle. (A szadista parancsnokok más kategóriát képeztek.)

1945 előtt az egyre keményebb magyarországi zsidótörvények megalkotása 
után a jogszabály hatálya alá tartozókat mind több hátrány érte, majd életük is ve-
szélybe került. A jogi normák előírásain kívül a hatalommal rendelkezők a meg-
aláztatás más módjait is alkalmazták. Így a katonaságra felkészítő levente oktatás 
keretében, amint ezt a következő példa szemlélteti. 

A Sugár (Spitzer) család 1933. november 1-én költözött Pincehelyről Simontor-
nyára. A II. világháború után Brazíliában élő családtag, Sugár György 1923-ban 
született. Visszaemlékezésében így írt az első zsidótörvényt, az 1938. évi 15. tc-t 
követő nehéz időkről: „Szomorú emlékeim egyike a fegyvercsörtető, irredenta el-
méletet tápláló levente kiképzés fapuskával, ami 1939-ig hazafi as nótázás közben 
a vállamat nyomta. Utána elvették, lapátot kaptam helyébe, míg a címeres sapkát 
sárga megbélyegző karszalag helyettesítette. Mint a faluba érkező vándorcirkuszt 
reklámozó láncra fűzött majom, a falu zsidóit egyedül jelképezve, kullogva a fess 
szakasz után, teljes harci díszben, lapáttal és szalaggal… Mohos János vezető főok-
tató kedvenc nótáját énekelték a leventék. ’Kinek zsidó lány a babája, kössön kötelet 
a nyakára.’ A díszhazafi  mellém jött. A hangomat akarta hallani, e dalra kényszerí-
tett. A Hangya üzlet előtt ténfergők hahotája közben.”278 

A Jugoszláv Népfelszabadító Hadseregnek, közkeletűen Tito partizánjainak, 
1944-45-ben nagyszámú magyar civil esett áldozatul, nem csak Bácskában, ha-
nem Bánátban, Baranyában, Szlavóniában és a Muraközben is. A kivégzés előtt a 
szerencsétleneket sokszor megkínozták vagy megalázták, így énekre is kénysze-
rítették. Lajkó Rózsi csáktornyai asszony Doroszlón élő testvérének írta 1944. au-
gusztus 7-én édesapjuk partizánok általi elhurcolásáról és kivégzéséről. „Öcsém…
édesapánkat elvitték a partizánok július 23-án, este fél tizenegy órakor, de nagyon 
sokat lehajtottak akkor magukkal, 68-at… az ő hajlékában éjjel a zsiványok kiszólí-
tották és elhajtották… összekötözve hajtották el, ment mezítláb, gyalog, olyan útra 
öreg létére, ütötték, zavarták, szaladni kellett neki… enni, inni nem kaptak és dalol-
ni kellett nekik és ütötték, szurkálták, fejbelövöldözték.”279

278 TÓTHNÉ UNGHY 2004-2005, II.3.2.9.
279 SAJTI  2009, 36.
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A II. világháború időszakában a japán hadsereg India elfoglalását is célul tűzte 
ki. Utánpótlási vonalként vasutat kívántak kiépíteni az őserdőn keresztül. A 400 
km-es távolság áthidalása iszonyatos áldozatokkal járt, melyhez a japánok ázsi-
ai kényszermunkásokat és angolszász hadifoglyokat használtak fel. A japánok a 
hadifoglyokat alacsonyabb rendű, nem teljes értékű lényeknek tekintették. Az 
egyik fogolytábor, azaz haláltábor parancsnoka arra kényszerítette foglyait, hogy 
reggelente a Hófehérke c. rajzfi lm törpéinek a dalát énekelve vonuljanak munkába. 
Az 1942. októbere után érkező hadifoglyokat más megaláztatások is érték.280

Magyarországon Recsk község (Heves m.) mellett 1950-53-ban az Államvédel-
mi Hatóság (ÁVH) kényszermunkatábort működtetett. Bírósági ítélet nélkül kb. 
1500 fogvatartottat vittek ide. A recski táborban az ávós őrök más megaláztatás 
mellett foglyaikat szórakoztató dalok, operett részletek, nóták éneklésére is kénysze-
rítették. Aztán jót mulattak ezen is.

A 20. század közepén a rendőrök a rájuk vonatkozó jogszabályi előírásokat szá-
mos esetben, minden következmény nélkül túllépték, túlléphették. A nyomozás 
során a vallomás kikényszerítése érdekében, de akár a már felderített bűncselek-
mény, tisztázott tényállás esetén is alkalmaztak verést, így odaütöttek a gumibot-
tal illetve elcsattant egy-egy pofon. A rendőrök eljárásuk során megszégyenítést is 
alkalmaztak illetőleg szórakoztatták magukat.

Ezért kényszerítettek gyanúsítottakat énekre is. Az alábbi történetet az esemény 
egyik szereplőjétől 1960 körül magam is hallottam. A rakodómunkás foglalkozású 
sárkeresztúri (Fejér m.) cigányember a történtek után jó pár hónappal mesélte el a 
vele és társaival lezajlottakat, élményszerűen, meglepően jó kedéllyel. A hallgatósá-
got a zsákoló brigád további tagjai és magtári dolgozók adták, akik érdeklődéssel 
fi gyeltek. Az elbeszélő, a harmincas éveiben járó erős férfi  néhány falubeli cigány 
társával elment a közeli halastóhoz halászni, azaz halat lopni. A sikeres tevékeny-
ségből származó sok ponttyal és más halfélékkel terhelten már hazafele tartottak, 
amikor a rendőrök megfogták őket. A székesfehérvári rendőrkapitányságra vitték 
be valamennyit, törvénysértésük egyértelmű volt. Egy kellő méretű zárt teremben a 
tetteseknek, az orvhalászoknak kör alakot formázva kellett sétálniuk, körbejárniuk. 
A rendőrök rájuk parancsoltak, hogy énekeljék a „Hej, halászok, halászok, / Mit fo-
gott a hálótok?” kezdetű népdalt. Mikor a szövegben odaértek, hogy „Nem fogott az 
egyebet/ Vörösszárnyú keszeget” akkor a bent lévő rangidős rendőr felkiáltott: „Mit, 
keszeget? Pontyot!” Azzal odasózott egyet gumibotjával a legközelebb eső elkövető-
nek. Társai hasonlóan cselekedtek a többiekkel. A dalt még párszor megismételtették.

A jó előadó készségű, színesen mesélő cigány férfi  a verésen és megaláztatáson 
nyilván azért is könnyen túltette magát, mert a lopásnak egyébként súlyosabb kö-
vetkezményei nem lettek. Maga is nevetett a történteken. Holott a jogsértő eljárás a 
rendőrök oldaláról is nyilvánvaló volt. A kényszervallatás, a verés, a megszégyení-

280 VARGA 2011, 51.
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tés, benne az énekeltetés abban az időben a rendőrök között gyakorlattá, jogszokás-
sá válhatott, parancsnokaik hallgatólagos tudomásulvétele mellett.

A nótázással, énekeltetéssel elsősorban az erős hatalmi helyzetben lévő, fegy-
veres szervek, testületek tagjai büntették a nekik alárendelteket, vagy a nekik 
kiszolgáltatottakat. Harcok, háborúk, diktatúrák idején fokozottan, a helyzettel 
visszaélve, de békében is. A katonaságnál békében és háborúban egyaránt a pa-
rancsnok, a magasabb rendfokozatú az alárendelteket. A bűnüldöző szerveknél a 
rendőr a gyanúsítottat. Háborúban a fogva tartó katona a hadifoglyot, a partizán 
vagy a reguláris katona a civilt. Az ellenséghez tartozó hadifogoly vagy civil szá-
mára abban a helyzetben az énekre kényszerítés már önmagában megalázó volt. 
Ezt tovább növelhették a hatalmaskodó személyek, ha a kiszolgáltatottakat jelkép-
rendszerük körébe tartozó énekre vagy ellenkezőleg rájuk nézve sértő, a helyzethez 
nem illő illetve a fogva tartók számára külön értékkel bíró, esetleg szórakoztató 
dalok éneklésére kötelezték.

A Balkánon, az egykori Jugoszláviában és utódállamaiban napjainkig él az 
énekkel megalázás, büntetés, a más nemzethez tartozás miatt. 

A II. világháború után Jugoszlávia felbomlásakor a legvéresebb háborút a pra-
voszláv szerbek vívták a muzulmán bosnyákok ellen. Különösen kegyetlen volt a 
srebrenicai népírtás, mikor is a szerbek kb. 8000 bosnyák férfi t és fi út gyilkoltak 
le, majd földeltek el tömegsírokba. A vérengzés egyik elkövetőjét, Božidar Kuvelja, 
szerb nemzetiségű férfi t 2013-ban a Sarajevoban székelő, a háborús bűnökben ítél-
kező boszniai bíróság 20 év börtönbüntetésre ítélte. A vádlott 1995. július 13-án, a 
háború végnapjaiban, mint egy szerb különleges rendőrségi alakulat, a Jahorina 
zászlóalj tagja vett részt Srebrenica mellett, Kravicanál a muszlimok lemészárlásá-
ban. Az alakulat tagjai 200-300 férfi t tereltek össze, bezárták őket, majd kézigráná-
tot hajítottak közéjük illetve tüzet nyitottak rájuk. A sebesült vagy túlélő mintegy 
70-100 főt orvosi segítség ígéretével csalták ki, aztán arra kényszerítették őket, hogy 
szerb nacionalista dalokat énekeljenek, végül ismét golyózáport zúdítottak rájuk. A 
cselekményről néhány túlélő tudott beszámolni.281

A Vajdaságban élő magyar fi atalok fél éve tartó zaklatásáról számolt be 2007-
ben a Vajdaság Ma internetes hírportál. Eszerint a Tisza melletti Péterrévén (v. 
Bács-Bodrog m.) egy szerb fi atalokból álló csoport összesen több mint 20 magyar 
fi atalt vert és alázott meg. Volt, akit arra kényszerítettek, hogy a szerb himnuszt 
vagy valamilyen soviniszta szerb dalt énekeljen hangosan. Ha a magyar fi atal nem 
ismerte a szerb éneket, felpofozták vagy haladékot adtak neki, hogy tanulja meg. 
Volt rá példa, hogy a gyerekeiket védelmező magyar szülők is verést kaptak. Az 
elkövető 5-6 szerb fi atal jórészt az ország más részéből menekült a Tisza mellé és 
szerveződött bűnbandába.282

281 MTI 2013
282 MTI 2007
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Szokások, játékok

A szokások, játékok során az énekeltetés büntetése nem megalázásként, meg-
szégyenítésként, hanem ellenkezőleg, tréfaként, valamennyi szereplő szórakoztatá-
saként bukkant fel. Az oldott hangulatra jellemzően, még az elmarasztalt is derülni 
tudott rajta.

A népszokások körébe tartoztak a szüreti bálok. Ezeket az esti zenés mulat-
ságokat a Móri-völgyben és a Zámolyi-medencében egykor a kocsmahelyiségek-
ben vagy alkalmi sátrakban tartották meg. Előzőleg szalagokkal, gyümölcsökkel, 
néhol piros paprikával és zöldséggel is feldíszítették azt. Több faluban a helyiség 
mennyezetéről kocsikerék lógott alá, rá körben szőlőt aggattak, közepére boros 
üveget akasztottak. Másutt a szőlőkoszorú, más néven korona került középre. A fel-
függesztett gyümölcsöket, szőlőt elárverezték vagy vételárat kellett érte fi zetni. 
Aki enélkül próbált tánc közben vagy a szünetben tépni, lopni, és valamelyik csősz 
vagy csőszleány lefülelte, az a bíró elé került. A tettenért elkövetőt a bíró legin-
kább pénzbírságra ítélte, de más tréfás büntetést is alkalmaztak, így az énekeltetést. 
A bíró, a csőszök és a csőszleányok a szokás zsáneralakjai voltak.283

A lakodalom gazdag szokásanyagának sokfelé részét képezte a mennyasszony 
cipőjének, sőt, magának a mennyasszonynak ellopása. Ezekre az ünnepi vacsora 
és a mennyasszonytánc közötti időben, a hangulat fokozása érdekében került sor. 
Visszaváltásukért pénzt kellett fi zetni, vagy más büntetés járt. Az elmarasztalt a la-
kodalom valamelyik tisztségviselője, különösen a násznagy, vagy az egész násznép 
lett. Az erdélyi Homorodkarácsonfalván (v. Udvarhely m.) a mennyasszonytánc 
velejárója volt az aralopás, amit a násznagy büntetése követett. Esetenként közös 
éneklés járt a fi gyelmetlenségért, a mennyasszony megszöktetéséért.284 

Pár évtizeddel ezelőtt a gyerekek, fi atalok sőt, részben a városi felnőttek kö-
rében is népszerű társasjáték volt a zálogosdi. Az iskolások, diákok elsősorban, a 
felnőttek mondhatni kizárólag szobai játékként űzték. A néprajzi szakirodalom 
szerint, aki játék közben elnevette magát, tiltott szóval válaszolt, meggondolatlan 
mozdulatot tett, és különösen a feltett kérdésre nem tudott hirtelen válaszolni, az 
apró személyes tárgyat, zálogot adott a szedőnek vagy a kérdezőnek. A játék má-
sodik részében a zálogkiváltásra került sor. A feltett kérdés ekképp hangzott: Mit 
érdemel az a bűnös, akinek a záloga a kezemben van? A bíró vagy más jogosult, 
anélkül, hogy a tárgyat látta volna, meghatározta a büntetést: mókás mozdulatot 
végeztetett, énekeltetett, lányt fi úval és viszont csókoltatott, stb.285 

Székesfehérváron és környékén is, mint országszerte, az idézett módon folyt le 
a játék. A büntetések közt különösen gyakran szerepelt az éneklés, a versmondás, a 

283 GELENCSÉR– LUKÁCS 1991, 511-512.
284 Szent Korona Rádió adása 2010. február 5.
285 HAIDER 1982, 612.
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tárgynak köszönés, a négy égtáj fele végzett cselekvés. A játék közben a társaság 
igen jól szórakozott, sokat nevetett. Az éneklés, mint büntetés nem sértette az erre 
kötelezettet. Sokszor tréfás tartalmú dalt kellett előadnia a jókedv további növelé-
sére.

A gimnáziumok és a felsőfokú iskolák tanulói, hallgatói évszázadok óta szíve-
sen énekelnek. Az ifjúsághoz, a diákélethez szervesen hozzátartozik a dal. A külön-
féle diákhagyományokba is bekerültek az énekek. Szemléltetésül a selmecbányai 
hagyományoknak a jelenlegi határaink között továbbélő egyik eleméről ejtek szót. 

A gazdag selmecbányai diákhagyományok örökösének ma nem csak a soproni, 
hanem a miskolci, a dunaújvárosi és a székesfehérvári hallgatók egyaránt vallhat-
ják magukat. A soproni székhelyű Nyugat-Magyarországi Egyetemnek 2000 óta 
ismét része a székesfehérvári Geoinformatikai Kar, közkeletű nevén a Geo. 

A selmeci hagyományok Székesfehérváron 1972-ben keltek új életre, azokat az-
óta is folyamatosan gyakorolják. Az intézménybe belépő hallgató még csak balekje-
lölt. A tanévkezdő félév második hete a tanszéki hetek kezdete, mikor a felsőbb évesek 
az újakat oktatják, dalokra tanítják, beszélgetnek velük. A tanszéki hetek befejező 
momentuma a balekvizsga, ahol a jelölt számot ad megszerzett tudásáról. Első ré-
szében a hagyományok ismeretéről számol be, a másodikban valamilyen humoros 
feladatot old meg. A vizsgán sikeresen átjutott pogányokat a hat szakestély egyikén, 
a balekkeresztelőn, az idős, arra érdemes hallgatók, a fi rmák balekká keresztelik. 

Engler Péter tanszékvezető docens, aki oktatóként is a hagyományok további 
őrzője, hívta fel fi gyelmemet a következőkre: a balekvizsgán az utóbbi évtizedek-
ben is kapott a jelölt olyan feladatot, hogy írjon meghatározott témáról humoros 
dalt, csasztuskát, és azt énekelje el. De ez nem büntetés volt, hanem feladat. 

Az éneklést, a nótázást azonban a balekká érdemesültek megélhették a dön-
tően feladatjelleg mellett némileg kényszerként is. Erről számolt be az egyik első 
évfolyamos geós, aki 2012-ben társaival együtt Székesfehérvárról Selmecbányára 
kirándult. Az Akadémia meglátogatása után a Bányászkocsmában vágott Steigelt, 
sört fogyasztottak. Az ekkor következő nótaéneklés megpróbáltatásáról az érin-
tett így írt: „Majd eljött a pillanat, amitől a balekkeresztelő óta féltem, a nótázás. 
Nagyon sokáig kellett, hogy győzködjenek, de erőt vettem magamon és sikerült…
Egyedül nótáztam és még egy kicsit élveztem is. Nagyon jó volt átélni, hogy nem az 
számít, hogy milyen a hangom, hanem az, hogy szívből jön a nóta.”287 Az elsőéves 
balek az énekléssel vált a közösség tagjává. Az idősebbek ezt elvárták tőle, ezzel 
még inkább maguk közé fogadták. 

Ahogy a parasztság és más társadalmi rétegek mulatságaiban a zene és a tánc 
sokszor együtt járt, úgy bizonyos alkalmakkor az énekléshez, mint szankcióhoz 
táncra kényszerítés kapcsolódott. 

286 BUDAI 2005, 8-25.
287 ASZTALOS 2012
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Az ének állami tiltása

Bizonyos énekek eltiltása a nemzeti küzdelmek leverése vagy a politikai for-
dulatok után a győztes hatalom részéről állami rendelkezésekkel történt. A jogszo-
kásoknak ilyenkor csekély szerepük volt, bár a tilalom megszegése és a hatalom 
fellépése tekintetében bizonyos gyakorlatot fel lehetett fedezni. A Rákóczi-szabad-
ságharcot lezáró szatmári béke után a kuruc nótákat nem volt szabad többé énekel-
ni, sőt, a kor kedvelt hangszerét, a tárogatót elégették. A dalok mégsem mentek fele-
désbe, a régi dallamok új szöveggel éltek tovább.288 Az 1848-49-es szabadságharcot 
követően, a világosi fegyverletétel után tilos volt énekelni és játszani a magyar ze-
nészeknek a Kossuth-nótát, a Klapka- és a Rákóczi-indulót, továbbá minden egyéb 
forradalminak számító dalt. Tiltásuk azonban a büntetések ellenére hasztalan volt. 
Az ének csak a felszínen és rövid időre némult el.289 A trianoni illetve a párizsi béke-
szerződés után a határokon kívül rekedt magyarok nem csak egyes énekek, hanem 
a magyarul éneklés eltiltásával, rosszallásával is találkoztak. 1945-től, de különösen 
1948-tól Magyarország területén pedig az irredentának minősített, vagy az előző 
rendszerhez kötődő dalokat tiltották.

A változások 1948-től kezdve a katonaságnál is bekövetkeztek, még a nótázás 
terén is. A hagyományos katonanótákat a politika elvárásainak megfelelően a ka-
tonatisztek, tiszthelyettesek eltiltották, helyettük mozgalmi dalok éneklését vár-
ták el illetve parancsolták. A II. világháború frontjait, hadifogolytáborait megjárt 
tartalékos katonák is találkoztak mindezzel, mikor az 1950-es évek elején átkép-
zésre megkapták a behívóparancsot. Nekik ez különösen szokatlan volt, hiszen 
standbeliként, tényleges korukban a régi katonanótákat fújták. Egyikük, korábban a 
székesfehérvári 3. gyalogezred páncéltörő tüzére, aki a frontot és a hadifogságot túl-
élte, így emlékezett: „Mikor 1953-ban Hajdúhadházán benn vótunk, danútuk a régi 
katonanótákat, a tisztek mondták: Ilyen disznó horthysta nótákat ne danújjanak! 
Aztán kínoztak bennünket, hogy énekeljük: ’Nézd a gyárakban munka pezsdül!’ 
Gondolhatni azután, hogy nem ment!” Az átképzésnek az átnevelés is célja volt, 
ezt szolgálta a politikai előadás, az új szabályok és rend megismerése, gyakorlása 
és azoknak a változtatásoknak az elfogadtatása, amire írott szabály nem is volt. Az 
utóbbi körbe tartozott, hogy mit énekeljen a katona. Az öreg tartalékosok mindezt 
egyfajta büntetésként élték át, aztán tudomásul vették, bár nem azonosultak vele. 
Céljuk volt, ezen a pár hónapon is túl lenni, mint sok korábbi, nagyobb szenvedé-
sen. A parancsot végre kellett hajtani, a világ változásának irányát pedig látták. 
A régi katonadalok azonban a tilalom időszakában és ezt követően is tovább él-
tek a két világháború katonáinak megöregedéséig, elhunytáig, mondhatni ország-
szerte, így a Móri-völgyben is. A férfi ak énekelték ezeket lakodalomban, bálban, 

288 RNL é.n. 12.362.
289 TARI 1998, 17-18.
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kocsmai mulatságban, disznótorban, névnapokon, pinceszeren, de egyedül a 
könnyebb munkák során is, vagy a maguk szórakoztatására.

Az ének egyházi tiltása

A keresztény egyházi szertartásokhoz szervesen hozzátartozott az egyházi 
szolgálatot ellátók illetve a hívek rendszerint közös éneklése. Az ettől eltiltás szin-
te kivétel nélkül részét képezte egy szélesebb körű, általános jellegű kizárásnak, 
büntetésnek. A számtalan példa sorából néhányat említek. Előbb egy, a szerzete-
sekre vonatkozó előírást, majd saját gyűjtésből a moldvai katolikus csángók korábbi 
gyakorlatát, végül a kalotaszegi református magyarok eklézsia-követését.

Nursiai Szent Benedek (480 körül – 547) úgy ismert, mint a bencés rend alapí-
tója, regulájának kidolgozója, Európa védőszentje. Egyik legfontosabb műve a 73 
pontból álló szerzetesi Regula. Nagy Szent Gergely pápa (540-604) ezt kötelezővé 
tette minden kolostorban, sőt az egész római egyházban. Szent Benedek Regulája 
a mai napig sok kolostorban, monostorban szabályozza a szerzetesek mindenna-
pi életét. A 24. fejezet szól a makacs, engedetlen testvér kiközösítésének módjáról, 
az ide kapcsolódó énektől eltiltásról: „A kiközösítés és megfegyelmezés módját és 
mértékét a bűnhöz kell szabni; a bűn nagyságát azonban az apát ítéli meg. Ha va-
lamelyik testvért kisebb hibában találják bűnösnek, akkor csak a közös asztaltól 
tiltsák el. Az asztalközösségtől megfosztatva ez a szabály áll: Az imateremben sem 
zsoltárt, sem antifonát nem énekelhet, sem olvasmányt nem olvashat, míg csak eleget 
nem tesz; ételt pedig csak a testvérek étkezése után egyedül kapja.” 

A kiközösítés a nép körében az egyik legsúlyosabb szankciót jelentette. Ál-
talában határozott időre történt, a közösségi norma durva megszegéséért. A kö-
zösség egésze vagy egy része kizárta életéből a kiközösítettet. Az egyház is élt a 
kiközösítéssel. Az excommunicatio a katolikus egyházban jelenthette a szentségek 
felvételének vagy az egyházi szolgálat, tisztség végzésének tilalmát, de súlyosabb 
szankcióként a szentmisén vagy más liturgikus cselekményen való aktív részvétel 
tilalmát (a puszta jelenlét nem minősült aktívnak). A kiközösítésnek a nép körében 
sajátos formái alakultak ki. Így a katolikus vallású moldvai csángók körében, akik a 
II. világháború előtt a megesett lánnyal szemben jártak el a korábbi századokat idé-
zően. Forrófalván a testi fenyítés, nyakba tett csalánkoszorú, továbbá 3-9 hétig tartó 
kiközösítés volt a büntetése. Ez utóbbi azt jelentette, hogy a templomban hátul, az 
ajtónál kellett megállnia, kezében fekete kereszttel és gyertyával, kizárva magát a 
miséből. 1990-ben290 Bálint Csurák Antal 75 éves forrófalvi lakos így beszélt nekem 
a községbeli gyakorlatról: A teherbe esett lányt „régen, haltam, nem látam, bétették 

290 1990 májusában Kallós Zoltán szíves kalauzolása mellett a székesfehérvári Illyés Endrével 
vettem részt egy moldvai gyűjtőúton.
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egy ujan helré – meg vót halgatva – s aztán páter menet akart ütni e fenekire. Hal-
tam ütnyi botval, mivel ütötték. Idefelé csillánkoszorút is tettek nyakábo. Gyortyát 
s kereszt kezibe, feteke keresztet, ez vót e büntetés. Kilenc hetesül, hármat hetesül, 
kinek hogy képzették a büntetést. Idefelé tették hátul, az ajtóba. Ki kellett álljon 
szépen a misétül, hogy ü szégyejje.” Hasonló gyakorlat volt több moldvai csángó 
községben is.291

A székelyes csángóknál, Klézsén és Kalugarén faluban az 1950 körüli idő-
szakban is szigorú erkölcsi szabályok uralkodtak. A teherbe esett lány mise ide-
jén a templomba se léphetett be. Azon kívül, a bejáratnál kellett térdelnie, kezében 
degenyeges azaz kocsikenőcsös gyertyával. Így természetesen nem lehetett részese 
a szertartásnak, az éneklésnek sem. A később változó klézsei gyakorlatra utalt az 
egyik, 1990-ben 66 éves adatközlő: Amelyik leány vétkezett, tehát terhes lett, az 
oltárnál állt, amíg a mise kitartott. Kezében fogta a gyortyát vagy a feteke keresztet, 
attól függően, hogy a pap melyiket rendelte. Amikor a mise szerint térdelni kellett, 
ő ezzel térdelt le.

Az északi csángók körében már kevesen tudnak magyarul. Pedig beszédjük 
számos vonatkozásban nyelvünk középkori állapotát őrizte meg. Szabófalván ven-
déglátónk Perka Mihályné így emlékezett a megesett lány büntetésére, vagyis arra, 
mit hallott erről: „Nad [Nagy] bűn. Haltam, kelet tartson dzsorcsát [gyertyát]. El 
kelet égesen nad dzsorcsát. Cserdzen [Térden állva] míg eleg az a nad dzsorcsa. 
Bementek a misébe.” azaz a templomban a bejáratnál történt mindez. Végül hoz-
zátette, hogy az ilyetén kizárás abban az időben történt, mikor még az anyja leány 
volt, tehát 1945 körül illetve előtte. Az idők változása itt is megmutatkozott. Ám 
a megbotlott lány nem úszta meg büntetlenül. Az 1980-as években „mellik lánok 
vannak vétettek”, sem szombaton, sem vasárnap – amikor sokan vannak és minden 
ünnepélyes – nem esküdhettek meg férjükkel a templomban. Hanem csak szűkebb 
körben, péntek este eskette őket a pap, amikor a leány mennyasszonyi ruhát sem 
viselhetett.

Bogdánfalván, a déli csángóknál az 1990-ben 77 éves Andor János és felesége a 
71 esztendős Szalakor Ilona a szégyenbe esett leány büntetéséről így szólt: A lány-
nak „gyortyával, hátrább a templomban, mise idején, mondták a misét, s kellett a 
gyortyát” tartani. Amíg a szertartás véget nem ért, addig, hogy lássa őt a nép, bár 
egész hátul állt. „ Hogy vót, másszor egy vasárnap, másszor kettően.” Utaltak a 
szokás megtartásának idejére is:” Vót háború után kicsi ideig. Csátok [Csinálták] e 
darabig, maj hatták e. Moszt a demokráciába nem vót, átak elenye.” 

A kiközösítés kemény büntetés volt, mégis enyhébb, mint a nagyon kivételesen 
alkalmazott kiátkozás, mely a közösségből való teljes és végleges kizárást jelentette. 
Moldvában azonban erre is hallhattunk helyi elemekkel átitatott példát. Klézsé-
ben az 1980-as évek második felében a katolikus pap egyháza egyik tagját átkoz-

291 GELENCSÉR 1990/b. 
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ta ki, mert az őt a hatóságnál feljelentette. Mindez a mise alatt történt: a pap az 
oltárnál meggyújtott két gyertyát, kiátkozta az illetőt, a gyertyákat kettétörte, majd 
felmutatta, feltartotta.

A reformációt követően a protestáns és kivált a kálvini irányú vallás révén 
alakult ki egy speciálisan magyar vezeklési és büntetési mód, az eklézsiakövetés 
vagy egyházkövetés. Ezt előzte meg a gyülekezetből kirekesztés. Hajdan ugyanis a 
presbiteriumok és consistoriumok szigorúan ügyeltek az egyháztagok erkölcsi éle-
tére. A 16. és 17. században még a kisebb vétségért is, a 18. századtól inkább a bűnös 
életmód folytatásáért, különösen a paráznaságért, házasságtörésért kellett az arra 
ítélt, átmenetileg kirekesztett, penitentiara ítéltnek eklézsiát követnie.

Bűnei miatt a közösségből kirekesztett személynek előbb meghatározott ide-
ig távol kellett maradnia a gyülekezettől, a szertartástól, így az éneklésből is ki-
maradt. A 17-18. században általában 3 vasárnap, tehát két vagy három hétig, de 
némely helyen egy álló esztendeig. Ebben az időszakban a bűnös az istentisztelet 
alatt – az eklézsia megvetésétől kísérve – valamilyen megszégyenítő ruházatban 
vagy helyzetben lehetett csak jelen a templomban, illetve azon kívül, annak kö-
zelében. Pellengérhez kötötték, kalodába zárták, szégyenkőre, szégyenpadba vagy 
bűnbánó székbe ültették, gyászruhát, olykor csuklyát kellett felvennie, fekete vagy 
fehér lepellel takarták le vagy hajadonfőtt és mezítláb történő megjelenésre szorí-
tották – a helyi szokásoknak megfelelően. A penitentia idejének elteltével, a közös-
ségbe visszafogadás előtt sokfelé megint csak szégyenkőre illetve padba ült vagy 
állt, máshol a templom előterében toporgott, az említett öltözetben. A visszafoga-
dás alkalmával a lelkész valamelyik bibliai Ige alapján intelmet intézett a bűnbá-
nóhoz, aki bűnvallást és fogadalmat tett. Végezetül a pap a gyülekezethez is intézett 
buzdító, befogadó szavaival együtt a bűnöst megfosztotta gyászos leplétől, illetve 
felemelte a megszégyenítő helyről és újra beiktatta a hívek közösségébe.

A 19. század első felében az eklézsiakövetés előtti penitentia tartás már egy hét-
re, majd egy-két napra csökkent. A külsőségek mindinkább elmaradtak, a feloldás, 
befogadás szertartása egyszerűbbé vált. A 19. század második felében pedig egyre 
kevesebb az elrendelt egyházkövetés, és gyakoribb – bár az előző századokhoz ké-
pest csekély számú – az önkéntes forma. Ám ez is inkább néhány elöljáró vagy gyü-
lekezeti tag jelenlétében a parochiális házban, és nem a gyülekezet előtt esett meg. 
Az 1900-as években ez a mindinkább enyhülő büntetési nem további teret vesz-
tett.292  Erdélyben azonban szinte napjainkig élt, így a Bánffyhunyad és Kolozsvár 
közé eső Kalotaszeg református egyházközségeiben is gyakorlata folyamatos volt.

A kirekesztés és eklézsiakövetés alapjának a Szentírást és a Heidelbergi Kátét 
tekintették. Lefolytatása a kalotaszegi egyházközségekben a Vásárhelyi János püs-
pök által írott és szerkesztett, Kolozsváron 1950-ben megjelent Református Ágen-
dás Könyv előírásai szerint, ünnepélyes szertartással történt.

292 ILLYÉS 1941, 82-86,99-102, 107-117, 132-138, 148-165, 172-174. 
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Az 1990-et megelőző évtizedekben Kalotaszegen különösen a leányszöktetést 
(leánylopás), a lányfejjel teherbeesést, a házasságon kívüli együttélést (vadházasság) 
és a házasságtörést ítélték olyan cselekedetnek, melyet az egyház büntetésének és 
feloldozásának kellett követnie. Az egyház és a közösség tehát normáival, sajátos 
eszközeivel elsődlegesen az erkölcsi és házassági élet tisztaságát védte, azt a terüle-
tet, azokat a viszonyokat, melyekre hajdan nem a világi, hanem az egyházi bírósá-
gok, hatóságok hatásköre terjedt ki.

Az Ágendás Könyv az egyházkövetés kapcsán a közösségből ideiglenesen kitil-
tottakról szólt, valójában azonban az említett évtizedekben a vétkesek nem a gyü-
lekezetnek, hanem csak az úrvacsoravételnek nem lehettek átmenetileg részesei.293   
A korábbi idők kirekesztése, benne az énekléstől eltiltás az utolsó évtizedekben 
már csak egy cselekményből kizárásra korlátozódott.

Összegzés

Az énekeltetés vagy az attól eltiltás a ritkán alkalmazott szankciók közé tarto-
zott. Az énekre kötelezés természetéből adódóan feladatot is jelentett. A szankció 
és a feladat közötti arány élethelyzettől, életviszonytól függően változott. Halálos 
fenyegetettség esetén szinte kizárólag a szankcionálás érvényesült, a diákhagyo-
mányok továbbvivőinél már inkább csak a feladat. A két véglet, a szigorú büntetés 
és az igen enyhe hátrányként megélt feladat között számos átmenet létezett. Sújt-
hatta, érinthette ez az egyént, máskor a közösséget.

Az énekeltetés különböző rétegekben, szubkultúrákban élt. Egymással ellen-
séges viszonyban, hadihelyzetben lévők közt megalázó szankcióként, embertelen-
ségek, háborús bűnök mellett. Békeidőben a fegyveres szervezeteknél a fegyelem, 
a rend megtartása, helyreállítása eszközeként alkalmazták. Mind háborús, mind 
békés körülmények között a hatalommal rendelkezők szokásos, a közösségük 
által elfogadott, gyakorolt eszközként, mondhatni jogszokásként vették elő. A nem-
zetközi jog, a belső jogszabályok rendelkezéseitől eltérően illetve azok határán 
mozogva.

A katonai, rendőri szerveknél, a saját állampolgárokkal szemben alkalmazva 
ennek a szankciónak lehetett némi humoros jellege. Különösen a kívülállók számá-
ra, és az akkori életviszonyok között.

A népszokások során, a diákság és mások társas játékainál az énekeltetés bár 
szankció volt, de ezt a közösség tagjai nem érezték annak, általa a szórakoztatás, a 
tréfálkozás, a jó hangulat valósult meg. A selmecbányai hagyományok továbbvivő-
inél szintén a hangulat befolyásolására szolgál, ugyanakkor a közösségbe fogadás 
egyik feltétele, esetleg a kényszer érzetével, bár az elrendelők ilyen szándéka nélkül.

293 GELENCSÉR 1990/a.
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A negatív forma, az ének eltiltása is büntetés lehetett az egyén, a közösség, sőt, 
egy nemzet számára.

Az egyént különösen az egyház tiltotta el az énekléstől, ha szabályt szegett, 
normát sértett. Kiterjedhetett a szankció az egyházi rend és a gyülekezet tagja-
ira egyaránt. A közösség által végzett cselekményekhez, döntően a vallási szer-
tartásokhoz kapcsolódott, ezek részét képezte. Az egyén így joggal érezte, hogy 
két fontos támaszától fosztották meg, igaz csak átmenetileg: egyrészt a közösségbe 
tartozástól, másrészt a lelki erőt adó vallásgyakorlástól.

A közös éneklés kifejezte a közösséghez tartozást, az együvé tartozást, nyújtot-
ta az együttlét élményét, felüdülést, lelki élményt, örömet, kedvet vagy megnyug-
vást adott. Az eltiltás a mindezekből kizárást jelentette.

A közösségek vagy a nemzet eltiltása bizonyos énekektől, politikai, katonai 
események következményeként történt. Szankcióként és ezzel együtt a közösség, 
a nemzet erkölcsi erejének, tartásának, önérzetének meggyengítésére, a nemzeti 
érzés megtörése, a gondolkodás megváltoztatása érdekében.

A tanulmány először két önálló részként jelent meg a Honismeret c. folyóirat 2013/4. 
számában, illetve a Vár c. irodalmi és közéleti folyóirat 2014/1. számában. Jelen tanulmány 
ezek összevont és bővített változata.
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A táncra kényszerítés és a tánc,
 mint szankció

Közösségi és állami szankció

A tánc sok-sok évszázadon át a legkülönbözőbb rétegekhez tartozóknak él-
ményt, örömet nyújtott, a felszabadultság érzetét adta, gondot-bút felejtetett. A tár-
sadalmi élethez szervesen hozzátartozott, lehetőséget nyújtott a kapcsolattartásra, 
az ismerkedésre, a párválasztásra. Bizonyos eseményekhez, szertartásokhoz, szo-
kásokhoz szorosan kapcsolódott. Gyakran a mulatozás részét képezte. Általában a 
fesztelenség, sokszor a fékezhetetlen jókedv hatotta át, még akkor is, ha maga a tánc 
koronként, nemzetenként, társadalmi rétegenként változott. Egyes táncokat össze-
függésbe hoztak a nemzeti karakterrel, az adott nemzetre jellemzőnek tekintettek.

A táncot éppen a fentebb vázlatosan említett vonásai miatt használták fel 
egyénnel vagy csoporttal szembeni szankcióként, azaz hátrányként, büntetésül, 
megszégyenítésül, megalázásként. A táncra kényszerítés ilyenkor tipikusan egy 
közösség részéről történt. Olyan közösség részéről, melybe a szankcionált személy 
tartozott, vagy éppen más, gyakran ellenségesen viszonyuló közösség részéről. 
Történhetett a büntetés, megalázás látszólag egy személy akaratából is. Ám ilyen-
kor rendszerint mögötte állt egy szélesebb közösség egyetértése, akarata, sőt ese-
tenként az állam, valamelyik állami szerv vagy szervezet óhaja, hatalma, ereje.

A szankció a néprajzi megközelítés szerint a társadalom reakcióját jelentette az 
egyénnek fontos helyzetekben tanúsított magatartására. A célja a társadalmi kon-
formitás biztosítása volt. Ráhatásként szavakban, gesztusokban, ritkábban fi zikai 
kényszer formájában nyilvánult meg. Hatóereje az egyén azon félelmében volt, hogy 
a közösségi kapcsolatokból kirekesztődik. A paraszti társadalom morális szankciói 
által érvényesített magatartás gyakran különbözött a törvényes hatalom által szen-
tesített magatartástól, annak szabályaitól. A társadalmi ellenőrzés fontos eszköze 
volt. Megnyilvánulási formája lehetett csúfolás, kiközösítés, kinézés, megszólás.294 

Tárkány Szücs Ernő (1921-1984) a népi jogéletről szóló alapvető munkájában 
mások kutatási eredményeit is felhasználva hosszan sorolta a falusi társadalom, 

294 JÁVOR 1981, 551.
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a közvélemény által alkalmazott társadalmi kényszer fajtákat, szankciókat. Ezek 
közt a táncra kényszerítést ugyan kifejezetten nem említette, de a kinézés megnyil-
vánulási formái között felsorolta a kimuzsikálást, kitáncoltatást is.295

A magyar nép századokon át szeretett és tudott táncolni, tánckultúráját ma-
gas szintre fejlesztette. Számos forrás, tanulmány említi, hogy sokan, különösen a 
fi atalok minden alkalmat megragadtak, hogy táncoljanak. Mégis minden korban 
akadtak személyek, akik idegenkedtek a tánctól, vagy alakultak ki olyan helyzetek, 
amikor még az ügyesebbek se kívántak táncba menni.

Gyulai Mihály 1681 és 1683 között Tiszadobon (Szabolcs m.) volt református lel-
kipásztor. 1681-ben Debrecenben kiadott Fertelmeskedő s bujálkodó Táncz Jutalma 
c. művében írta: „A mostani magyarok közül némelyek korbáccsal, bottal, erővel 
hajtják az asszonyokat a táncra, mint azt elégszer láttam.”296 A táncot kedvelő nép 
körében ez a kényszerítés az asszonyok kisebb részére vonatkozhatott. A férjek, 
férfi ak vélhetően inkább egyénenként és ritkábban közösségként késztették, szóval 
vagy eszközzel a nőket, az általuk nem igazán kívánt cselekedetre. Módjuk volt 
erre a férfi aknak nem csak fi zikai erejüknél fogva, hanem a nők házasságon belüli 
illetve társadalmi alávetettségéből adódóan is. A szankcionálás ténye azonban az 
idézett szövegből egyértelműen nem olvasható ki.

Az erőfölény, de nem az egyéné, hanem a hatalomé dominált a tánc elrende-
lésekor az esetben is, ha egy állam, egy hadsereg, annak valamelyik alakulata si-
keresen meghódított, uralma alá vett valamely települést, térséget vagy országot. 
Önmaga mulattatására, a terület feletti uralma jelzésére, a másik oldal végső meg-
törésére, a hatalom konszolidálása jelzésére használta fel a kötelezően előírt vagy 
nagyon is elvárt, esetleg képmutatóan engedélyezett bált, táncos mulatságot.

Báró Julius Jacob von Haynau (1786-1853) táborszernagynak jelentős szerepe 
volt az 1848-49-es magyar szabadságharc leverésében és az azt követő kegyetlen 
megtorlásban. A magát nagylelkűnek tartó tábornok még 1849 végén egy alapít-
ványt hozott létre, melynek révén elsősorban a „forradalmi párt” ellen harcoló csá-
szári hadsereg, másodsorban a felkelők soraiba állott sebesült, megbénult, önfenn-
tartásra képtelenné vált katonáknak segélyezéséről kívánt gondoskodni. Az anyagi 
fedezet biztosítására, álságos módon lehetővé tette, hogy a hon polgárai önként, 
„gyűjtemény és adakozás által” gyakorolják a jótékonyságot, „erejök s tehetségök 
szerint segélyt nyújtani szíveskedjenek.” 1849. december 10-i hirdetménye végén a 
tábornok felhívta a hatóságokat is programja közhírré tételére.297 

Az önkényuralom időszakában Magyarországot alkotmánysértő módon a 
Habsburg Birodalomba tagolták, megcsonkított területét 5 kerületre osztották, me-
lyek élén udvarhű, újonnan kinevezett főispán állt. A Haynau főhadiszállásán kelt, 
adakozásra buzdító hirdetményt a kerületi főispán egyértelműsítő levél kíséreté-

295 TÁRKÁNY SZÜCS 1981, 782.793.
296 SZINNYEI 1890-1914, IV. 144. RÉTHEI PRIKKEL 1924, 9-19.
297 Gyűjteménye 1849, 244-246. 
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ben küldte meg az egyes vármegyék szintén új megyei főnökének illetőleg a szabad 
királyi városoknak. Az elvárás nyomán, mely igazából parancsnak minősült, az or-
szágban sok helyen az anyagiak előteremtésére bált rendeztek. Székesfehérváron is 
tudomásul vették a leiratban foglaltakat és táncvigalmat tartottak. A helytörténész 
Lauschmann Gyula (1861-1918) úgy értékelte, hogy minderre kényszer hatása alatt 
került sor. A táncvígasság jövedelme a Haynau alapítvány gyarapítására szolgált.298 
A katonai és közigazgatási hatalom kemény elvárása, kényszere nyomán az ada-
kozást nem lehetett elkerülni, így annak büntető jellege is volt. Az ország nagyob-
bik része gyászolt, az ő számukra a táncmulatság kényszer volt. De a császárhű 
személyek és a hozzájuk igazodók valószínűleg örültek a szórakozásnak, a táncos 
alkalomnak, hiszen az önkényuralom időszakában minden összejövetelt, rendez-
vényt, egyesületi életet alapvetően korlátoztak vagy tiltottak.

A népszokások köréből a táncra kényszerítéssel összefüggésbe a borica táncot és 
a kitáncoltatást, kimuzsikálást kell elsősorban említeni. 

Az erdélyi, hétfalusi csángóknál (Brassó m.) a legények farsangban illetve 
karácsony másnapján táncolták a borica táncot. A táncos szokás meghatározó sze-
replői a boricák voltak, kiket színes szalagok díszítettek, térd alatt csengőt, lábukon 
csörgő sarkantyús csizmát hordtak. Kezükben csákányt vagy lapockát tartottak. 
A négy álarcos kuka a derekára kolompot, az oldalára fakardot kötött, a kezé-
ben korbácsot tartott. Házról-házra jártak, az első legény parancsára a boricák az 
udvaron négyrészes kötött körtáncot adtak elő.299 Közben a kukák tréfálkoztak, 
birkóztak, dramatikus játékot adtak elő.  A boricák tánca után általános tánc követ-
kezett, melynél a boricák a ház népe illetve a nézők közül választhattak táncos párt 
maguknak. Ha a leány vonakodott, a kukák korbáccsal kényszerítették a táncra. 
Jórészt csárdást jártak, de időnként a borica táncra is sor került. A leányok, a nők 
elzárkózása, az illemmel, a normával történő szembeszegülése miatt a táncra kény-
szerítés, vele együtt a korbácsütés, azaz a szankcionálás nem maradt el. Ezt tehát a 
kukák hajtották végre, de az egész boricát táncoló legényközösség képviseletében, 
egyetértésével és érdekében.

Kitáncoltatás, kimuzsikálás

A legényközösség által alkalmazott megszégyenítő jogi népszokás volt a kitán-
coltatás és a kimuzsikálás. Pontos fogalom- és szóhasználat esetén a két kifejezés nem 
teljesen azonos értelmű és tartalmú, bár a szakirodalom és az adatközlők általában 
együtt és azonos értelemben emlegették. Mindegyik a fi atalság normái, különösen 
a táncillem megsértésének a következménye. Alkalmazói a legények voltak, akik a 
helyi szabályt sértő lányon hajtották végre, bál, táncos mulatság alkalmával.

298 LAUSCHMANN 1998, IV. 9-10.
299 PESOVÁR E –UJVÁRY 1977, 328.
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A táncillemmel kapcsolatos múltbeli szokásokban is tükröződött, kifejezésre 
jutott a nők társadalmi helyzete, alárendeltsége. A táncban, táncos alkalmakkor 
kezdeményezési lehetőségük nem volt. Ha a hagyományos illemtől eltértek, azt 
megsértették, úgy a legények bosszút forraltak, a lányt megszégyenítették. Ez áll-
hatott csak annyiból, hogy a táncban visszautasított legény rábeszélte társait, senki 
ne kérje fel a lányt táncolni. Vagy kerített egy seprűt, és amint tehette, a lány mar-
kába nyomta, jelképezve, hogy azzal táncoljon. Előfordult az is, hogy a legények 
egymás után felkérték a lányt, és a megfelelő, mindenkinek feltűnő pillanatban 
faképnél hagyták. Ezzel a szégyennel távozhatott haza.300 

Máskor a legények kimuzsikálással, kitáncoltatással álltak bosszút a kikosa-
razásért, azaz az udvarlás elutasításáért vagy egyéb valóságos, netán vélt sérele-
mért. Ez lehetett a következménye annak is, ha egy lány illetlenül viselkedett a 
legényekkel szemben, magára haragította őket. Vagy ezt a szankciót alkalmazták a 
már említett illemsértésre, ha egy lány visszautasította a táncra felkérő legényt, ám 
mással utána elment táncolni. Akkor a legények összefogtak ellene, kimuzsikálás, 
kitáncoltatás formájában elbántak vele. A szűkebb értelemben vett kimuzsikálás-
nál a legények lepénzelték a zenekart, mely alkalomadtán körülvette a leányt, és a 
Rákóczi-induló vagy más marsdallam muzsikálása mellett a kijárathoz szorította. 
Ott valamelyik legény seprűt nyomott a kezébe, vagy anélkül kilökte az ajtón, és a 
lány a továbbiakban nem lehetett részese a mulatságnak. Ennek változataként, de 
már kitáncoltatásként, amikor a zenészek játszani kezdtek, az egyik legény felkérte 
táncra az illemsértő lányt. Mikor a zenészek elé értek, a muzsikálást leállították és 
söprűt nyomtak a lány markába. Vagy mikor a zenét megállították, a legény név 
nélkül hangos szóval ismertette az esetet. A magára ismerő lány pedig megszégye-
nülten távozott.301 

Kitáncoltatásnak nevezték a lány megbüntetésének azt a módját is, mikor az 
egyik legény felkérte a sértést elkövetőt táncolni, aztán tánc közben az ajtó felé irá-
nyította, ott hirtelen félreugrott, és a lány kipenderedett. Nem végződött azonban 
mindig simán a kimuzsikálás, kitáncoltatás. Előfordult, hogy valamelyik legény a 
lány védelmére kelt, amiből vita támadt. Tyukodon (Szatmár m.) pedig az is meg-
esett, hogy az izgága legényt tessékelték ki, nótát, marsot húztak neki és még a be-
lépődíjat is visszaadták számára. A lány, kivételesen a legény megszégyenítésének 
ezt a módját gyakran nem nevezték nevén, hanem körülírták: kiküldték a táncból, 
kibabráltak vele.302

Kocson (Komárom m.) a II. világháború előtt nagy bálok alkalmával történt 
meg a lányok kimuzsikálása. Ha a lány illetlenül bánt kedvesével, így mást is be-
eresztett magához, a legények összebeszéltek ellene. A bálban a megcsúfolt legény 

300 PESOVÁR F 1981, 58.
301 JÁVOR-PESOVÁR F 1980, 197.
302 PESOVÁR F 1981, 58.



132

táncolt kedvesével, majd egy intésére a cigány a rákócit, azaz a Rákóczi-marsot kezdte 
húzni. A legény az ajtó felé táncolt a lánnyal és a kitárt ajtón kilökte. Volt olyan, aki 
meg is rúgta a lányt. A többi legény pedig mocskolta. A szomszédos településen, 
Tatán a juhászok bálján pedig az is megesett, hogy a pásztor az ablakon keresztül 
hajította ki kedvesét, hogy az összetörte magát.303 

A Kocs községihez nagyon hasonló gyakorlat élt a Móri-völgyben. Kutatásom 
során az 1970-80-as években még volt alkalmam beszélni egykori legényekkel, akik 
a kitáncoltatást szervezték, és asszonnyal, aki lányként azt elszenvedte. Az utóbbi 
személy mintegy 50 év után is restelkedve, csak némi hallgatást követően beszélt 
részletesen az eseményről.

 A Móri-völgy minden községében (Fejér m.) ismerték és szükség szerint alkal-
mazták a kimuzsikáltatás szokását. Sárkeresztesen a közösség törvénye a 20. század 
elején még minden lány számára kötelezővé tette, hogy a neki szóló, intő legénnyel 
– bárki legyen az – elmenjen táncolni. Ellenkező esetben valamelyik legény kivezette 
vagy kimuzsikáltatta. A többiekkel a megszégyenítésben egyetértve, összebeszélve, 
felkérte a lányt, az ajtó felé irányítva táncolt vele, majd kipenderítette, esetleg még 
„szoknyán is rúgta”. Az utolsó ilyen eset a községben az 1920-as években fordult elő. 
A lányra nagy szégyent hozott, a falu szájára vette, évekig emlegette a történteket.

Csókakőn a II. világháborúig, ha a lány nem fogadta el a legény udvarlását, az 
főszót [felszólt] a zenészeknek, hogy a Rákóczi-indulót most melyik lánynak játsz-
szák. A muzsikusok, bár nem nagyon szívesen, de húzták a marsot. Az érintett 
leány rendszerint meg sem várta a zeneszót, hanem menekült, haza futott előle. A 
dallam első sorából a falu a „vidd haza, vidd haza” felszólítást hallotta ki. Az eset 
nagy szégyent hozott a lányra, de a legényre is, hiszen a faluban így mindenki meg-
tudta, hogy a lány nem állt vele szóba. Mondták is, hogy minek kapaszkodik olyan 
kocsi után, amelyik nem veszi fel!

Csákberényben szintén kimuzsikátották a rátarti lányt. Az ilyenkor szokásos 
nóta („Nyitva van a kapud Sári…”) dallamára néhány legény megtáncoltatta, 
pörögtek vele párat. Közben kinyitották a kocsmaajtót, oda vezették a lányt, majd 
kilökték, taszítottak rajta egyet. Az ilyen leány pár hétig, hónapig nem mutatkozott 
mulatságban, utána pedig másképp viselkedett. A válogatós lánynak az édesanyja 
sem fogta mindig pártját. Figyelmeztette: „Vagy én adok egy pofont, vagy a legény 
ád!” Az utolsó kimuzsikáltatás itt az 1950-es évek közepén történt.304 

Pesovár Ferenc (1930-1983) folklorista, néptánckutató – ahogy a hivatkozások-
ból is látható – egyik kedvelt kutatási témája volt a kitáncoltatás. A székesfehérvári 
Alba Regia Táncegyüttes jogelődjénél néprajzi tanácsadóként is tevékenykedett. 
Ötlete nyomán Botos József, az együttes művészeti vezetője, elismerést arató koreo-
gráfi át készített a kitáncoltatásról.

303 FÉL 1941, 96.
304 GELENCSÉR-LUKÁCS 1991, 313-314.
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Ratkó Lujza etnográfus monográfi ájában komplex módon vizsgálta egy táj-
egység, a Közép-Nyírség néptánc hagyományait. Könyvében kitért a táncillemre, 
a táncba hívásra és a kikosarazás megbüntetésére. A táncos alkalmakkor a fel- és 
lekérést visszautasító, a táncosát otthagyó, a rosszul táncoló párját egy jobb táncosra 
felcserélő leány büntetésének legáltalánosabb és leglátványosabb módja a kihege-
dülés, kimuzsikálás, kikísérés vagy leszállítás volt. Csak kellő bátorsággal és pénzzel 
rendelkező gavalléros, nagy kaliberű, vagánylegények merték így megszégyeníteni a 
lányt. Ugyanis általában a lánynak is akadt védelmezője a rokon legények, barátok 
személyében. A kikosarazott fi ú megállította a zenét, aztán húzatta a Rákóczi-in-
dulót, majd kikiáltotta a megsértő nevét, amihez hozzátette: Szállj le, szállj le! Ezt 
követően kikísérte vagy kihúzta a lányt az ajtóig vagy kapuig és kilökte az udvarra 
vagy utcára. Seprűt is nyomhatott a kezébe megszégyenítésül, hogy azzal táncol-
jon, mivel ő nem felelt meg neki. A lány legtöbbször sírva hagyta el a tánchelyet, 
szégyenszemre el kellett tűnnie a bálból.

Ha a lánynak udvarlója, rokona, barátja akadt a legények között, aki védelmére 
kelt, úgy általában verekedéssé fajult a dolog. Különösen, ha a legény haragból, fél-
tékenységből, bosszúból muzsikáltatta ki a lányt. A kihegedülés igen nagy szégyennek 
számított, a lány utána egy ideig nem is ment a bálba, kivéve, ha erős pártfogója 
akadt a legények között.

A kikísérés mellett az illetlenül viselkedő lány büntetése volt még a pofon vagy 
a fenékbe rúgás is. Ilyen durvaságokra azonban inkább csak az ittas legények vete-
medtek. Mégis, mindegyiket jogosnak ismerték el a fi ú részéről, mivel a lány vétett 
a közösség viselkedési normái ellen.

Mivel a lányok jól ismerték a szokásokat, elfogadták a felkérést, bárki hívta őket 
táncba, így a báli illem megsértése és a vétkes lányok megbüntetése csak ritkán tör-
tént meg. A legények közül sem mindegyik volt olyan természetű, hogy a sérelmet 
megtorolja. Az is előfordult, hogy részeg kötekedő legényt hegedültek ki bálból vagy 
lakodalomból, különösen, ha lekéréskor nem akarta átengedni a párját.

A geszterédi magyar prímás nem volt hajlandó senkit kimuzsikálni. Nem akart 
senkit szégyenbe hozni, számára az erkölcsi szempont fontosabb volt az anyagi ha-
szonnál. A kihegedülést ugyanis a legénynek külön meg kellett fi zetni.305

A kimuzsikáltatás jogszokásának megszüntetésében a változó viszonyoknak 
volt szerepük. Különösen a táncillem megváltozásának, melyre hatott a polgári il-
lem térhódítása, a városi tánctanárok oktatása. A női egyenjogúság lassú kiteljese-
dése szintén hozzájárult a kemény szankció eltűnéséhez.

305 RATKÓ 1996, 113-114.
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A halálra táncoltatott lány

Solymossy Sándor (1864-1945) folklorista, a magyar néprajzot összefoglaló első 
nagy kiadványban Sági bíróné leánya alcím alatt szólt egyik legelterjedtebb népbal-
ladánkról. Véleménye szerint ennek közkedveltségéhez hozzájárult a nép érdeklő-
dése a falusi táncok iránt, és a legények részéről a táncközbeni bosszúállás külön-
féle, nagy érdeklődéssel kísért módja. Az ezek közé tartozó kitáncoltatással, mint 
az egyik legnagyobb megszégyenítéssel hozta összefüggésbe Solymossy a balladát. 
Másrészt az egykori táncjárvánnyal, bűvös tánccal, mely mondáinkban szerepelt, 
és Arany János Az ünneprontók cím alatt versében is megénekelt.306

A halálra táncoltatott lány vagy Sági bíró lánya a klasszikus balladáink közé 
tartozik. Egyike a poetikailag legjobban felépített, hatásos magyar balladáknak.307 

A többszáz változatban felgyűjtött, önálló típust alkotó balladáról Kriza Ildikó 
alapos kutatás után külön kötetet írt. A továbbiakban elsősorban az ebben található 
megállapításokat használom fel.308

A ballada témája a magyar műfaji szabályokhoz igazodva egyetlen, konfl iktust 
hordozó esemény. Egy, esetleg több legény megy el a leány, sokszor a gazdag bíró-
lány házához. A gyakran szegény legény a lányt rövid párbeszéd után bálba hívja, 
vagy a közösségi illem szabályai szerint anyjától bálba kéreti. A legény vagy az 
anya elsorolja a lánynak, hogy mit vegyen fel, milyen díszesen öltözzön. Sok válto-
zatban a leány visszautasítja a hívást, mert rosszat sejt. Miután megérkezik a mulat-
ság helyszínére, a legény felszólítja a zenészeket muzsikálásra, ezzel megkezdődik 
a tánc. A lány ereje fogytával kéri, gyakran háromszor is, hogy engedjék pihenni. 
Hiszen ruhája testére tapadt, gyűrűje ujjába dagadt, cipője vérrel tele. Kérése azon-
ban nem teljesül, addig kell táncolnia, míg meg nem hal. A lány halála után a szü-
lőket vagy csak az anyát megátkozza a ballada. A változatok egy részében a legény 
is meghal. Az újabb variánsokban a legényt bíróság elé állítják. A tánc tragikus 
kimenetelét a ballada gyors eseménypergetéssel, a párbeszédek egymásutánjával, 
az érzelmekre hatóan adja elő.309

A halálos tánc kiváltó okát a balladából csak ritkán lehet megtudni. Homályos, 
nem részletezett célzásokból vagy az adatközlők magyarázatából. A sejtelmesség 
a műfaj sajátossága, a drámai feszültség részben ebben gyökerezik. A szöveg és a 
hozzáfűzött magyarázatok alapján a tragikus tánc végül is három okra vezethető 
vissza.

1. A társadalmi, vagyoni különbségből fakadó konfl iktus a leggyakoribb 
ok. A ballada hőse legtöbbször a bíró lánya, tehát a falu közösségéből kiemelkedő, 
vezető szerepet betöltő személy leszármazottja. (Sági bíró lánya, Csáki bíró lány.) 

306 SOLYMOSSY é.n. III. 122. 
307 KRIZA 1979, 418-419.
308 KRIZA 1967.
309 KRIZA 1967, 36-37. KRIZA 1979, 418.
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A település első lányai közé tartozik, aki a rétegeződött paraszti társadalomban 
megkülönbözteti magát. Magatartásával a közösség törvényét sérti, szembehelyez-
kedik a közösség rendjével: nem megy el a bálba, illetve mikor mégis, ott vissza-
utasítja a táncba hívó legényt. Némely változatban sértegeti is. Mindez kiváltja a 
közösség ellenszenvét és a legény bosszúját. A lány díszes, drága öltözetével (ruha, 
gyűrű, csizma vagy cipő) hangsúlyozza gazdagságát. Ezzel is tudtára adja a legény-
nek, hogy nem illenek össze. Máskor az anya választja el a fi atalokat egymástól.

2. A szerelem, a szerelemféltés különösen alkalmas a balladai konfl iktus 
megteremtésére, itt is ez a második ok. Egyes variánsokban a lány hűtlensége a 
tragédia kiváltója. Megszegve a közösség szokásait, két szeretőt tart, így méltán 
nyeri el büntetését. Ez azonban nem kitáncoltatás, hanem halálra táncoltatás. 
Ahogy nem a megszégyenítő, a tánc abbahagyását jelentő kitáncoltatásról van szó, 
úgy nincs köze ennek a középkori eredetű haláltánchoz sem. Egyes változatokban 
a legény a lányt annak könyörgésére sem engedi el a táncból, mondván: ha az övé 
nem lesz, másé se legyen!

3. Az irracionális magyarázat szerint a szerető legény képében megjelenő 
ördög táncoltatja halálra a lányt. Az ilyetén, kevésszámú változat az ország azon 
részeiben bukkant fel, ahol még élt az archaikus hiedelemvilág jelentős része. A 
táncot egyébként is hosszú ideig sokan ördögi eredetűnek tartották. Minden rend-
kívüli kimenetelű táncról úgy gondolták, hogy az valamilyen módon az ördög 
praktikájának eredménye. A halált hozó, felfokozott ütemű tánc is ördöginek értel-
mezhető. az ördög halálra táncoltatott, amire földi ember nem is volt képes.310

A ballada második felében a két táncoló párbeszédjén keresztül lesz megismer-
hető az eseménysor, melyet a tragédiát bejelentő strófa zár. Utána sok változat az 
átkot tartalmazza. A közösség véleményét fejezi ki: átkozott legyen az apa, de még 
inkább az anya, aki a lányát úgy bocsátja el a bálba, hogy reggelig nem látja. Akkor 
pedig már harangoznak rá. Az átok ez esetben ítéletmondás a bűnös felett. A szü-
lők felelősek a történtekért. A legényt pedig a régebbi stílusú balladák felmentik a 
felelősség alól, hiszen ő a közösség törvényének engedelmeskedett. A szülő felelős-
sége azért is nagy, mert egyedül ő lehet a bálban a lány védelmezője, csak neki van 
joga szembeszállni a közösség ítéletével. A szülő a bűnös azért is, mert a szokástól 
eltérően engedte el gyermekét. Polgárosultabb helyeken ugyanis a báli szokások 
közé tartozott, hogy a 20. század elejétől táncos alkalomra a lányok az anyjuk vagy 
közeli ismerősük, rokonuk kíséretében mentek. Különösen, ha életükben első alka-
lommal báloztak. A falu közössége megvetette, gondatlannak tartotta azt a szülőt, 
aki a lányt felügyelet nélkül engedte a mulatságba. Mindez valószínűleg a polgári 
etikett hatása alatt alakult így.311 

Egyes balladaváltozatok a legény tánc utáni, további sorsát is követik. Van, 

310 KRIZA 1967, 35-36, 67-109.
311 KRIZA 1967, 94, 170-176.
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amikor fájdalmában meghal lányszeretője után, máskor azonban börtönnel bűnhő-
dik. A régi stílusú balladaváltozatoktól eltérően ugyanis az új stílusúak nem tartják 
jogosnak a legény tettét. A nép korábbi etikája szerint jogos ítélet végrehajtásáról 
volt szó. Ennek értelmében a legény nem társadalomellenesen cselekedett, így nem 
ítélték el tettét, nem várt rá büntetés. A megváltozott társadalmi viszonyokkal 
együtt változott azonban a cselekmény értékelése, megítélése. Méltó büntetést kap 
a legény, de ezt már nem a közösségtől, hanem külső hatalomtól, az igazságszolgál-
tatástól. A régi stílusú balladákban még a közösséghez tartozás gondolata, a közös-
ségi erkölcs törvénye fejeződött ki. Az új stílusúaknál inkább az általános emberi 
érzések,312 szabályok és az állami bíráskodás döntése.

Más kutatók nyomán Kriza Ildikó is megerősítette, hogy a tánc a paraszti tu-
datban egyfajta büntetési módként is szerepelt. (A népmesékben is felbukkant így.) 
Középkori kegyetlenségű büntető eljárásnak tekintette a halálos táncot. Mindez a 
balladában a test kimerülésének ábrázolásával történt.313 Sőt, másutt – külön hivat-
kozás nélkül – a halálra táncoltatást középkori büntetésformának írta.314 Felhívta a 
fi gyelmet, hogy a régi stílusú balladák központi témája a családi élettel volt kapcso-
latos. A házassági, sőt szerelmi hűség megszegése kegyetlen halált vont maga után. 
Más balladákban pedig – a középkor gondolatvilágát követve – művészi formába 
öntötték a megégetést, a ló farkához kötéssel halálra hurcolást és még jónéhány 
azóta eltűnt büntetést.315

A halálra táncoltatott lány balladája, annak egyes változatai számos közösségi 
normát tartalmaztak, kimondva vagy érzékeltetve. Ezek megsértése, megszegése 
történt a ballada cselekménye szerint, melyet követett a büntetés. Bár Kriza Ildi-
kó írásaiban más terminológiával élt, valójában népi jogszokásokat, azokhoz kap-
csolódó kötelezettségeket vagy tilalmakat mutatott be. Megszegésük a közösség, 
azon belül az egyének rosszallását, elítélését váltotta ki. Következményként jött a 
közösségi szankció. Ha az egyén szankcionált, amögött is ott feszült a közösség 
egyetértése. Mindezek nem csak a balladaszövegekből voltak kiolvashatók vagy 
kikövetkeztethetők, hanem a balladákhoz fűzött magyarázatokból is.

A balladák előadói, eléneklői, azaz az adatközlők a ballada minden mozzana-
tát hihetőnek, igaznak tartották. Sok helyen a tragédia pontos helyszínét, idejét, 
a szereplők nevét is megmondták. Magyarázatuk racionális magva szerint a tánc 
a végkimerülésig tartott, a halál csak később következett be.316 Mint a nyelvterü-
let egészén elterjedt balladát, Fejér megyében, a Mezőföldön is gyűjteni lehetett. A 
Sági bíróné lánya Alapon és Szabadegyháza – Hippolyt-pusztán fordult elő. Benne 
a lány kikérése az anyától történik. A legény szerelemféltésből táncoltatja halálra a 

312 KRIZA 1967, 11-12, 120, 122-123, 180-183.
313 KRIZA 1967, 95, 169.
314 KRIZA 1979, 418.
315 KRIZA 1967, 11-12.
316 KRIZA 1967, 96.
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módos lányt. Szerepel a szövegben az édesanyát megátkozó motívum és a legény 
tömlöcbe kerülése.317 További előfordulási helyként említhető a megyéből Csősz, 
Ercsi, Érd, Pákozd és Vereb.318

A halálra táncoltatás megtörténtébe vetett hitet, meggyőződést mindenkép-
pen erősítette, ha valaki a hosszú táncban rosszul lett és emiatt lelte halálát. Az 
ilyen esetnek gyorsan híre ment, különösen, ha a szóbeli közlések mellé az újságok 
híradása is társult. Az előző századfordulón az egyik Fejér megyei községben lako-
dalmat tartottak. Éjfélkor a szokásrendnek megfelelően mennyasszonytáncra került 
sor, amikor is a mennyasszonynak mindenkivel egy rövidet táncolni, párat fordul-
ni kellett. A gyenge fi zikumú, amúgy is betegségre hajlamos mennyasszony egy 
idő után jelezte, hogy nem bírja a táncot. Ám követni kellett a hagyományokat, nem 
lehetett szünetet tartani. A tánc végére a mennyasszony igen rosszul lett, rövidesen 
ágynak esett, néhány nap múlva pedig meghalt. Nyilvánvaló, hogy ez esetben nem 
a halálba táncoltatás volt a cél, ám eredményként mégis ez következett be.

Vargyas Lajos (1914-2007) népzenekutató a balladát francia eredetűnek tartotta, 
14. századi átvételt feltételezett. Angol és itáliai változatokról is szólt.319 A halálra 
táncoltatás motívuma ismert a dán, a német és más népek folklórjában is, különbö-
ző tartalomba ágyazva.320 

A halálra táncoltatott lány balladáját többen feldolgozták. Így népies színjáté-
kot alkottak belőle, melyet a Dunántúlon és az ország más részein is bemutattak. 
Molnár István (1908-1987) néptánckutató, koreográfus is dramatizálta a balladát, 
ezzel ötletet nyújtott a falusi színjátszóknak. Valószínű, hogy műkedvelő csoportok 
ezt az alkotást is bemutatták. A ballada művészi szintjét azonban ezek az alkotások 
nem érték el. 

2008-ban a Honvéd Táncszínház és zenekara adta elő a Ballada című 
táncművet. A halálba táncoltatott lány balladájából Vincze Zsuzsa írta színpadra, 
koreográfi áját Zsuráfszky Zoltán készítette. A táncmű rendezője is ő volt. 2011-
ben Hules Endre rendezésében mutatták be A halálba táncoltatott leány című 
magyar-szlovén-kanadai játékfi lmet. A Honvéd Táncszínház táncjátéka adta a 
koprodukciós fi lm magját.

Pécsett a Janus Egyetemi Színház 2013-ban mutatta be Mikuli János rendezé-
sében A halálra táncoltatott lány c. színművet 13 képben. A darab Csoóri Sándor 
balladája alapján készült, aki művében a modern líra eszközeit és a népköltészet 
stílusjegyeit ötvözte. 

317 PESOVÁR F. 1982, 112-114, 116.
318 VARGYAS 1976, II. 278. 
319 VARGYAS 1976, II. 281, 283.
320 KRIZA 1979, 418, 419. 
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Az ünneprontók

A halálra táncoltatott lányról szóló népballada egyes változataiban természet-
feletti lény, maga az ördög táncoltatja a végső határig szerencsétlen áldozatát. Egy 
norma, egy társadalmi szabály megszegőjét földöntúli erő bünteti. Történetesen az, 
aki egyébként a rossz, a bűn képviselője.

A nép, a parasztság gondolkodásában tehát a táncra kényszerítés, a tánccal 
büntetés származhatott túlvilági hatalomtól. Azokat is ilyen módon büntették, 
akik az egyházi és világi törvényekkel megegyező paraszti normákat megszegve 
nagyünnepen, esetleg bizonyos vasárnapon mulatoztak, táncoltak, azaz ünnepron-
tók, ünneptörők voltak. 

A Magyar Néprajzi Lexikon meghatározása szerint az ünneprontók körül 
mondacsoport alakult ki. Ezek alapgondolata, hogy az ünnepi tilalmak megsze-
gőit a túlvilágiak borzalmas büntetéssel sújtották. Azok, akik vasárnap táncoltak, 
duhajkodtak, ebbéli tevékenységüket nem tudták abbahagyni, ítélet napjáig járták 
vagy a föld alá süllyedtek. Az egész Európában elterjedt mondatípus a korai keresz-
ténység szigorú egyházi tilalmának emlékét őrizte.312

Arany János (1817-1882) egyik kései, 1877-ben írott balladájában, Az ünnepron-
tók címűben jeleníti meg az ünnepet, a Pünkösdöt megszentségtelenítő, az egyhá-
zi és közösségi szabályokat megsértő mulatozókat, akik nem tudják abbahagyni 
táncukat, melyet az ördögi dudás, talán maga az ördög ural. Ünneprontásukért 
pokolra jutnak, vélhetően az ördög viszi el őket. 

A költemény tartalma: Piros Pünkösd reggelén a harangszóra egy kis falu jám-
bor népe imára gyülekezik. Az ünnep áhitatát ördögi zaj, szitok, otromba kacaj, 
tivornya hangja töri meg, hogy beleremeg az egyház tornya is. A közelben vígadók 
muzsikásért, hegedűsért akarnak szalajtani, mikor egy sanda, szikár, csúf, szőrös, 
öreg dudás közeleg hangszerét billegtetve. A mulatók betessékelik, tudva, hogy 
ilyen módon ünnepet törnek, Istent szidnak. A ravaszul mosolygó öreg zenéjére 
a tánc mind vidorabb, szaporább, sebesebb lesz. A táncolók egyike rákiált, hogy 
hagyja el már, de a dudás egyre fújja. A kifáradt tivornyázók leülnének, hívnák 
őket haza ebédre, de nem lehet, a zenére egyre ugrálni kell. Fut hozzájuk a csa-
lád, hogy már elég! Ám nem tudják abbahagyni. Hiába közeleg már az éj, hiába 
vérkönnyes az arcuk, lábukat viszi a tánc ördögi kedve. Éjfélkor pedig kénköves 
szag terjed, forgószél támad, mely a bőszen táncoló, egész csoportot a pokol tüzes 
fenekére viszi.322

Arany János követte a műfaj törvényeit: homály uralta, tragédiába torkolló 
balladájában a templommal a kocsmát állította szembe. A szenvedély bűnbe, a 
normák megszegésébe sodorta a fi atalokat, melyet a szankció követett a reggeltől 

321 DOBOS 1982, 442.
322 ARANY 1967, I. 387.
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éjfélig játszódó, ellentétekre épülő balladában. A mulatozók egy idő után már nem 
is urai akaratuknak, természetfeletti erő űzi, táncoltatja, végül a lehető legsúlyo-
sabbal bünteti őket.

Arany János, a népi sarjadék, ki maga is gyűjtötte a népdalokat, aki legalább 
bizonyos mértékig ismerte a nép hiedelemvilágát, feltehetően hallott környezeté-
ben az ünneprontókról és büntetésükről. Balladája megírásakor mégis egy pony-
vairodalmi munkát használt kiindulásul. A mű címe így hangzott: Nóták a hely-
telen és zabolátlan tánczolokról. Évszám nélküli címlapján három pár táncolt, egy 
hegedűs húzta, egy klarinétos fújta, a mennyezetről aláfüggő mécses fényében. 
Arany példánya elkallódott. Viszont fennmaradt az 1764-es évszámmal ellátott, 
Aranyénál vélhetően régebbi ponyvairodalmi termék, a maga korában szokásos 
hosszú címével: Egy rettenetes, iszonyú és hallatlan lett dolog valamelly zabolátlan 
Tántczolokról, Kiket az Ur Isten ebben az 1753. Efztendőben Virin Cseh-Orfzági 
Városban meg-büntetett, máfoknak meg-intésére, és példájára elő adatott.

A 33 versszak tartalma a következő: Intés a keresztyén szüzekhez és ifjakhoz, 
kik a táncot, italt, muzsikát kedvelik, ne feledkezzenek el Istenről. Hallgassák meg 
a Virinben történteket. Az ottani elfajult ifjúság kocsmába járt. Farsang farkán, azaz 
végén, vasárnap, mikor a templomban harangoztak, 10 leány és 6 legény a kocsmá-
ban mulatott. A misét, a prédikációt a kocsmáros intése ellenére elmulasztották, 
pálinkát ittak. Azután bort, hogy lerészegedtek. Muzsikásokért küldtek, kik jöttek 
is, de senki nem tudja, kik voltak. Viszont kijelentették: Amíg mi nektek vonjuk, 
addig táncolnotok kell! A mulatozók megfeleltek: Húzzátok csak, mi majd a lányok-
kal táncolni fogunk! Szüléik, az oltári szentséggel megjelenő pap és mások hiába 
fordultak hozzájuk, sőt szüléiket szidták, verték, csak táncoltak, nevettek. Erre a 
szülők megátkozták őket, hogy mindörökké táncoljanak. Négy leány ekkor szüle-
ivel haza ment, hat pár azonban tovább folytatta. A muzsikások húzták, ők pedig, 
mint a bolondok, táncoltak, nyugalmat nem találtak. A lábukból már vér folyt, mi-
kor négyen közülük eltűntek, elvesztek. Négy pár étlen-szomjan, nyomorúsággal, 
Isten haragjától sújtva azonban tovább táncolt. Ruhájuk elszakadt, bőrük elkopott, 
csontjaik kilátszottak, mindenki csodájukra járt. Mindezt rút táncukért büntetésül 
kapták, mert szüleiket nem tisztelték és saját akaratuk szerint cselekedtek.323

A ponyvában az ünneprontás büntetése tehát részben örökös tánc elrendelése, 
részben az evilágból eltűnés lett. Előidézői túlvilági erők voltak: maga az Isten és az 
ismeretlen, talán ördögi muzsikusok.

A kutatás kiderítette, hogy Virin nevű település cseh vagy morva területen nem 
található. Így az eredet tekintetében a tájékozódást más irányban kellett folytatni. 
A virini monda ősének a kölbigki táncosok esetét kell tekinteni.

Malmesbury Vilmos (1090 körül – 1143) angol krónikája 1125 táján írt róluk. 
A csodatörténetet 1012-re teszik. Saxoniában (Szászország), Karácsony éjszakáján a 

323 KATONA 1900, 297-303.
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Szent Magnus Martyr Templomában egy Rupertus nevű pap mondta a misét. Né-
mely trágárok, kiknek vezetője Othbertus volt, a cinteremben tréfát és játékot űz-
tek, kacagtak, énekeltek. Végül három asszonysággal táncot jártak, a jámbor lelkek 
megbotránkoztatására. A táncolók semmibe vették a pap által hozzájuk küldött 
egyházfi t, annak fi gyelmeztetését a szent éjszakára, a jeles ünnepre, a hely szentsé-
gére. Mivel ugrándozásukat, rikoltozásukat, csintalankodásukat tovább folytatták, 
a pap az oltárnál feléjük fordulva megátkozta őket. Így Isten dicsőségének meg-
becstelenítéséért bosszút állt rajtuk. Azt kívánta a lelki atya, hogy adja az Isten, 
egy esztendőn át táncuk meg ne szűnjön. A tizennyolc pajkos muzsika nélkül is 
egy évig táncolt. Se nem ittak, se nem ettek, se nem aludtak, semmit nem pihentek. 
Mégsem fáradtak el, ruhájuk el nem szakadt, meleg vagy hideg nem ártott nekik. 
Csak táncoltak, mely tánc volt a büntetésük. Egy férfi , aki a táncolók közül ki akarta 
vonni húgát, nem tudta azt megtenni. A nő kiszakadó karja a kezében maradt. A 
táncolók a földet maguk alatt verem mélységűre taposták. Mikor büntetésük ideje 
letelt, Szent Heribertus kolonini (kölni) érsek szabadította fel őket. A templomban 
penitenciára intette, meggyóntatta, bűneitől feloldozta valamennyit. A gyónás után 
az asszonyok azonnal kimúltak a világból, a férfi ak még egy kevés ideig éltek, de a 
büntetés rajtuk maradt, testük éjjel-nappal reszketett. Haláluk után mégis csodákat 
cselekedtek.

Az angol krónikás leírását Mincentius Bellovacensis (1190 körül-1264?) francia 
domokos szerzetes adta tovább enciklopedikus munkájában, majd több későbbi író 
is. Közben a történet egyre bővült. Nálunk az esemény Taxonyi János (1677-1746) 
jezsuita tanár révén terjedt el.324 A méltatlan ünnepléssel kapcsolatos mondák, hie-
delmek, legendák a 11. századtól napjainkig nyomon követhetők.325

Visszafele haladva az időben az ókorig lehet eljutni. A 11. századi Othbertus-
anekdota cselekménye, a karácsony esti tánc a cinteremben, azaz a templom körüli 
temetőkertben zajlott. A középkori ünneprontó temetői tánc valójában egy hosszú 
fejlődési folyamat eredménye volt. Antik hatásra az ókeresztény kultusznak része 
lett a közös étkezés. Ez aztán elfajult: a sírok, a templomi védőszent sírja feletti 
lakomává, táncünnepséggé alakult, melyről Szent Ágoston is szólt az 5. században. 
A lakmározástól csak egy lépés volt a tánc, a pogány szokások, táncok elegyedtek 
az ókeresztény szokásokkal. Így a korai kereszténység tánca eredetében a dionysosi 
táncig vezethető vissza. A korai zsinatok rendszeresen szót emeltek a gyász-aga-
pék, a templomi lakmározások ellen. A táncos ünneprontás gyökere tehát itt talál-
ható meg. Figyelemre méltó a haláltánc irányába mutató kapcsolat is.326

Az ünneprontókat büntető táncról még egy monda szerepel gyakran a szak-
irodalomban. Eszerint Bánócon (Trencsén m.) 1892. március 25-én, Gyömölcsoltó 
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Boldogasszony ünnepe estéjén az egyik házban vígan táncolt a falu fi atalsága. Vá-
ratlanul azonban megjelent közöttük egy fehér asszony és a zenészeket kérdezte: 
„Játszotok?” Azok felelték: „Játszunk.” Mire az asszony: „No, hát csak játsszatok!” 
Ezt követően a táncosokhoz fordult: „Táncoltok?” A válasz: „Táncolunk.” A viszont-
válasz: „No, hát csak rajta, táncoljatok!” Ezen szavak után eltűnt. A muzsikások 
játszottak és nem tudták abbahagyni, a táncosok sem bírtak megállni. A gyertya 
csak égett, nem aludt el, a falról a vakolat a sok dobogástól lehullott, a táncosok 
lába bokán felül elkopott. De ők mindhalálig táncoltak, a muzsikusok mindhalálig 
zenéltek.327

A tánccal történő ünneprontáshoz kapcsolódóan még egy monda említhető 
meg. Egykor Rábahídvégen (Vas m.) húshagyókedden a csárdában nagy mulatsá-
got tartottak, táncoltak, vigadoztak. Éjfélkor, a bőjt kezdetén azonban egy pár kivé-
telével valamennyien abbahagyták. A táncoló párt hiába kérték, mintha az ördög 
szállta volna meg őket, csak táncoltak, mulattak. A többiek haza mentek, ám a csár-
da a táncoló párral együtt a föld alá süllyedt.328

A méltatlan ünneplés többféle módon, elsősorban munkavégzéssel valósulha-
tott meg. Erre példák hosszú sorát lehet hozni. Az általam említett adatok viszont 
a tánc, a mulatozás formájában történő ünneprontásról szólnak. Ennek szankciója 
pedig általában a továbbtáncolás, a táncra kötelezés. Túlvilági hatalmak, az Isten 
vagy az ördög rendelik el. Két szélsőséges másvilági erő, a jó illetve a rossz megtes-
tesítője. A büntetés a tálió elvéből adódóan tükröző jellegű. Amivel okozták a bűnt, 
az egyházi és világi előírások megsértését, azzal lakoljanak. Az ősi gondolkodás-
nak megfelelően: mivel tánccal törték meg az ünnepet, örökös tánccal bűnhődje-
nek. A korábbi századok emberének igazságérzete ezt kívánta. Ha a történetek, a 
mondák, a legendák világába tartoztak is, akkor is valónak hitték azokat. (A tálió 
elve a kitáncoltatásnál is megfi gyelhető: amikor a lány a tánccal kapcsolatban vét 
illemszabályt, ennek szankciójaként kitáncoltatják. Igaz, itt kevésbé direkt, egyér-
telmű az elv alkalmazása.)

A 19. század végén, különösen az ország polgárosult vidékein az ünnep-
rontás döntően munkavégzéssel történt. Székesfejérvár és Fejér megye köz- és 
társaséletének közlönye, a Szabadság c. újság Az ünneprontás című vezércikkében 
lépett fel az ünnep megszentségtelenítése ellen. Dicsérte a kapcsolódó törvényeket, 
de végrehajtásukat, betartásukat hiányolta. Rögzítette, hogy vasárnap keresztény 
és zsidó egyaránt eltiltott a nem elkerülhetetlenül szükséges munka végzésétől. 
Még sincs jogkövetés, sok a törvénysértés. Neveket lehetne felsorolni, hol a cselédek 
fölfogadásánál egyik feltétel az, hogy vasárnap kimenője nem lesz és tartozik a 
munkát épp úgy teljesíteni, mint hétköznap. Az ilyen pária vasárnap sem emelked-
het föl Istenéhez. A törvények nem akarják, hogy a vasárnap az érzéki kicsapongá-
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sok napja legyen, hanem azt óhajtják, hogy a nép erkölcsi komolysággal ülje meg, 
amint azt Anglia vagy Svájc népe teszi. Azt is megemlíti az írás, hogy néhány évvel 
ezelőtt még minden kis és nagyobb község megünnepelte a vasárnapot. A vasár-
nap volt az, mely napon a nép apraja-nagyja tisztán, kiöltözve, zsúfolásig megtöl-
tötte a templomot. A délutáni vecsernyét követően pedig táncba ugrott a fi atalság 
és csak az esti harangszó intette imára és nyugalomra a víg falu népét.329

Az életviszonyok változását jelzi, hogy a vasárnap délutáni táncot az újság-
író már közel sem tekintette ünneprontónak, hanem ellenkezőleg, az idilli falukép 
elemei közé sorolta.

Az újságban is említett, a kiegyezést követően az ünnepek megtartásáról meg-
alkotott törvényi szabályozás lényegében az egész polgári korban hatályban ma-
radt.

Alapvető kérdéseket rendezett a törvényesen bevett keresztény vallásfeleke-
zetek viszonosságáról szóló 1868. évi 53. tc. Bevezetőjében kimondta, hogy ez a 
törvénycikk az 1848. évi 20. tc. alapján rendelkezik a keresztény vallásfelekezetek 
viszonosságáról. Az utóbbi, az 1848. áprilisi törvények egyike a 2. §-ban egyértel-
műsítette, hogy Magyarországon a törvényesen bevett vallásfelekezetek mindegyi-
kére, különbség nélkül a teljes egyenlőség és viszonosság áll fenn.

A bevett vallásfelekezetek azaz törvényesen elismert vallások közé a polgári 
korszakban a római katolikus, a görögkeleti, a görög katolikus, a református, az 
evangélikus, az unitárius és 1895-től az izraelita vallás tartozott. Külön kategóriát 
képeztek az elismert, valamint az el nem ismert, azaz tűrt vallások. A polgári állam 
a vallásszabadság elvét vallotta, fontosnak tartotta az egyes felekezetek, egyházak 
egyenjogúságát, mégis némely egyházakat kiemelt a többi közül.330

Az 1868. évi 53. tc. 19. §-a két fontos rendelkezést tartalmazott. Egyrészt fő-
szabályként kimondta, hogy egyik vallásfelekezet tagjai sem kötelezhetők más 
vallásfelekezet egyházi szertartásainak, ünnepeinek megtartására, illetve ezeken 
a napokon a munkától tartózkodásra. Másrészt azonban, az előbbi szabály alóli 
kivételként elrendelte, hogy a vasárnapokon minden nyilvános és nem elkerülhe-
tetlenül szükséges munkát fel kell függeszteni. További kivételként kimondta, hogy 
bármely vallásfelekezet ünnepén a templom közelében mellőzni kell mindazt, ami 
az egyházi szertartást zavarná. Ugyanilyen védelemben részesült az egyházi me-
net azokon az utcákon és tereken, melyeken keresztül vonult. Az említett kötele-
zettségek megszegését azonban ez a törvény nem szankcionálta.

Az 1879. évi 40. tc. (továbbiakban Kbtk.) és az 1878. évi 5. tc. (továbbiakban Btk.) 
tartalmazta, hogy a vallás és gyakorlása elleni kihágásoknak valamint bűntet-
teknek és vétségeknek milyen jogi következménye van. A témánk szempontjából 
fi gyelemre méltó törvényhelyeket említem meg.

329 SZ. 1889. október 31.
330 POMOGYI 2008, 115.
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A Kbt. 51. §-a elrendelte: Aki az állam által elismert hitfelekezet vallásos tisz-
teletének tárgyát, a vallásos szertartásra rendelt helyiségen kívül és nem a vallási 
szertartás alkalmával nyilvánosan meggyalázza, ezzel közbotrányt okoz, 8 napig 
terjedő elzárással büntethető. Még fi gyelemre méltóbb az 52. §: Aki az 1868. évi 
53. tc. 19. §-nak az ünnep- és vasárnapokra vonatkozó intézkedéseit megszegi, 100 
forintig (azaz 200 koronáig) terjedő pénzbüntetéssel büntetendő. A vallás elleni ki-
hágási cselekmények elbírálása nem a közigazgatási hatóságok, hanem a járásbíró-
ságok hatáskörébe tartozott. A jogalkotó ezzel is jelezni kívánta a védendő tárgy 
súlyát, fontosságát. 

A Btk. ide kapcsolódó rendelkezései a 190-192. §-okban voltak fellelhetők. 
Közülük különösen a 190. §. második fordulata érdekes témánk szempontjából: Aki 
az állam által elismert vallás szertartását erőszakkal megakadályozza vagy meg-
zavarja, vétséget követ el. Ezért egy évig terjedő fogházzal és 1000 forintig terjedő 
pénzbüntetéssel büntethető. Az elkövetési magatartással a tettes vallásháborítást 
valósított meg, melynek tárgya minden elismert vallás volt. Az erőszaknak köz-
vetlenül a szertartás ellen kellett irányulni. A vétség a szertartás megakadályozása 
vagy megzavarása révén lett befejezett. Egyébként csak kísérletnek minősült.331 

Természetszerű, hogy a törvények az általános szintjén szabályoztak. Az egyes 
törvényi tényállások absztraktak voltak. Ebből is következett, hogy a normaszöveg-
be nevesített, konkrét formában a tánctilalom nem került be. Viszont a táncolással 
is, további törvényi tényállási elemek megléte esetén, megvalósíthatták a Btk. 190. 
§-át, a Kbtk. 51. §-át.

A Kbtk. 76. §-a értelmében a nyilvános táncvigalom rendezéséhez hatósági en-
gedély kellett. Amennyiben enélkül vagy az engedély megszegésével rendezték, 
úgy az kihágásnak minősült. A 206 000/1926. Bm. rendelet szerint pedig rögtönzött 
tánc (a név félrevezető) csak rendőrhatósági engedéllyel volt tartható. Nem bárhol, 
hanem csak jelentős idegenforgalmat lebonyolító szállodában, ha a tánc céljára ki-
fogás alá nem eső helyiség állt rendelkezésre. A rögtönzött táncot tartó szállodák 
számát városonként a 249 639/1929. Bm. rendelet állapította meg. A rendszeresen rög-
tönzött táncok délután 5 és fél 8 között, valamint 9-től éjfélig voltak tarthatók. Rajtuk 
csak 18 éven felüliek vehettek részt. Az, aki engedély nélkül ilyen táncot rendezett 
vagy ennek tartását megtűrte, vagy a Bm. rendeletet megszegte illetve kijátszotta, 
kihágást követett el.

A városok kiránduló helyein egyes nyilvános étkezőhelyiségekben vasár- és ün-
nepnapi táncok éjjel 11 óráig voltak engedélyezhetők. A tánchelyiséget az étteremtől 
el kellett különíteni, sötétedéssel kivilágítani. Engedély kellett a falusi bálokhoz is.332

Nem kellett viszont ahhoz, ha a kocsmában táncra perdültek, mert ez sem nyil-
vános táncnak, sem rögtönzött táncnak nem minősült, mivel nem előre rendezték. 

331 RÉDEY-LAKY 1909, 532, 533.
332 CSUHAY 1940, 37.
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A polgári korban a vasárnapi, ünnepnapi tánc elfogadottá vált. Önmagában 
ennek nem volt ünneptörő, vallássértő jellege. Ahhoz más, törvényben rögzített 
bűntettnek, vétségnek vagy kihágásnak minősülő elkövetési magatartás kellett. A 
hatóságok, különösen a rendőrség és a csendőrség, fi gyelme inkább arra irányult, 
hogy a rendezéshez van-e hatósági engedély és attól nem tértek-e el.

Az ünneptörés másik gyakori módja, a vasárnapi munkatilalom került legin-
kább megszegésre a polgári korban. Kérdés, hogy az ünnepre vonatkozó törvényi 
rendelkezések megtartása érdekében kik tehettek legtöbbet? Mi volt erről a 19. 
század végi kortársak véleménye? Szerintük elsősorban nem is a világi hatalom 
emberei, hanem a papok a szószékről tehetnek sokat. Ha ők hirdetik, úgy az Isten 
és ember által rendelt szabályokat be fogják tartani, tisztelik a vasárnapot. A lel-
kiismeret sokszor erősebb a törvénynél. Ha mégsem, úgy jöjjenek a közigazgatási 
hatóság személyei. A község elöljárói, valamint a rendőrök és csendőrök kísérjék 
fi gyelemmel, hogy a nép csak elkerülhetetlen munkát végezzen vasárnap. A tör-
vényszegőkkel szemben járjon el a királyi járásbíróság. Az ellenőrző királyi ügyész-
ség is tegye a kötelességét.333

A parasztember nehéz munkája eredményét mindig féltette a kedvezőtlen idő-
járástól. Másrészt a mezőgazdaság, a tél kivételével, mindig adott elegendő, alig 
elvégezhető munkát. Ezért a benne dolgozók némelykor megkockáztatták a vasár-
nap hajnali-reggeli munkát, ami kihágásnak minősült. Átérezve a kényszerű hely-
zetet, sokszor a hatóságok is szemet hunytak a törvényszegés felett. Az egyik Fejér 
megyei parasztgazdaságban az 1930-as évek végén szombat este nem tudtak min-
den terményt a határból haza hordani, pedig jött a rossz idő. A gazda idősebb fi ával 
vasárnap hajnalban kiment a maradékért. A megrakott lovaskocsival igyekeztek 
haza. Tudták, hogy a csendőrjárőr ilyen időszakban merre jár, ezért más utat vá-
lasztottak. Mégis beléjük botlottak az egyenruhások. Kérdéseikre a parasztember 
indokait sorolta. A csendőrök a fi gyelmeztetés után elengedték az ünnepsértőket 
azzal, hogy nem tesznek ellenük feljelentést. De kemény szóval azt is mondták ne-
kik, hogy ne feledjék, ővelük nem találkoztak!

A kállai kettős

Az ünneprontó táncosok ponyvába foglalt történetét Arany János emelte művé-
szi, költői magasságba. A kállai kettős népzenéjét pedig Kodály Zoltán (1882-1967) 
fi nomította tovább. Kodály a kállai kettős dallamát 1926-ban jegyezte le és 1928-ban 
fonográfon rögzítette. Csodálkozására a helybeliek a dallamokat csak tánccal együtt 
tudták előadni. Kodály a kállai kettőst pódiumra vitte, megkomponálta vegyes 
karra és népi zenekarra. A dallamok szövegvariánsai két szerelmes közti érzelmi 
hullámzást, vágyódást, civakodást, kibékülést, büszkélkedést karakterizálnak.

333 SZ. 1889. október 31. 1.
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A mostani kontextusban azonban a kállai kettős elsősorban táncként érdekes. 
Neve Nagykálló (Szabolcs m.) településhez kötődik. Páros tánc, melyre már 1647-
ből van feljegyzés. Szólásként fordult elő: „Most már elöl járod a kállai kettőst.” 
Szinte szószerint ez olvasható Régeni György 17. századi művének kéziratában. 
Gróf Gvadányi József (1725-1901) író, generális ismert költeményében, az Egy fa-
lusi nótáriusnak budai utazása címűben, 1790-ben ugyancsak emlegette: „Legény 
vagyok újra, a kállai kettőst immár eljárhatom.” A tánc mai, kötött formája 19. szá-
zad végi rekonstrukció eredménye. Hármas tagolódású (lassú, gyors, friss) csárdás, 
mely azonban a népies műtánc szellemében alkotott motívumaival elüt a környék 
gazdag tánchagyományától.334 

Réthei Prikkel Marián (1871-1925) bencés szerzetes, nyelvész, a tudományos 
néptánc-kutatás megalapozója szerint ez arra vezethető vissza, hogy a kállai ket-
tőst nem a falusi pór nép, hanem a városi mesterembersorbeli polgárság terem-
tette meg. A rendezettség, a fékezett mozgás is erre utal.335 Más kutatók szerint a 
koreográfi a összeállítása az ottani arisztokrácia egyik hölgytagjának köszönhető, 
ám a parasztság körében is népszerűvé vált. A „Felülről fúj az őszi szél” kezdetű 
szövegre járt tánc nem csak tökéletes tánctudást, hanem gyönyörködtető alakot és 
fellépést is kívánt. Ezért főleg kész férfi ak, daliás termetű emberek járták hozzájuk 
illő asszonyokkal. A nők szerepe ebben a táncban is másodlagos maradt, tartóz-
kodó volt, kivéve a különtáncolásnál illetve a csalogatáskor. Az ügyes táncosokra, 
deli legényekre, férfi akra a 20. század elején Fejér megyében is dícsérőleg mondták: 
„El tudod járni még a kállai kettőst is!”

A kállai kettős elterjedését illetően Réthei Prikkel utalt arra, hogy a tánc után az 
ország minden részében érdeklődött. Ám csak pár helyről, jobbára városokból ka-
pott olyan tájékoztatást, hogy nagyobb mulatságok vagy lakodalmak idején, ritkán 
egy-egy idősebb, jó táncú pár különlegességként eljárja. A tánc elterjedtségének 
kutatását további feladatnak tekintette. A kállai kettősnek a hagyományos parasz-
ti társadalom idejéhez köthető, Fejér megyei meglétéhez saját gyűjtésből néhány 
adalékkal tudok hozzájárulni. A sárkeresztesi születésű Pap Erzsébet (1927-1994) 
említette, hogy apjától, Pap Ferenctől (1900-1961) gyerekkorában többször hallotta: 
„Meg a kállai kettőst mikor táncúták, az vót ám a szép!” De mindjárt hozzáfűzte: 
„Vót ám annak egy másik fele [tkp. értelme] is. A szegény embereknek mikor szeges 
deszkán köllött táncúnyi. Csupa vér vót a talpuk, mer szegeket vertek a deszkába.” 
A visszaemlékezés első mondata alapján valószínűsíthető, hogy Fejér megyében 
egykor járták a kállai kettőst, amely esztétikájával is nagy hatást gyakorolhatott a 
nézőkre. A közlés további része pedig egy mondára utal.

A tánc illetve a monda elterjedésének, megismerésének esetleges okaként meg 
kell említeni, hogy Sárkeresztes Fehérvárcsurgóval és Igar-pusztával együtt a gróf 

334 PESOVÁR E. 1979b, 726. RÉTHEI PRIKKEL 1924, 101.
335 RÉTHEI PRIKKEL 1924, 102.
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Károlyi család birtokát képezte. Az itteni uradalomban volt bognár Pap Ferenc 
apja, illetőleg egy ideig maga is cselédeskedett ott, több falubeli társához hasonló-
an. A Károlyiaknak pedig Szatmárban is volt birtokuk. Mindez hozzájárulhatott az 
említett folklórelemek terjedéséhez.336

Rátérve a szeges deszkán táncolás mondájára. Réthei Prikkel írta, hogy egy 
nagykállói monda szerint a kállai kettős, a tánc a kállói vár szűk börtöncelláiból 
eredt. A monda úgy említi, hogy a börtön alja élükre állított négyszögletes lécek-
kel volt kipadlózva. A rab, akit meztelen lábbal ide zártak, alig tudott állni. Hol az 
egyik, hol a másik lábát kapkodta fel nagy fájdalmában. Különösen azokat a foglyo-
kat zárták ilyen fülkékbe, akik tagadásban voltak. Így aztán kevés maradt köztük, 
aki a kállai kettőst megpróbálva továbbra is tagadott.337

Nagykállón, Szabolcs vármegye egykori központjában, napjainkban is él az 
előbbi mondának egy változata. Eszerint a vármegyháza pincéjében, azaz börtöné-
ben született a kállai kettős. Volt a börtönnek egy része, ahol vallatták régen az arra 
rászolgáló bűnösöket. Ennek a pincebeli résznek az aljában fatüskékkel tele rakott 
gerendák voltak lefektetve. A szerencsétlen rabnak ez nagy fájdalmat okozott. Azért, 
hogy csökkentse, kénytelen volt két lábát váltogatni. Csak egy lábbal állt a tüskés 
deszkán, a másikat pihentette. Így, a lábváltogatásból született a pincében a kállai 
kettős. A tánc váltogatott lépései erre utalnak. Mindezzel szemben tény, hogy az 1769-
es vármegyeház építést megelőzően 1647-ben már feljegyzés szólt a kállai kettősről.

Egy másik, ugyancsak helyi magyarázat szerint a nagykállói várvédő katonák 
szórakozásához kapcsolódott a tánc létrejötte. Ha törököt azaz kontyost fogtak, vagy 
a kuruc korban osztrákot, labancot azaz copfost, legalább kettőt, akkor ezeket egy-
másnak háttal összekötözték. Muzsikálni kezdtek számukra és rájuk parancsoltak, 
hogy táncoljanak. Az említett módon, összekötözve csak ügyetlenül tudták járni. 
Rossz lépésük esetén a várbeli katonák korbáccsal a lábukra csaptak. Így mind-
egyik fogoly úgy igyekezett táncolni, ugrálni, hogy ne ő legyen a korbács felől, 
hanem a másik. Ezt a kényszerű táncot nevezték kállai kettősnek. Az anyák ezért 
ijesztgették csintalan gyereküket: „Vigyázz, mert még eljárod a kállai kettőst!” 
Később a farsangi maskarázás alakjai között is ott szerepelt a két, egymáshoz 
kötözött fi gura, ahogy a kállai kettőst járta.338

Ugyancsak hátrány kilátásba helyezésére történik utalás O. Nagy Gábor gyűj-
teményében. „Majd eljáratom veled a kállai kettőst!” – szólt a fenyegetés a nép köré-
ben. A hozzáfűzött magyarázat szerint mindennek valamelyest megszelídült értel-
me az, hogy „Majd ellátom én a bajodat!” Még egy szólás kapcsolódik ide: „Eljárja 
még a kállai kettőst!” Ennek értelme, hogy valaki „még jó erőben van”.339 Hiszen 

336 GELENCSÉR 2000, 6.
337 RÉTHEI PRIKKEL 1924, 101-102.
338 FARKAS 2004, 1.
339 O.NAGY 1976, 328.
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a magyar népi táncokhoz, így a kállai kettőshöz, nem csak zene, kedv, hangulat, 
tudás, jó táncospár, hanem kellő fi zikai erő is szükségeltetett.

A kállai kettőst a hagyományőrzők Nagykállóban ma is úgy táncolják, ahogy 
elődeiktől tanulták. Kodály zenéjére pedig Rábai Miklós készített koreográfi -
át, melyet az Állami Népi Együttes 1951-ben mutatott be. A táncot később Ratkó 
Lujza és mások is koreografálták. Nagykállón 1972 óta kétévente Kállai Kettős 
Néptáncfesztivált tartanak.

A kállai kettős eredetmondáiban fordul elő tehát a táncra kényszerítés. A rab-
tartás körülményei illetve a rabtartók várbeli katonák kényszerítik erre a foglyokat. 
A tánc így büntetés, egyik oldalról az elkövetett bűncselekmények, másik oldalról 
az ellenséghez tartozás miatt.

Hajdutok, hajdútánc, rókatánc

Ugyancsak törököt, ugyancsak ellenséget büntettek, aláztak meg tánccal az 
egyik bolgár hajdut énekben. A bolgár irodalomban a népköltészet a magyarénál 
is jelentősebb helyet, nagyobb teret foglal el. Külön csoportot alkotnak az oszmán 
törökök ellen harcot folytató hajdutinok vagy hajdutok énekei. Egyikben, a Sztoján és 
csapata címűben a hajdut vezér a török basát leckézteti meg. Az ének szerint a 77 
fős csapat esküt tett, Sztojánt zászlótartójuknak választották. Rövidesen azonban a 
megbetegedett legényt anyjához és húgához kellett vinniök. A gondos ápolásra föl-
gyógyult, kezdte csapatát keresni. Útközben a pásztorok panaszkodtak neki, hogy 
pogány töröktől nincs nyugvásuk. A csapatára lelt Sztoján a török basa ellen indult. 
Elrabolta, a hegyekbe vitte, meztelenre vetkőztette és ráparancsolt, hogy táncoljon: 
„Hej, te basa, pucér basa, Haszontalan török basa!... Ne veszítsd el a hátsódat!” Az 
esetlenül táncoló basa végül Sztoján elé rogyott, magát arany rudacskákkal, sárga 
magyar forintokkal váltotta meg. A kincseken Sztoján legényeivel osztozott.340

Kinizsi Pál (1431?-1494) a magyar történelem egyik legismertebb és legvité-
zebb katonája, hadvezére volt. Tevékenysége döntő részben Mátyás király idejé-
hez kötődött. 1479. október 13-án Báthory István erdélyi vajdával együtt hatalmas 
győzelmet aratott a török sereg felett. Az ütközet végén, a sötétség leereszkedé-
sekor a zsákmányolt ételből, italból a magyarok féktelen győzelmi tort tartottak. 
Asztalul és ülőhelyül a sűrűn és szorosan egymáson heverő holttestek szolgáltak. 
Antonio Bonfi ni (1434?-1502?) a humanista költő, történetíró így emlékezett meg 
az eseményről és benne Kinizsi táncáról: „A vacsora vitézi ének kíséretében folyt, 
a vezérek és daliák dicsőségét szabálytalan, rögtönzött versben énekelték meg; 
később, hogy Bacchus nekitüzesedett, haditáncot jártak. Miközben még fegyvere-
sen ropták a harci táncot, a tömeg messze hangzó ordibálása mindent betöltött, 

340 NAGY 1975, 3. 314-327.
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aztán, mert az általános vígság jeleként mind valahány vitéz hadonászással, test-
mozgással igyekezett a többit megröhögtetni, Pált is táncba vitték, ő pedig a kör 
közepére úgy szökött ki, hogy egy földön elnyúlt ellenséges hullát a keze segítsége 
nélkül a fogával felragadott a derekánál, és a nézőknek inkább megdöbbenésére, 
mint mulatságára szaporán körbejárt, és önmagához mint valami Herculeshez 
méltó táncot mutatott be. Ez az éj a tomboló vígasságban álmatlanul telt el.”341

Kinizsi a halott török katonát fogával ragadta meg és vitte táncba, kénysze-
rítette táncra. A vad ünneplésnek, a vitézek és Kinizsi hajdútáncának, a törökök 
gyalázásának ez is része volt.

Pár évtizeddel később, Dózsa György kivégzésekor kedvelt katonái, a hajdúk 
lettek táncra, hajdútáncra kényszerítve vezérük körül. Az ítélet végrehajtásáról, a 
zenéről, a táncról az „Eszem a húsodból!” c. fejezetben részletesen szóltam. Ezút-
tal csak két kiegészítést kívánok tenni. Egyrészt a hajdútáncról, a 16-17. századi 
Magyarország gazdasági és katonai életében meghatározó szerepet játszó hajdúk 
fegyveres-katonai vagy éppen eszköz nélküli férfi -, valamint páros táncáról. A 
Mátyás király korától a Rákóczi-szabadságharcig ívelő csaknem két és fél év-
század leírásai, feljegyzései, ábrázolásai arra utalnak, hogy hajdútánc divatja az 
egész társadalmat áthatotta. Dózsán kívül más kiemelkedő személyiségekhez is 
kapcsolódott, így Kinizsihez, Balassi Bálinthoz, Thurzó Imréhez, Esterházy Pál-
hoz, Kemény Jánoshoz.342 Másrészt a Dózsa körüli tánc összefüggésbe hozható a 
gúnytáncokkal is. 343

Jókai Mór (1825-1904) Rab Ráby című regényébe szőtte bele a kényszermuzsi-
káltatást és a kényszertáncoltatást. A valóság és az írói fantázia elemeiből megalko-
tott regény szerint Villám Pista, a betyár – egyben Ráby Mátyás felesége – Pozsony 
megye egyik csárdájában dudálásra kényszeríti az ott tartózkodó Kurovics Jakab 
szerb disznókereskedőt. A hangszert Villám Pista betyártársa veszi elő szűre alól. 
A kereskedő előbb tiltakozik, hogy nem tud dudálni, aztán a ráemelt pisztoly hatá-
sára billegteti a hangszert, igyekszik eljátszani a ráparancsolt nótát: „Eb fújja, kutya 
járja.” Társának, Rácz Palyának a zenére rókatáncot kellett járni. A betyár ehhez egy 
kurtanyelű baltát is igénybe vett, melyet pontosan Rácz lába elé a padlatba vágott. 
Az ijedtében két lábával a mestergerendáig ugrott. Ezt a betyár többször megis-
mételte, így táncoltatott. A szórakozásnak, megalázásnak a pandúrok közeledése 
vetett véget.344 A betyár a két szentendrei rác közbirtokost nem véletlenül kénysze-
rítette zenére és táncra. Tudta jól, hogy nem makulátlan személyek, mert részesei 
lettek egy Ráby Mátyás elleni cselszövésnek.

A rókatánc a regényben ijedt ugrálást jelentett. A nép körében azonban 
archaikus formájában négykézláb járt állatutánzó táncot. Néhol a vadászó róka 

341 BONFINI 1995.
342 MARTIN 1979, 2. 398-400.
343 BOTOS 2014, 18.
344 JÓKAI 1962, 337-338.
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lopakodását, zsákmányra ugrását, a prédával való játékát és megjelenítették. Eroti-
kus elemei is lehettek.345

A haláltánc

A középkori gondolkodás szerint van, aki mindenkit táncra hív, kényszerít. Ez 
a halál. A magyar nép halállal kapcsolatos gazdag hiedelemvilágából azonban csak 
kevés és töredékes adat maradt fenn a haláltáncról. Ezért mindenekelőtt a haláltánc 
európai vonatkozásaira és a művészi ábrázolásokra térek ki röviden. A haláltáncok 
képzőművészeti megjelenítéseinek, valamint irodalmi, költészeti anyagának ösz-
szegzése hazánkban a 20. század közepén már megtörtént.346

A haláltánc (franciául danse macabre, németül Totentanz) ábrázolása azt a 
gondolatot fejezi ki, hogy a halál egyformán utolér mindenkit. A haláltáncnak kü-
lönösen képi, irodalmi és zenei ábrázolása ismert. A képi megjelenítés a középkor 
végén alakult ki, általában a halált jelképező csontváz táncoló mozdulattal vezeti 
a társadalom többféle rétegéhez tartozó szereplőket. Különböző rendű, rangú sze-
mélyek táncolnak a halállal, sokszor mindegyiknek van csontváz párja. Gyakori, 
hogy az ábrázoláson kísérő szöveg járul a jelenethez: a halál és a táncoló személyek 
párbeszéde. A haláltánc eredetével kapcsolatban több forrást szoktak említeni: egy-
részt azokat a színjátékokat, melyek a bűnbánati prédikációkat kísérték; másrészt 
azt a 12. század óta virágzó irodalmi műfajt, melyben a halál és az ember vitatko-
zott, de az utolsó szó mindig a halált illette; harmadrészt a három élő- három holt 
legendájának továbbfejlődését. Az utóbbi, 13. századi francia legenda szerint há-
rom ifjú vadászni ment és egy helyen három riasztó külsejű halottal találták szem-
ben magukat. Így szóltak hozzájuk: „Azok voltunk, akik ti vagytok; Azok lesztek, 
akik mi vagyunk.”347 A haláltánc jelenet azután kódexekben, freskókon, grafi kai 
lapokon került megformálásra, mint a halál diadala.

Az is elképzelhető, hogy a haláltánc motívum az európai néphitben gyökere-
zett, hiszen eszerint éjfélkor a holtak táncot járnak a sírok fölött. A haláltánc első 
ismert ábrázolásai is a temetők és a temetői kápolnák falát, majd az ossariumokat 
(csontház) és a templomokat díszítették. A párizsi Aux Saints Innocents kolostor 
temetőjének a falán 1425-ös, a bázeli domokos kolostor temetőjének falán 1440-es 
ábrázolás volt látható. Mindegyik elpusztult, csak rajzokról, metszetekből ismer-
tek. Aberlini Mária-templom előcsarnokában megmaradt jelenet 1482-es. A halál-
tánc ábrázolás francia területről kiindulva terjedt el a svájciaknál és a németeknél, 
majd másutt. Így az embert a mulandóságra fi gyelmeztető képi megjelenítés szerte 

345 MAÁCZ 1981, 4. 361.
346 KOZÁKY I-III. 1936-1944.
347 Ez a gondolatsor tűnt fel Moha (Fejér m.) szokásgyakorlásában. Az előző századfordulón 
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Európában fellelhető. A helyszínek sorából csak néhány települést említve: Párizs, 
Bázel, Berlin, Lübeck, Drezda, Siena, Pisa, Tallin, Alsleb (Dánia), Hrastovlje (Szlo-
vénia).348

A haláltánc ábrázoláshoz és a széleskörű elterjedéshez hozzájárulhatott az a 
félelem is, ami az embereket megszállta az Európán időnként végigsöprő kegyet-
len pestis- vagy más járványok nyomán. Általánosítva azt lehet mondani, hogy az 
ábrázolásokon a halál eleinte mint meztelen, sovány alak, később és gyakrabban, 
mint csontváz jelent meg, melyet esetleg lepel fedett. Ő az, aki meglepi, meglátogat-
ja az embereket és utolsó táncra hívja, végső táncba vezeti őket. A riasztó csontváz-
zal együtt táncol király, királyné, pápa,püspök, polgármester, nemesember, polgár, 
paraszt, kereskedő, hivatalnok, szerzetes. Utolsó táncát járja az egészséges és a nyo-
morék, az öreg és a fi atal, sőt, a gyerek, a csecsemő is. Büntet a halál, táncra készteti 
az embert az eredendő bűnért és saját bűneiért. Majd magával viszi a különböző 
nemű, életkorú, jogállású halandókat. A halál lánctáncot vagy körtáncot jártat áldo-
zataival, kiket attribútumaikról, jelvényeikről, eszközeikről lehet felismerni. Ahány 
alak, annyi személyiség, annyi társadalmi-vagyoni állapot, annyiféle tartás. Mégis 
ugyanazt az utat járják, mert a halálban kiegyenlítődnek a különbségek.

Az ábrázolások nem csak vallási, fi lozófi ai, művészi, hanem történeti, kultúr-
történeti és néprajzi értékekkel is bírnak. Különösen a viseletek és az alakokhoz 
kapcsolódó tárgyak tekintetében. Miként a horvátországi Beram, Škriljinei Szűz 
Máriának szentelt templomocska 1474-ben befejezett haláltánc jelenetében. Az al-
kotó, Vincent mester mintha egy balkáni népi táncot, egy kólót ábrázolt volna. Az 
élő alakok közé egy-egy csontváz került, s a táncolók vele fognak kezet. A kezek 
is úgy kapcsolódnak egymáshoz, mint a lánctánc jellegű kólóban. A táncot még 
egyértelműbbé teszi, hogy az egyik halálfi gura a kürtöt fújja.349 Más ábrázolásokon 
a halál dobol vagy hegedül. 

A középkori Magyarország képzőművészete nem hagyott maga után haláltánc 
freskót, ábrázolást. Ifjabb Hans Holbein (1497-1543) klasszikus megjelenítésű halál 
fametszetei azonban hozzánk is eljutottak. Ám ezekről már hiányzik a körtánc, 
mondhatni a tánc is. Az embereket életük virágjában, foglalatosságuk közben ke-
resi fel és ragadja el a halál.350 Holbein 40 metszete azonban magyarázható úgy 
is, hogy a lánctáncot, a haláltáncot egyes motívumokra bontotta a mester, és így 
ábrázolt.

A középkori haláltánc-kultusz egyes jegyei ismerhetők fel az európai táncha-
gyományban is, nálunk is csak szórványosan előforduló halottas táncokban. Ezeket 

Mindenszentek (november 1.) este a katolikusok papjuk nélkül, csoportosan kimentek a temetőbe. 
A kapuhoz érve köszöntötték az elhunytakat: „Aggyon Isten jóestét halottak!/Ti is uanok vótatok, 
min mi;/ Mi is uanok leszünk, min ti!” GELENCSÉR-LUKÁCS 1991, 373.
348 LAJTA 1966, II. 332. SEIBERT 1986, 116-117.
349 BIHALJI-MERIN 1974, 280-281. GELENCSÉR 2003, 14.
350 SEIBERT 1986, 117.
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lakodalomban, farsangban vagy halotti toron járták, adták elő. Rendszerint egy 
halottat megszemélyesítő, földön fekvő férfi t énekelve, sírva jártak körül vagy 
táncoltak körülötte. Aztán fölállították és táncoltak is vele, a halottal.351

Pesovár Ernő (1926-2008) és Pesovár Ferenc (1930-1983) néptánc kutatók ösz-
szegezték a halottas játékokra, táncokra, népszokásokra vonatkozó ismereteket. 
Megállapították, hogy a néptáncok tekintetében a jelenlegi tudás az irodalomhoz, 
a képzőművészethez képest kevés és hiányos. Nagyon töredezett kép maradt az 
utókorra. A problémakör rejtett szálai, összetevői felismerésében a középkori ke-
resztény szemlélet fi gyelembe vétele segíthet. A halott körültáncolása a temetési 
kultusz egyik nagy múltú rítusára utal: a mágikus körvonás a sír vagy a koporsó 
körbejárásával, körültáncolásával valósult meg. A halottal táncolás pedig magában 
hordozza a memento mori gondolatán kívül a szerelem és halál összefonódásának 
archaikus képzetét, továbbá a haláltánc középkori szellemét. Ezt fejezik ki a Du-
nántúlról Bene Vendel tánca, és más halottas táncok, játékok a magyar nyelvterület 
különböző részeiből.

A haláltánccal az egyik legközvetlenebb kapcsolatot mutató lakodalmi szokás-
ból azonban hiányzik a tánc. Zalaújlakon (Zala m.) Péczely Attila (1897-1967) nép-
zene kutató gyűjtése szerint vacsora közben jelent meg a halál. Az ezt megjelenítő 
férfi  fehérbe öltözött, arcát korommal halálfej formájúra festette, kezében kaszát, 
fenőkövet tartott. Székre állva mondta el a haláltánc verset és sorra elszólította a 
jelenlévőket. Ahogy az élőket is elragadja a halál. A vers refrénjénél kaszáját fen-
te. Végül kiszaladt a teremből, folytatódhatott a vígasság. Luby Margit (1885-1976) 
néprajzkutató Zalaszombatfán (Zala m.) fi gyelt meg virrasztóba látogató halálala-
koskodókat. Öt-hat férfi , fejére fehér lepedőt terítve kereste fel a virrasztókat. A je-
lenlévőket elragadták, kivitték a házból. A szájukba vett, felparázsló eszköz, a fokla 
még ijesztőbbé tette őket. A halálfi gurák magatartása, a halálvers, az élők elraga-
dása egy komorabb hangvételű, középkori jellegű haláltánc tematika továbbélését 
jelezte.352

Nem csak a képzőművészetben, hanem az irodalomban is külön műfaj a halál-
tánc. A 15. századból pantomimszerű színielőadásai ismertek a burgundiai herceg 
udvarából. A reneszánsz és a barokk korban is előadták színpadon. Az első halál-
tánc költeményt 1376-ban Jehan Le Févre írta. Szövege talán az lehetett, amit a pári-
zsi Saints Innocent temetőben a haláltánc freskó fi gurái alá írt a festő. A 15. század 
végétől a fametszetes haláltánc kiadványok szövegeit kell megemlíteni. Később a 
téma minden kor nagy művészét megihlette. Villon Nagy Testamentumában úgy 
sorakoznak a halandók, mint a haláltánc képi ábrázolásain. A művészek névsora 
folytatható: Goethe, Hofmannsthal, Strindberg, Apolinaire.

Magyarországon Pesti György írt 1560-ban kísérő verset Holbein metszeteihez. 

351 PESOVÁR E 1979a, 437.
352 PESOVÁR E-PESOVÁR F 1990, 6. 271-277.
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Lírai jellegű haláltánc éneket szerzett a magyar protenstáns költők közül Heltai 
Gáspár és Batizi András. Felhasználta a motívumot Arany János a Hídavatás c. bal-
ladájában, Madách Imre Az ember tragédiája londoni színében, és Ady Endre Lédá-
val a bálban c. költeményében. Weöres Sándor versének témája és címe a Haláltánc.

A zenében Liszt Ferenc, Hector Berlioz és mások komponáltak haláltáncot.353

A halálnak a táncoltatással végrehajtott büntetése elsősorban a képző-
művészeti és irodalmi ábrázolásokban, töredékesen a dramatikus, pantomimikus 
néptáncokban, népszokásokban érzékelhető.

A szankciók jellege

A táncra kényszerítés és a tánccal szankcionálás tehát többféle formában meg-
nyilvánulhatott. Érhette a hátrány a táncillemet felrúgókat, az együttélési, közössé-
gi, egyházi szabályokat megsértőket, lehetett oka a szerelem, indítékul szolgálha-
tott az ellenség megcsúfolása, a bűncselekmény tettesének kínzása. Iratok, szóbeli 
adatközlések bizonyították a tánccal büntetést. A valóság és a képzelet, költészet 
közötti határ azonban némelykor teljesen elmosódott. Népballadák, mondák, le-
gendák, a ponyvairodalom, sőt, műköltészeti alkotások örökítették meg azt, amit 
a nép hitt, valónak gondolt. Feltűnő, hogy milyen gyakran nő vagy nő is volt a 
büntetés elszenvedője.

A szankciót főleg evilági személyek, közösségek, hatalmak szabták ki és érvé-
nyesítették. Különösen a művészeti alkotások körében azonban helyet kaptak túlvi-
lági erők és lények is. Ilyen módon a középkori, némelykor az ókori, gondolkodásig, 
viselkedésig, büntetésekig lehet visszajutni.

353 KURCZ 1975, 158-159.
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Záró gondolatok a jogi népszokásokról, 
különösen a közösségi szankciókról

1. A Móri-völgyben végzett kutatásaim, néprajzi gyűjtéseim során, különö-
sen pár évtizeddel ezelőtt, az akkori legidősebb nemzedék tagjaitól, főleg korábbi 
magatartásuk indokaként gyakran hallhattam a megfogalmazást: „A régi öregek 
azt mondták…”; „Az öreggyeink is igy csinyáták…”; „Tettük, ahugyan az öregektül 
hallottuk…”; „Követtük az elődök példáját…”; „Az vót a szokás, ami a régiektű 
maratt…”; „Őseink szokásait követtük…”. Az ősiben, a régiben, a hagyományosban 
megtestesülő bizalom és értékítélet kinyilvánítása egyúttal a követendő viselke-
dést, cselekvést is meghatározta. Ha nem is minden körülmények között, de szá-
mos élethelyzetben érvényesült, zsinórmértékül vagy iránymutatásként szolgált 
az számukra, különösen a hagyományos paraszti közösségekben. De azon is túl, 
esetenként szinte napjainkig. Ezért is választottam a tematikus tanulmánykötet 
címéül az említett fordulatok egyikét.

2. Az utóbbi néhány évtizedben, ha a múlt megismerésével foglalkoztam, úgy 
különösen a népi jogélet, a jogi népszokások kutatása vezérelt. A kötet tartalmának 
összeállításánál, ezt megelőzően az egyes tanulmányok, kötetbeli fejezetek megírá-
sánál is erre voltam fi gyelemmel. Különösen érdekelt a közösségi szankciók, vagyis 
a közvélemény büntetések mibenléte, természete. Sokszor bebizonyosodott, hogy 
az alkalmazott hátránnyal összefüggésben milyen fontos a jogtörténeti előzmények 
felderítése. Ezen belül pedig a megalkotott jogszabályok, különösen a törvények, az 
elfogadott szokásjogi szabályok, továbbá a praxis, a joggyakorlat áttekintése. Ha-
sonló módon nem lehetett eltekinteni az adott kor, főleg a 19-20. század társadalmi 
viszonyaitól, benne a széles értelemben vett parasztság körülményeitől, mindattól, 
ami a néprajztudománynak is vizsgálódási tárgya. Az interdiszcipniláris jellegű 
kutatás és tanulmányozás során felhasználtam a történettudomány, a kultúrtörté-
net, a büntetőjog, a polgári jog, a közigazgatási jog eredményeit is. A tudományok 
természetéből adódó tárgyszerűséget, bizonyos fokú egyhangúságot a témához 
kapcsolódó igaz történetek, jogesetek, újsághírek ismertetésével, valamint a művé-
szetek felé történő kitekintéssel igyekeztem oldani. Kétségkívül fennállt így a he-
terogén, szétfolyó tartalom veszélye, de a középpontban mindig a nép jogéletének 
megismertetése maradt.
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A széles értelemben vett parasztság, a nép, a falu vagy mezőváros közössége 
mellett a vizsgálat – a kapcsolódás és a párhuzamok miatt – rajtuk kívülre is ter-
jedhetett. A feudális társadalom rendjeire, különösen a nemességre, de az egyházi 
rendre is, azután a városok polgáraira, a parasztpolgárságra, a katonákra, az iparo-
sokra, a diákokra és másokra, illetőleg a köreikben élő egyes jogszokásokra.

3. Az emberek, így a paraszti társadalom tagjainak életviszonyait normák 
befolyásolták. A norma magatartási szabályt jelentett. A társadalmi normák, mint 
magatartás-előírások, a lehetséges magatartások közül meghatározták a helyeset, 
a követendőt. Be nem tartásuk esetére hátrányos következményeket helyeztek 
kilátásba, melyeket általában alkalmaztak is. A társadalmi normák nélkülözhe-
tetlenek voltak az emberek együttéléséhez, a társadalom létéhez. A társadalmi 
normák fogalomkörébe tartoztak: a szokás, az erkölcs és a vallás normái. Ezeket a 
kezdeti, legrégebbi normatípusokat követte a jog, mint minőségileg új magatartás-
szabályozó rendszer. Majd még számtalan társadalmi norma alakult ki: az illem, a 
divat, a szakmai-technikai előírások, végül a politikai, szervezeti normák. A tiltó, 
parancsoló vagy megengedő tartalmú jogi normákat az állam illetve erre felhatal-
mazott szervei alkották meg. Általános jellegűek voltak, melyek kikényszerítéséről 
az állam gondoskodott.

A jogképzés a funkcionáló norma létrejötte. A jogképzés legősibb módja a 
szokásjogi jogképzés volt. Egy szűkebb vagy tágabb közösség együttélése során 
kialakult szokásnormák egy részét az állami szervek elismerték, és ténylegesen, 
jogilag szankcionálták. Elsősorban a bíróságok voltak azok, melyek konkrét ügyek 
eldöntése során bizonyos szokásoknak, azaz kialakult gyakorlatnak állami elisme-
rést adtak. A szokásjogtól különbözött a jogszokás. Ez a jogtudomány szerint egy-
aránt jelenthette a jogalkalmazói gyakorlat szokássá válását, másrészt a társadalom 
tagjainak jogi jellegű szokásait.

A jogképzés második módja a jogalkalmazói vagy bírói jogképzés. A jogalkal-
mazó ekkor egy konkrét jogeset eldöntése kapcsán, a folyamat végén új jogi normát 
alkotott. Ilyen módon a társadalmi viszonyt utólag szabályozta. A bírói jogalkotás 
egyedi, konkrét, hajlékonyságával a társadalmi változásokhoz gyorsan igazodó 
volt, de a képzés folyamatát kevésbé rögzítették.

A jogképzés harmadik módja a jogalkotói. Ez eleve jogi normák létrehozására 
irányult. A társadalmi viszonyokat a jövőre nézve kívánta szabályozni, általánosan 
és absztrakt módon. Az állam és erre feljogosított szervei végezték.

A szokásjog az ókori és középkori rendszerekben uralkodó jogforrásként funk-
cionált. A jogalkalmazói jog az ókori római jog fejlődése során jelent meg. A szo-
kásjognak középkori, egészen a felvilágosodásig terjedő jellemző vonása volt, hogy 
szabályait összegezték és írásban rögzítették. A bírói jogalkotás az angol jogfejlő-
dést jellemezte. Ott a precedens rendszer a jogfejlesztés motorja lett. A törvényi 
jogalkotás már a feudalizmus idején létezett, de meghatározóvá a polgári társada-
lom kialakulása után vált. A feudalizmus partikuláris jellegével szemben egységes, 
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általános szabályozás kellett, melyre a törvény bizonyult legalkalmasabbnak. Egy-
idejűleg a szokásjog háttérbe szorult, de teljesen nem tűnt el.354

A jogi népszokások helyét ebben a rendszerben a jogszokások második fordu-
lataként említett megjelölésben leljük meg. A szokás-jogszokás-szokásjog hármas 
rendszer középső elemeként, aholis a társadalom tagjai, pontosabban közösségei, 
sőt egy egész rétege a saját jogi jellegű szokásait követi. Életviszonyait a jogalkotói 
jog és a szokásjog normái mellett a jogszokások azaz a jogi tartalmú népszokások 
határozták meg.

Egy másik megközelítésben a külső jogforrások, azaz a jogi normák megjelené-
si formái között a jogszabályok, a szokásjog, a nemzetközi szerződések után egyéb 
szabályozási formaként lehet besorolni.

Még másképp megvilágítva: megkülönböztethetők az írott és az íratlan jog-
források. Az utóbbiak közé tartozik a szokásjog is, függetlenül attól, hogy az idő 
múlásával írásban rögzítették. A jogi népszokásokat az íratlan jogforrások mögé 
lehet állítani, az íratlan jogi normák közé lehet sorolni.

A széles értelemben vett parasztság és más rétegek a 19-20. században a hivat-
kozott normák által meghatározottan éltek. Döntő befolyással bírt életviszonyaikra 
az állami jogrendszer, azon belül a jogalkotói jogszabályok sora és a szokásjog. Az 
állami jogrendszer mögött, de méginkább alatta viszonyaikat jelentősen befolyásol-
ták a saját jogszokásaik. A két kategória együtt szabályozott, hatott, befolyásolt. A 
jogi népszokások, az itt érvényesülő normák azonban nem alkottak olyan teljes, ösz-
szefüggő és koherens rendszert, mint az állami jog. Egymáshoz való viszonyukban 
az állami jog volt a meghatározó. Számos törekvés, kísérlet, mondhatni tudományos 
irányzat ellenére a nép jogéletének szabályai és az ezt kutatók összegzései nem vagy 
csak alig tudták befolyásolni a polgári társadalom jogalkotását, állami normáit.

Miként viszonyultak a még élő, virágzó jogi népszokások, szabályok az álla-
mi joghoz? Jelentős részben szabályaik megegyeztek. Sőt gyakran a közösségi nor-
mák, a népi jogszokások magyarázólag és erősítőleg hatottak az állami normák 
betartására, esetleg túl is mutattak rajtuk, ami önálló létük bizonyítéka. Másrészt 
részben eltérhettek az állami jogforrásoktól, részben módosítva, kiegészítve azokat. 
A saját viszonyaiknak, érdekeiknek megfelelően. Harmadrészt teljesen eltérhettek 
azoktól, tévesen vagy tudatosan szembe helyezkedtek velük. Különösen azért, mert 
szokásaiknak, hagyományaiknak nem felelt meg az állami szabályozás. Negyedik-
ként említhetők azok a jogszokások, normák, melyek az állami szabályozás hiányát 
pótolták. Mert az államot vagy nem érdekelték bizonyos életviszonyok, azokat nem 
kívánta szabályozni vagy az élet sokszínűsége miatt fi gyelme nem terjedt ki azok-
ra, esetleg újonnan keletkeztek. Végső soron az állami jog illetve a jogi népszoká-
sok viszonya több tekintetben hasonló a jog és az erkölcs, valamint a tételes jog és 
szokásjog kapcsolatához, viszonyához.

354 VISEGRÁDY 1996, 5-17.
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A parasztság és más rétegek életviszonyaira a mindennapokban tehát együtt 
hatottak az állami jogrendszer és a saját jogszokások normái. Ám amint jogvita 
alakult ki, a hatóságok, különösen a bíróság előtt a hatályos állami jog volt az irány-
adó a jogalkalmazás során. A polgári társadalom állama pedig a jogviszonyokat 
meglehetősen széles körben és mélységben szabályozta. Ebből következően a tör-
vények és rendeletek mellett viszonylag szűk tér maradt a helyi szokásjog, esetleg 
a helyi jogszokások hatósági, bírói fi gyelembe vételére. A jogalkotó a szabályozás-
ban, a jogalkalmazó gyakorlatában érvényesíthette a fi gyelembevételt. Ám amíg 
a jogszokás által szabályozott életviszony nem került hatóság, bíróság elé, addig a 
jogszokás normái hatályosultak.

4. A szokás-jogszokás-szokásjog fogalma, egymáshoz való viszonyának 
meghatározása idővel változott. A 19. század végi Magyar Jogi Lexikon szerint a 
szokás az ember öntudatos cselekvéseiben megnyilvánuló egyformaság. Tágabb 
körű szokás észlelhető a községek, vidékek, megyék, országok, vagy az egy hiva-
táskörhöz tartozók bizonyos cselekvéseiben. A szokásból szabály vezethető le, mely 
vonatkozhat az életviszonyok olyan körére, ami a jogrend uralma alá tartozik, de 
a jogrend szövedéke még nem hálózta be. Ilyenkor a parancsoló, tiltó vagy megen-
gedő szabály jogszabályként jelentkezik, amit jogszokásnak vagy szokásjognak ne-
veznek. A szócikk szerzője maga is megjegyezte, hogy a terminológia a tudomány-
ban és a tételes törvényekben egyaránt kialakulatlan, nem megállapodott. Mindez 
azonnal érzékelhető, mivel a jogszokást és a szokásjogot egymással azonosította, 
továbbá a jogszabály fogalma alá sorolta. A szokások közt példaként említette a 
gazdasági cselédek Szent György napi szegődtetését, a hazánkbeli szerbeknél a 
mennyasszony megszöktetését, a magyaroknál a leánynézőt, a lakodalmat, a ke-
resztelőt. Mondván, ezeknek jogi jelentőségük nincs, csak néprajzi. Nyilvánvaló, 
hogy ma már más a tudomány vélekedése ezekről, hiszen jogi tartalmuk volt, 
joghatást váltottak ki, így a jogi népszokások közé tartoztak.

A lexikon szerint a szokásjog a jogérzülettel megegyező, a köztudatban élő, ez 
által kötelezőnek elismert jogszabály, mely a folytonos gyakorlat és nem a jogal-
kotás rendes formái között létesült A szokásjog és a jogszokás vagy jogi szokás a 
szócikk írója szerint csak abban különbözik egymástól, hogy a hangsúly az említett 
fogalom melyik elemére esik.355 

A lexikonban vázolt nézeten a tudomány túllépett.
A szokásjog és a jogszokás ezért már hosszabb ideje nem azonosítható, nem he-

lyettesíthető egymással, egyik sem foglalja magában a másikat. Még akkor sem, ha 
közel állnak egymáshoz, nem könnyű egymástól azokat elhatárolni, különösen ha 
helyi szokásjogról és helyi jogszokásról van szó. A szokásjog ugyanis – ahogy emlí-
tésre került – az állam szervei, különösen a bíróság által elismert, alkalmazott álla-
milag kikényszeríthető szokásnorma, míg a jogszokást állami szerv nem ismerte el, 

355 LADÁNYI 1907, 437-444.
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azt a közösség alkotta, alkalmazta és kényszerítette ki. Igaz, mindegyik egy kisebb 
vagy nagyobb közösség életvitele során kialakult szokásból, gyakorlatból fejlődött ki.

5. Külön fi gyelmet érdemel az egyes jogintézmények szabályozási folyamata 
és azok utóhatásának vizsgálata. Ennek kapcsán rögzíteni kell, hogy a jogforrás 
jelenti egyrészt azt a hatalmat, szervet, mely a jogszabályt létrehozta, megalkot-
ta; másrészt jelenti magának a jogszabálynak megjelenési formáját, mely a jogokat, 
kötelezettségeket magában foglalja. 

Az általam vizsgált folyamat főbb állomásai a következők voltak: 
– a törzsi-nemzetségi társadalomban a magatartási szabályok illetve szokások 

          kialakulása;
– az állam megalakulása után a jogi tartalmú szokások szokásjoggá válása;
– törvények meghozatala az uralkodó által, ezek dekrétumba foglalása;
– törvények, rendeletek megalkotása a jogalkotó szervek révén;
– a jogszabály hatályosulása, betartása, betartatása, a bírói praxis;
– a jogszabály hatályon kívül helyezése;
– a már hatályon kívüli jogszabály továbbélése jogszokásként, jogi népszokásként;
– az ilyen jogi népszokás alkalmazása a népi, paraszti gyakorlatban;
– a jogi népszokás alkalmazásának megszűntével a vele való fenyegetés;
– a jogi népszokás, jelenség belefoglalása népköltészeti alkotásba, drámai, ko-

          moly vagy humoros formában;
– a művészi (különösen képzőművészeti, szépirodalmi, zenei) megjelenítés;
– forradalmak, háborúk idején történő alkalmazás.
De természetesen a vizsgált jogintézmények, szankciók mindegyikénél nem 

lelhető fel valamennyi állomás, mozzanat. Csaknem teljes formában megtalálhatók 
ezek a gyújtogató megégetésénél és a megvakításnál. Lényegesen töredékesebben a 
kannibalizmusnál. A közösségi verésnél a vizsgálat nem tért ki valamennyi lépés-
re, mozzanatra, de jó eséllyel azok döntő része fellelhető. Más kategóriába esik az 
énekkel és tánccal büntetés illetve attól eltiltás. A korai jogi szabályozásra vonatko-
zó rész szerényebb, mert vagy kívül esett a központi világi jogalkotás szabályozási 
szándékán, vagy kisebb volumenű volt. Jelentős mértékű volt viszont a helyi világi 
és egyházi hatalmaktól származó tilalmak sora.

Másképpen fogalmazva: A századok során tendenciájában az állam által alkal-
mazott, kiszabott büntetések és azok végrehajtása mind humánusabbá vált. A nép, 
így a parasztság körében azonban az egyes, államilag már nem alkalmazott sza-
bályok, büntetések, azok végrehajtása jogszokásként tovább élt. Idővel aztán már 
csak a tudatban, kívánatos büntetés formájában jelent meg. Végül proverbiummá 
szelídült, sőt humoros formát ölthetett. Kivételes körülmények, forradalmak, 
háborúk idején azonban középkort idéző szankcióként a legkegyetlenebb formá-
ban alkalmazták azokat. Az egyes jelenségeknél, jogintézményeknél meglévő 
azonosságok, párhuzamosságok indokolták az egymás mellé állításokat, lehető-
séget adva az összehasonlításra.
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Kétség kívül a vázolt folyamat fi gyelemmel kísérése, az egyes elemek megraga-
dása, jellemzése, a változások leírása adhat új összegző és részismereteket az olva-
sónak. A folyamatok követése némelykor nem egyszerű, alapos elmélyülést kíván.

6. Az emberiség történetében hosszú ideje, az állam létrejötte előtt és utá-
na is élt a büntetéssel kapcsolatban a tálió elve. Az, hogy hasonlót hasonlóval kell 
büntetni, azaz szemet szemért. Az ősi időkben a bosszú jegyében így cselekedtek, 
majd később az állami törvények egy része is a bűncselekményért járó büntetést 
ennek jegyében szabta meg. A büntetés tükröző végrehajtásának is az felelt meg, 
ha a más szemét kiszúró a büntetés nyomán a saját szemét veszítette el. A tálió elve 
és a tükröző végrehajtás azonban nem csak az állam által alkotott, alkalmazott jog-
ban érvényesült, hanem a közösségi szankciók között is, a közvélemény büntetések 
körében.

A szándékos gyújtogató megégetése, a más ember szemét kiszúró személy azo-
nos módon szankcionálása a nép, a közösség részéről az ismertebb példák közé 
tartoznak. Igen magas szintre jutott néptánckutatásunk illetőleg folklorisztikánk 
fi gyelmét azonban elkerülte,hogy a tálió a kitáncoltatásnál is érvényesült. Ha nem 
is kristálytisztán, de lényegileg: a táncillemet sértő, a táncbahívást visszautasító, 
vagy a tánc során a közösség normáit nem követő lányt éppen tánccal szankcionál-
ták, kitáncoltatták. A verések egy részében ugyancsak fellelhető a tálió és a tükröző 
büntetés lényege. Jelen kiadványban ugyan nem került részletes ismertetésre az ide 
kapcsolódó, nem ritka eseménysor. Amikor egy településen belül két legénybanda, 
közösség állt küzdelemben egymással, előfordult, hogy egy alvégi legény megvert 
egy felvégit. Ez legénytársaival összefogva rövidesen megtorolta az elszenvedett 
szégyent. A felvégi legények rendszerint éjjel, elhagyatott helyen meglesték, meg-
várták és alaposan helybenhagyták az éppen magányos alvégit. Verésért veréssel 
büntetett a közösség.

7. A tettenért tolvaj elverésénél nem a tálió elve érvényesült, ám néhány, 
egész pontosan négy más körülmény mégis jelentőséggel bírt. Mégpedig az, hogy 
a szankciót a tolvajra azonnal, a tettenéréskor kimérték. Erre a normasértő cselek-
mény elkövetésének színhelyén került sor. Benne részt vett, élen járt az eltulajdo-
nítani kívánt ingóságok tulajdonosa. Sokszor az ellopni kívánt tárgyakat a tolvajjal 
eredeti helyére visszarakatták vagy legalább lerakására kényszerítették. Mindezek 
a körülmények még nyomatékosították a rendszerint kisebb közösség által vég-
rehajtott büntetést. A tolvaj számára különösen feledhetetlenné kívánták tenni a 
történteket. Azaz a normaszegőt a szabályok betartására akarták kényszeríteni, a 
speciális prevenció jegyében. Az eljárásnak híre ment, a nagyobb közösség döntő 
része azzal egyetértett, és a hasonló cselekménytől a potenciális tolvajokat is visz-
szatartotta. Ilyen módon a megverés a generális prevenciót is szolgálta. A verés, az 
állam törvényei szerint egy jogellenes, büntetendő cselekmény végső soron éppen 
az ellenkezőjét szolgálta, a közösség jogszabályok és más normák szerinti együtt-
élését, azon belül az egyes személyek ilyetén magatartását. Természetesen más 
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közösségi, azaz közvélemény büntetésre, annak funkcionálására is igaz volt 
mindez. A gyújtogató megégetésénél nyilvánvalóan csak a generális prevenció 
érvényesülhetett.

8. A jogi népszokások, a nép normáinak részét képezték azok a korábbi jog-
források, melyeket a jogalkotó hatályon kívül helyezett. A jogalkalmazók már nem 
alkalmazták, ám a nép még hatályosnak azaz alkalmazandónak, élőnek tekintette 
azokat. Ilyenkor abban a tudatban cselekedett, hogy az állam jogával összhangban 
ítél meg valamely magatartást. Közismert, hogy a magánjog területén a korábbi 
öröklési szabályok még a 20. század közepéig a paraszti származásúak körében 
részben vagy egészben éltek. E kiadványban említett népi, közösségi szankciók 
közül pedig a gyújtogató megégetése a legkézenfekvőbb példa. Fennmaradásá-
nak oka lehetett többek között a szabály kései, újkori hatályon kívül helyezése. A 
szemkiszúrás büntetés, azaz állami szabályozás viszont a középkorhoz kötődött. 
Tehát a hatály is jóval korábban megszűnt, mint a gyújtogatónál, az feledésbe is 
merült, így a paraszti közösségek a török idők után nem is éltek ezzel a szankcióval. 
(A forradalmak, háborúk ideje más megítélés alá esik.)

Ide kapcsolódóan említhető a nép jogtudatát befolyásoló az a körülmény, hogy 
egy tilalom meddig van hatályban. Még alapos jogismerettel rendelkezők számára 
sem volt mindig egyértelmű, hogy a tilalmat kimondó jogi norma hatályban van-e. 
Ennek oka lehetett, hogy a tiltást nem fogalmazták meg egyértelműen vagy egy ál-
talánosabb tartalmú rendelkezés szabályai alatt a hatóságok emberei egy időszak-
tól az adott tilalmat is érteni kezdték. Később, a viszonyok kisebb-nagyobb változá-
sával azután mégsem. Ez volt a helyzet Világos után a Kossuth-nóták, a 48-as dalok; 
1948-at követően az irredentának, horthystának minősített nóták éneklésével. Mely 
időpontig minősült eléneklésük felségsértésnek vagy izgatásnak? Egyházi és világi 
tilalmak vonatkozhattak az ünneprontásra, benne a vasárnapi és ünnepi táncra, 
bálra. Mikortól nem minősült normaszegésnek a cselekmény? Az egzakt választ a 
nép, a parasztság tagjai nem tudták, de sokszor mások sem.

9. A népi jogéleten, a jogi népszokásokon belül vizsgálódásom kiemelten irá-
nyult a közösségi szankciókra. Tárkány Szücs Ernő szerint a kényszer ez esetben 
elsősorban a társadalom, a közvélemény aktivitásán alapult, ezért beszélt társadal-
mi kényszerről. A közvélemény normáinak megfelelően elsősorban a rendbontó 
egyént, de a fellépés nyilvánossága révén az egész társadalmat igyekezett a helyes 
magatartás kialakítására, betartására kényszeríteni. A közvéleménytől való félelem 
visszatartó erőként működött.

A nép körében az volt a bűn vagy vétek, amit a közvélemény elítélt. Ez a hal-
maz nem egyezett meg az állami törvények által bűncselekménynek minősített 
magatartásokkal. A bűn egyébként is viszonylagos volt a nép szemében, idő, hely, 
elkövető és más tényezők függvényében minősült. A nép a társadalmi ellenőrzést a 
társadalmi folyamatokba építve gyakorolta.

A társadalmi szankciók formái jelentős részben eltértek az állami büntetőjog 
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szankcióitól. Tárkány Szücs Ernő Szendrey Ákos és Angyal Pál nyomán foglalta 
össze a legfontosabb, leggyakoribb szankciókat: kapcsolatmegszakítás, kinézés, 
megszólás, kiéneklés, csúfolás, szitok, átok, eltemetés, testrész külsejének meg-
változtatása, macskazene, tuskóhúzás, megkövetésre kényszerítés, megfélemlítés, 
népítélet.356

A felsoroláshoz részbeni átfedéssel a magam részéről a kötetben a következő ki-
egészítéseket tettem: megégetés, szemkiszúrás, kannibalizmusra kötelezés, verés, 
énekre kényszerítés, táncra kényszerítés. Természetesen valamennyit a közösség 
alkalmazta. Közülük az első négy az állam által alkalmazott szankciók között is 
megjelent. Az énekre és a táncra kötelezés azonban nem. A felsorolásból érzékelhe-
tő, hogy a társadalom, a közösség a hátrányoknak szélesebb, differenciáltabb körét 
alkalmazhatta, mint az állam, azok között válogathatott. A normaszegés szankci-
onálása természetesen nem volt sem egységes, sem következetes, még ugyanazon 
közösségen belül sem. Általában, de nem mindig lépett fel a normasértőkkel szem-
ben. Jórészt azonosan, de inkább hasonlóan ítélt meg egy-egy szabályba ütköző 
cselekményt. Lényegében a közösség egészére ugyanazt a büntetést, hátrányt al-
kalmazta, de mégis voltak eltérések. Ha nem egyszeri, hanem egy intervallumra 
kiterjedő volt a szankció, változhatott annak ideje. Mindezek az általam említett 
szankciók alkalmazására is vonatkoztak. 

A múltban szűkebb körben, ritkábban alkalmazott szankciókkal a felsorolás 
tovább bővíthető. Másrészt egyes következmények, hátrányok lokális közösségi 
alkalmazására kisebb, elzártabb, lakosságukat kevésbé váltó falvakban ma is van 
példa.

Az általam vizsgált szankciók, jelenségek alapjaiban nyilván nem ismeretlenek 
az egyes tudományok képviselői számára. Mindezeket azonban igyekeztem a ko-
rábbiaktól eltérően, más szempontból megvizsgálni és értékelni. 

10. Ahogy századokon át, az állam által erre feljogosított hatóságok büntetései 
között meghatározó szerepet játszott a megszégyenítő illetve a testi büntetés, úgy a 
közösség szankcióinál is alapvető szerepe jutott a megszégyenítésnek és a testi fáj-
dalom okozásának. Sőt az utóbbi gyakran a szégyent is magával hozta. A szégyen 
pedig nagy lelki fájdalmat, továbbá közösségen belüli kisebb-nagyobb mértékű, rö-
videbb vagy hosszabb ideig tartó elszigetelődést eredményezett, a társadalmi élet-
ben való részvétel megnehezült. Hiszen a szégyenbe esettől ilyen vagy olyan mér-
tékben, bizonyos ideig a többiek elfordultak, elzárkóztak. A szégyentől való félelem 
nagy visszatartó erő volt. Márpedig az, akit tolvajként tettenértek, kitáncoltattak, 
vagy az egyházi szertartásból, éneklésből kizártak, az szégyenbe esett.

Szorosan kapcsolódik ide a nyilvánosság kérdése. Bizonyos szankciókat a 
kisebb vagy nagyobb közösség – gyakran éppen a sikeres végrehajtás érdekében 
– nem nyilvánosan ejtett meg. Az elfogott tolvaj vagy a tiltott területen udvarló 

356 TÁRKÁNY SZÜCS 1981, 782-793.
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legény megverése nem a nyilvánosság jegyében történt, de így is híre ment. Hiszen 
az együttélő, egymást ellenőrző közösségben kevés esemény maradhatott titok-
ban. Bizonyos szankciókat azonban éppen a megszégyenítés növelése, a speciális 
és generális prevenció eredményessége érdekében igyekeztek minél nyilvánosab-
ban, sokak szeme láttára elvégezni. Ilyen volt a lány kitáncoltatása vagy az egyházi 
szertartásból kizárás. Sőt a gyújtogató megégetése, amikor a közösség jelenlété-
vel, tevékeny részvételével kifejezte, hogy a büntetéssel nem csak egyetért, hanem 
annak végrehajtásában részt is vállal. Legkevésbé sem bánták a nyilvánosságot 
az elkövetők a vásári tolvaj vagy zsebtolvaj közös ütlegelésénél. Ahol egy alkalmi, 
eseti közösség lépett fel a szankcionálás igényével.

11. A szankciók sajátos csoportját képezték a forradalmak, háborúk idején 
alkalmazottak. A szankcióval élő közösséget rendszerint összekötötte egy eszme, 
törekvés, egy nemzethez, azon belüli szervezethez, csoporthoz tartozás. Tagjai 
jól vagy többé-kevésbé ismerték egymást. Gyakran ugyanannak a településnek, 
vidéknek a lakói voltak. Sokszor döntő részben a parasztságból származtak, ami 
külön indokolja a témánkhoz kapcsolódást.

Kurtán elhangzó vád alapján, formális eljárás nélkül, a védekezés és a védelem 
kizárásával, megfelebbezhetetlen ítélet alapján, azonnali végrehajtással cseleked-
tek. Ősi, középkori vagy még régebbi, kegyetlen büntetési nemeket vettek elő. Kö-
zösen alkalmazták a szemkiszúrást, a kannibalizmusra kényszerítést és más meg-
szégyenítő, testcsonkító, testi fájdalmat vagy halált okozó büntetést. A többségben, 
erőfölényben lévők sokszor a tömegpszichózis hatása alatt álltak.

Az eljárás fentebb felsorolt hiányosságai más, szelídebb kifejletű közösségi 
büntetéseknél is érvényesültek.

12. Az évszázadok során a szokásjog, a jogszokások, a jogi népszokások a 
társadalmi normák között nem csak fontos szerepet játszottak, hanem meglepő 
szívósságról is tanúbizonyságot tettek. Az ókor, majd a feudalizmus kora, a tradi-
cionális jog időszakában a jogforrások között a szokásjog elsődleges illetve megha-
tározó szerepet töltött be. Jelentősebb mérvű visszaszorulása a polgári állam kiala-
kulásával, a polgári jogrendszer kiépítésével következett be. A jogalkotói jogon és 
a szokásjogon kívül a személyek életét szabályozták a társadalmi normák körébe 
tartozó, jogi tartalommal bíró jogszokások, jogi népszokások is, melyekre azonban 
nálunk a 19. század végéig nem vagy alig fordítottak fi gyelmet. A nemesi kiváltsá-
gok, majd a nemesség megszűnésével, a hagyományos paraszti társadalom felbom-
lásával bizonyos átmenettel átalakultak, eltűntek azok az életviszonyok, melyekre 
vonatkoztak és azok a rétegek, melyek a jogviszonyok alanyai, e normák megal-
kotói, működtetői voltak. Azonban teljesen a létüket tagadó vagy megkérdőjelező 
időszakban sem tűntek el. (Elég az 1959. évi IV. tv, a régi Ptk. számos „helyben 
szokásos” kitételére utalni.)

A rendszerváltozást követően pedig, a megváltozott életviszonyok közt újra 
életre keltek illetve újabbak keletkeztek. Szerény, de érzékelhető mértékben a meg-
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határozó jogalkotói jogforrások árnyékában. Úgy a közjog, mint a magánjog terü-
letén. Különösen az alkotmányjog, a közigazgatási jog és a polgári jog világában 
bukkantak fel. Egyezően a fejlett nyugat-európai és távol-keleti országok példáival.
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Dózsa György kivégzése. (Taurinus István: Stauromarchia. Bécs. 1519.)
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Az új pár útjának elzárása. 
(Méra, Kolozs m., Románia, Gelencsér József felvétele 1988.)
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Arany János: Az ünneprontók. Zichy Mihály illusztrációja.
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