
Bálint Petra 

„Csak valamennyire, de egészen lopásnak sehogy sem 

ösmerhetem.” 
A bűnösség kérdése és határai a 18–19. századi köznép körében

A tanulmány célkitűzése, hogy 18–19. században lezajlott büntetőpereken ke-
resztül, a korban megjelenő bűnfogalmakat és a bűnhöz való hozzáállást két 

síkon vizsgálja: egyrészt a népi, másrészt a hivatalos jogi, bírósági gyakorlat felől 
közelítve. A levéltári kutatás során, a peres anyagok elemzésekor a következő kér-
dések merültek fel: a mindennapi életben milyen helyet foglalt el a bűn, a bűnözés, 
hogyan gondolkodtak róla, és hogyan kezelték azt? Milyen viszonyban állt a loká-
lis jogszokás, erkölcsi rendszer a hivatalos eljárásmóddal? 

A cél az átlagemberek felőli közelítés, a hivatalos jogi gyakorlat hétköznapok-
ban való megélése. A nép mindig is bizalmatlan volt a tételes joggal szemben, nem 
értette, nem ismerte azt, s mivel sokáig hiányzott is a felülről ható jogi szabályozás, 
a közösségek megalkották saját szabályrendszereiket. Erre a jelenségre kaphatunk 
egy-egy példát a bemutatott bűneseteken keresztül.

A tanulmányban példaként szereplő eseteket a Heves Megyei Levéltárban vég-
zett (még nem lezárt), átfogóbb kutatásom során dolgoztam fel, melynek forrá-
sanyagát Heves és Külső-Szolnok vármegye törvényszékének büntetőperes iratai, 
és az úriszéki bíráskodás1 anyaga alkotja. A kutatás az 1770–1850 közötti évkörök-
re terjed ki, a jobbágyfelszabadítást még megelőző évszázadra fókuszálva. 

A  tanulmány természetesen nem vállalkozhat a téma átfogó bemutatásá-
ra, így jelen esetben három bűntípussal, és ezeken belül kiragadott példákkal 
ismerkedhetünk meg közelebbről. Ezek között lesznek tulajdon és testi épség ellen 
elkövetett tettek, valamint nemi erőszakkal foglalkozó peres ügyek. Bár a már átte-
kintett ügyek száma több száz (kb. 450-500 per), a tanulmányban (terjedelmi kor-
látok okán is) csupán a téma szempontjából a legkifejezőbbekkel – 12 eset részletes 
ismertetésével – kívánom illusztrálni az eddig felvázoltakat. Ezek ugyanis azok a 
perek, amelyek egyrészt rendelkeznek részletező vallomással vagy tanúvallomás-
sal, másrészt amelyekben kirajzolódni látszik, az egyén elbeszélésén keresztül, 
a közösségi erkölcs és norma, illetve a hivatalos joggal és eljárással való szem-
behelyezkedés. Számomra ezeken keresztül vált leginkább láthatóvá a jogszokás 
gyakorlatban való működése, a közösségi gondolkodásmód és megítélés. Azért is 

1 Heves Megyei Levéltár, Eger – továbbiakban HML IV–9/j és XII–3/b jelzettel ellátott fondcsoportok.
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kerültek ezek a bűntípusok kiemelésre, mert a vizsgált anyagban az előbbi kettő 
jelenik meg legnagyobb számban (tehát lopás és gyilkosság), a harmadik típus ese-
tében pedig a bíróság szemszögéből válik láthatóvá a nemi erőszak elkövetéséhez 
való sajátos hozzáállás.

A bűntett elkövetői, illetve az ügyben érintettek vallomásai sok mindenre en-
gednek következtetni, mégis felmerülhet a gyanú a lejegyzettek igazságtartal-
mával kapcsolatban. A  kutatás során mindig jelen van az írott forrás megkér-
dőjelezhetősége, miszerint a tanúk vagy maguk a gyanúsítottak talán érdekből 
vagy kényszerűségből vallottak, s nem az igazat mondták.2 Másrészről pedig 
nem elhanyagolható tényező, hogy egy nem mindennapi szituációban, s hivatali 
írnokok által lejegyzett szövegekről van szó, tehát egy szóban elmondott vallomás 
többszörös szűrőn keresztül jut el a kutatóhoz. Úgy vélem azonban, hogy ha a 
vallomások egyes tényeit el is ferdítették, az említett szűrők 4gyelembe vételével 
olyan információmorzsákra lelhetünk, melyek mégis engednek egyfajta lehetséges 
valóságot festeni a lejegyzettekből. Az ilyen jellegű kutatásokban ezek, az ún. ego-
dokumentumok állnak rendelkezésünkre, s ezek is nyújtják a legtöbb információt 
arról, hogy az átlagember hogyan látta a környezetét és benne saját magát.3

Összességében elmondható, hogy a témához kapcsolódó jogi és történeti/nép-
rajzi irányultságú kutatások talán még ma sem tekinthetőek önálló, kikristályo-
sodott kutatási ágnak, leginkább egyéni teljesítményekről beszélhetünk. A téma 
iránti érdeklődés azonban nem új, a kezdetek egészen Mattyasovszky Miklós mi-
nisztériumi kérdőíves, majd Baross János századfordulós kutatásáig nyúlnak visz-
sza, amik az öröklés jogi szokásait járták körül. A kutatásokat, a kialakult néprajz-
tudományon belül, az önállósodó társadalomnéprajz lendítette fel: Tagányi Károly 
összehasonlító vizsgálata, illetve Szendrey Ákos és Györ8y István 20. század kö-
zepi gyűjtései. Jelentősek még Papp László, Bónis György, Fél Edit, Tárkány Szücs 
Ernő, Venczel József, Karácsony Sándor kutatásai.4 Tárkány Szücs Ernő jogász–
néprajzkutató munkásságát fontos kiemelni, aki 1981-ben megjelent művével 
olyan jogszokás-gyűjteményt hozott létre, amely máig az egyik legjelentősebb hi-
vatkozási alapnak tekinthető.5 A téma iránti érdeklődés azonban azóta sem szűnt 
meg, mutatja ezt például a Mezey Barna és Nagy Janka Teodóra által szerkesztett, 
2010-ben kiadott interdiszciplináris tanulmánykötet.6

2 Lásd: Szilágyi 2000: 738–739.
3 Ahogy Schulze is rávilágít: törekednünk kell a számunkra elérhető források értelmezésére, attól füg-
getlenül, hogy azt önakaratból vagy kötelességből mondták vagy írták le. (Schulze 1996: 8.) A problé-
máról lásd még például: Scribner 2000: 167–168.
4 Nagy 2010: 87.
5 Tárkány Szücs 1981. Kibővített kiadás 2003.
6 Mezey–Nagy 2010.
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A „népi” és a hivatalos jogi formák

A jogszokás

A tudomány számára sokáig probléma volt a jogszokás/jogi népszokás fogalmá-
nak nem megfelelő meghatározása, mivel nem önállóan létező tényként kezelték. 
Leginkább az állami jog, nem pedig a helyi közösségek élete felől közelítettek, a 
kutatások pedig főleg leíró jellegűek voltak.7 Tárkány Szücs Ernő fő művében a 
jogi tartalom és jogi népszokás fogalmakat különítette el.8 Jogi tartalmon az ala-
nyi jogot érti („ehhez nekem jogom van”), amely „a szokásszerűen ismétlődő jogi 
tartalmú magatartási formaként az emberi életviszonyok teljességében élt”, s mindig 
tapasztalati úton, a megelőző generációkból táplálkozott. Ez a közösségi jogi tudá-
sanyag a 19. század közepi elnyomó szabályalkotásig állt fenn. Jogi népszokáson 

„az emberi magatartást befolyásoló, nem az állam az egyház vagy egyéb 
országos szervezet vagy hatalmat gyakorló személy által alkotott és ki-
kényszerített, hanem a társadalom különböző kisebb-nagyobb közössége 
vélt vagy létezett autonómiája alapján a többség közmeggyőződését kife-
jező, a tényleges gyakorlat folytán belülről kifejlesztett, megtartott és átö-
rökölt, az emberi társas viszonylatokban, a személyek, az anyagi kultúra 
és a közügyek tárgyában (az életviszonyokban) jelentkező érdekeltségek 
egyeztetésére szolgált, megtiltást, megengedést vagy megparancsolást tar-
talmazó, kötelező és hagyományos eszközökkel, a társadalom részéről ki-
kényszerített szabályt értjük.”9 

Az állami jogtól teljesen elkülönül, de vele kölcsönhatásban áll, hiszen néha 
törvények válnak szokássá, erkölcsi alappá, vagy erkölcsi elvekből lesznek jogi 
törvények.

Felmerül a kérdés, hogy mi a különbség a szokás és a jogi népszokás kö-
zött? A  szokást könnyebb rekonstruálni, a jogszokás viszont nagyon erősen az 
adott korhoz, helyzethez tapad, elmúltával nehéz előhívni.10 A  jogszokásra jel-
lemző a magatartásszabályok kikényszerítése, e kényszerítő erő nélkül csak 
szokásnak tekinthető. A jogszokással nem egy felülről szervezett bíróság, hanem 
a közvélemény állít kényszert a norma mögé, tehát a közösség meggyőződését 
tükrözi, elkülönülve az állami jogtól, de mégis annak egyik szférájába tartozva.11

7 H. Szilágyi 2010: 68.
8 Tárkány Szücs 2003: 89. 
9 Tárkány Szücs 2003: 41.
10 Tárkány Szücs 2003: 28.
11 Mezey 2010: 25.
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A szokásjog

A jogszokás mellett a szokásjog fogalmával is találkozunk a kutatásokban, hiszen 
ez a két tényező nem feleltethető meg egymásnak. A szokásjog „íratlan jogforrás, 
mely a jogot alkalmazók és követők meggyőződését fejezi ki, és magatartásukban 
nyilvánul meg”12 vagy „jogforrássá vált közösségi szokás”13, „a jogszokásból kifejlődő 
tényező”.14 A  jobbágyság életében a szokásjog – legyen az uradalmi, vagy helyi 
szokásjog – döntő módon formálta a paraszti életviszonyokat, sokszor írásba is 
foglalták (ezek a falutörvények). Míg a középkorban a legjelentősebb jogforrás a 
szokásjog volt, a késői feudalizmusban már „csak” a törvénnyel egyenrangú.15

A hivatalos jog és büntetőeljárás a vizsgált korban

A jogszokás, szokásjog mellett jelen van a (hivatalos) jog is, mint „a társadalom 
egészét átfogó, érdekkon!iktusokat rendező, legfőbb szabályozó és befolyásoló erővel 
rendelkező globális jelenség.”16 A büntetőeljárás hazánkban – egészen az 1896-ban 
megvalósuló kodi/kációig – hosszú évszázadokon át nem volt egységes törvénybe 
foglalva. A  több évszázados jogi eljárási gyakorlatot főképpen a nyugat-európai 
jogrendszerek és az osztrák minta befolyásolta. A 19. század büntető eljárását leg-
inkább a változékonyság jellemezte.17

A bűn elkövetése és büntetése

A bűnözés és a deviáns viselkedés mindig is jelen volt és van a társadalomban, 
hiszen maga a társadalom hozza létre. De mit tudunk a korabeli bűnözésről? 
Perényi Roland szerint európai viszonylatban 19. század elejétől beszélhetünk a 
bűnözés modern kori történetéről, amikor is a bűn már nem magánügy, megoldá-
sa nem a közösségen belül történik. A megelőző évszázadokban a társadalmi meg-
/gyelés együttesen, nyíltan történt, jellemző volt az önbíráskodás: kényszerítés, 
megszégyenítés, csúfolás, stb. formájában.18 A bűnözés szerkezetében nehéz be-
sorolást, elhatárolást, tipizálást végezni, mivel a bűncselekmények elnevezései 

12 Bónis 1982: 71.
13 Szőke–O. Nagy–Kovalovszky 1992: 1301.
14 Egyes kutatók elkülönítik a népi eredetű és bírósági gyakorlat által kialakított szokásjogot. Lásd: 
Mezey 2001: 26.
15 Bónis 1982: 71.
16 Varga 2010: 44.
17 Bató 2007. 
18 Perényi 2006: 90; Szendrey 1936: 65.
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bizonytalanok, az elnevezések mögött rejlő jelentést pedig nem ismerhetjük 
pontosan.19

Hazánkban a 19. század végén jelent meg a bűncselekmény jogi meghatározása, 
ezt megelőzően a középkorból örökölt fogalomrendszer volt érvényben. A bűn-
cselekmény általános meghatározása így szól:

„minden olyan magatartás (cselekvés vagy mulasztás), amelyet a hatal-
mon lévők annak nyilvánítanak, melyet a közre és az egyénre olyannyira 
veszélyesnek tartanak, hogy meggátlásukra kriminális szankció igénybe-
vételét ítélik szükségesnek.”20

Amellett, hogy a bűncselekmény de*nícióját a törvényalkotással fektetik le, azt, 
hogy az egyes történelmi korokban mit tartanak bűncselekménynek, sok tényező 
alakíthatja, így például a társadalom állapota, fejlettsége. Ilyen például a „ne ölj”, 
vagy a „ne lopj” szentencia, melyek korok és régiók fölötti álló szabály, mégis a jogi 
szabályozással módosítható.21 Mindezek mellett nem felejthetjük el, hogy a vallás 
is nagyban befolyásolta a bűncselekmények megítélését. A 18–19. századra azon-
ban a valláspolitikai viszonyok megváltozása és az egyházi büntetőjog háttérbe 
kerülése miatt leegyszerűsödött a vallással kapcsolatos ügyek köre.22

A vizsgált évszázadokban a büntetési rendszerben (is) lényeges átalakulás tör-
tént. Az ítéletek szigorának fokozatos enyhülését és a nem humánusnak tartott 
eszközöktől (mint a kínvallatás, a testi büntetés vagy a halálbüntetés) való elha-
tárolódást *gyelhetjük meg. Mária Terézia 1775-ben megszüntette a kínvallatást, 
II. József pedig a halálbüntetést korlátozta (1782).23 Azonban a 18. század utol-
só harmadában az elítélt rabok száma országos szinten mégis nőtt. A halálbün-
tetés megszüntetése a börtönbüntetés elterjedését vonta maga után, azonban a 
korban uralkodó börtönviszonyok miatt egy hosszabb szabadságvesztés sokszor 
egyet jelentett a halálbüntetéssel. A 19. század első felében a büntetőreformokat 
követően a börtönviszonyok fejlesztésére irányuló törekvések is megindultak 
Magyarországon.24 Országos összehasonlító vizsgálatok és a jelen kutatás is bizo-
nyítja, hogy a bírósági eljárást ezek ellenére a sokféleség és a végletesség jellemezte, 

19 Bató 2010: 367. 
20 Mezey 2004: 139.
21 Mezey 2004: 138–139.
22 A legtipikusabb bűncselekményeknek az istenkáromlás és káromkodás, a hitehagyás, az eretnekség, 
egyházsértés, varázslás és jövendőmondás, boszorkányság, bűbájosság és ördöngösség volt tekinthető. 
(Mezey 2004: 159.)
23 Felismerték, hogy nincs szükség a halálbüntetésre, hiszen az ingyen munkaerő kedvezőbb az ország-
nak, s a nép pénzbírsággal való terhelése sem oldja meg a bűnözési problémákat.
24 Kállay 1996: 300–304; Bató 2002: 93–111; Szenti 1999: 27. 
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így a büntetések kiszabásában nem találunk, és nem is kell logikát keresnünk.25 
A 18–19. század bíráit a képzetlenség és a laikus jogalkalmazás jellemezte, hiszen a 
bírói hivatalok betöltésének nem volt alapfeltétele a jogi tanulmányok elvégzése.26 
Az ítélkezésben jelentős szerepe a precedenseknek volt, a korban érvényesülő eny-
hítő és súlyosbító tényezők viszont sokszor befolyásoltak az ítélethozatalt.27 

Az alsóbb társadalmi rétegek számára a bűn koronként, társadalmi rétegenként, 
területenként eltérő, relatív fogalomnak számított, sokszor nem is következetesen, 
hanem a saját tapasztalat, és az adott helyzet szerint ítélt tényező volt. „A  bűn, 
vétek azon magatartások összessége a nép körében, amelyeket a közvélemény el-
ítélt. A nép bűnfogalma széleskörű és korszakonként változó, megítélése hely, idő és 
személy szempontjából di�erenciált” – írja Tárkány Szücs is.28 A nép tagjai tehát 
sokszor azért követnek el bűnt, mert a hatósági törvényeket megszegték, azonban 
saját közösségi törvényüket nem. Megtörténhet azonban, hogy a hatósági és a népi 
hozzáállás összeér, például a gyilkosság elítélésében és egyes erkölcsi bűnöknél 
(házasságtörés, paráználkodás).29

A nép körében tehát a bűnösség nem feltétlenül jelentette ugyanazt, mint az 
állami szervek vagy a felsőbb társadalmi osztályok számára. A  büntetőperek is 
mutatják, hogy a köznép tagjai sokszor egyáltalán nem ismerték a törvényt vagy 
nem foglalkoztak vele. Sokan nem tudták, miért fogták el őket, vagy egyszerűen 
nem tartották magukat bűnösnek, hiszen sokszor a számukra erkölcsileg teljesen 
elfogadott cselekvéseket a hatóságok már bűnnek tekintették.30

A lopás és változatai

A hivatalos megfogalmazás szerint a lopás valaminek az eltulajdonítását, törvé-
nyen kívüli megszerzését jelenti. Az elmúlt századok forrásait kutatva azonban 

25 Lásd: Hajdu 1985; Vajna 1906. 
26 Balogh Elemér ezt a helyzetet „magyar tradíciónak” tekinti. (Balogh 2006: 48.)
27 Enyhítő körülménynek számított például, ha a gyanúsított beismerte tettét, ha a lopott tárgy vissza-
került gazdájához, ha az elkövető kiskorú volt, vagy várandós, esetleg rossz egészségi állapotú volt. Az 
általam vizsgált egyik perben ennek épp az ellenkezője jelent meg, mikor a bírák törvényekre hivat-
koztak: „A Praxis Criminalis 2dik része 84dik, s több Hazai Törvények szerént ha az bár az eltolvajlott 
holmik megkerűlnek is keményen büntetni rendeltetnének.” (HML IV–9/j/53 1840:20.)
Az elmezavar mellett a részegség is legtöbbször mint enyhítő körülmény lépett fel, mert a korban úgy 
tapasztalták, hogy ittasan az ember kevésbé beszámítható, így tette gondatlanságnak, véletlennek szá-
mított. Súlyosbító körülménynek számított például az éjjel elkövetett tett, a szegényektől vagy a szál-
lásadótól való lopás és a többszöri visszaesés. (Kállay 1996: 238–245; Hajdu 1985: 179–202; Szilágyi 
2000: 741–744; Bató 2007.)
28 Tárkány Szücs 2003: 783. 
29 Bató 2010: 361.
30 Például az egy személy vagy jószága számára elegendő mennyiségű gyümölcs, széna elvitele megen-
gedett volt, de a hatóságok ezt már lopásnak vélték. A nép tagjai között sokszor a vérbosszú is elfoga-
dott volt.
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többször találkozhatunk összetettebb, árnyaltabb elgondolásokkal, hiszen a lo-
pás tényét a közösségen belüli általános erkölcsi elvárások, s a hagyományokon 
alapuló jogszokás is befolyásolhatta. A középkorban lopásért még halálbüntetés 
járt, s a Praxis Criminalis (1656) törvénykezésében nagyobb érték elorozása vagy 
visszaesés esetén is ez volt az ítélet. A büntetésmód a 18. századra enyhült, azon-
ban végig magában foglalta a kártérítést is: az ellopott állat, termény vagy tárgy 
visszaszolgáltatását, a benne keletkezett kár meg*zetését.31 A 19. században lopás 
esetén halálbüntetéssel már nem találkozunk. Az ítélethozatalban logikátlannak 
tűnhet, hogy azok, akik beismerték tettüket, vagy akik a bűntettet éjjel követték 
el, súlyosabb büntetést kaptak, viszont ha az elorozott dolog visszakerült a gaz-
dájához, enyhítettek a büntetésen; a többszörös tagadás esetén pedig volt, hogy a 
vádlottakat egyszerűen elengedték. 

Bár a hatóságok tiltották a gyűjtögetést, a tulajdonos ezt megengedhet-
te. A  földesurat, papot vagy a vándort meg is illette az a jog, hogy a termésből 
szedhetett, de csak annyit, amennyire akkor és ott szüksége volt, amennyivel egy-
szerre jóllakott. A késői feudalizmusban is jellemző volt, hogy míg a bírák elítéltek 
embereket egy-egy szőlőfürt elvételéért, addig ők ezt természetesnek vették. Nem 
számított lopásnak például az sem, ha a terhes asszony pár gyümölcsöt elvett, hi-
szen azt a magzat érdekében tette.32

Jó példa erre a kutatás során talált egyik körtelopással kapcsolatos eset (1798, 
Felnémet- Szarvaskő). Az elkövető vallomása a következő volt:

„Lövei Lászlónak [hívnak] 50 esztendős, pápista, paraszt, Feleséges va-
gyok, Egerben születtem, Szarvasköben lakom. Felnémeten fogattattam 
meg, azért hogy Sz: Magdolna napján melly szombaton eset F. Tárkányba 
Búcsúra menvén, Lővei Lászlóval Tótt Istvánnyal és Tott Ferenczel vasár-
naprais ott maradván, dél tájban onnét haza indultúnk […] a Szőllők 
közé érvén ott az útfélen Egerben lakos Szepesy Lászlónak á Szőllejében 
egy kőrte fa alatt á Főldrűl négy Kőrtét fell vettem, és tovább indúltam, az 
alatt Lővei Jóse* és Tóth István már három Szőllőtis úgymint emlitett Sze-
pesy Lászlóét, és F. Németen lakos Borsos Mihályét és Fekete Jánosét meg 
járván őkis azokban egynehány Körteket fell szedtek, mellyet meg látván 
az Egri Pásztor János nevezetű meg szóllitott minket hogy miért lopjuk 
a gyűmőltsőt akinek én azt feleltem, hiszen egy két kőrte nem lopás csak 
annyit szedtünk fell, amenyit kézünkben el=tárthattunk tarisznya nálunk 
nem lévén. En csak a gyerek kedvéért vettem fell egynehány kőrtvét”. 33

31 M. Antalóczy 2001: 167. 
32 Hajdu 1985: 218–219.
33 HML XII–3/b 49. 15. 1798.
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A büntetést azonban nem kerülhették el az elkövetők, fejenként 12 pálcaütést, és 
a gazdának 7 garas, illetve a bíráknak 10 garas vizsgálati díj meg(zetését írták elő.

Tárkány Szücs könyvében az eredeti szerzéshez sorolja a találást is. Saját ku-
tatásom során azt tapasztaltam, hogy a találás és a lopás fogalma a 19. századi 
ember számára sokszor összekeveredhetett azzal a gondolattal, hogy amennyiben 
valamilyen ingó dolog elveszik, eltűnik, azzal gazdátlanná válik, s így jogot lehet rá 
formálni. Juhász Jósef elmesélésében is jól láthatóak e fogalmak összemosódásai 
(1830, Mindszent). A 36 éves hevesvezekényi számadó juhász így vallott: „A múlt 
tavasszal Nánára indultam egy ködmönnek való bőrrel, a kőkúti34 erdőn keresztül 
menve találtam hét süldőt.”35 Elmondása szerint ott sokáig várt, hátha feltűnik az 
állatok gazdája, de ezt elunván hazahajtotta őket, sőt később még el is adott kö-
zülük ötöt Egerben, összesen 24 váltóforintért. Juhász a lopás vádját nem ismerte 
el: „én azokat a sertéseket nem loptam, hanem találtam” – állította.36 A bíróság ezt 
nem tekintette elfogadható indoknak, tettéért három hónap fogságot és 40 pálca-
ütést ítéltek neki. 

Hajdu Lajos általános jellemzőként emeli ki, hogy a bíróságok gyakran szab-
tak ki büntetést akkor is, ha valaki egy tettet nem jelentett a hatóságoknak. Ezt a 
bíróság mindig elvárta, attól függetlenül, hogy hivatalosan nem írt elő általános 
feljelentési kötelezettséget.37 1793-ban Mihály Rosit saját férje jelentette fel lopás 
gyanújával (1793, Felnémet-Eger). Az asszony többféle élelmet lopott a szomszéd-
jától, amit eladott másoknak a környéken. Kihasználva, ha szomszédja nem tar-
tózkodott otthon, betört házába, ám volt, hogy a kislányát küldte be maga helyett. 

„Az Férjem haza jővén a Szőllőből és 7. font Lenre akadván az ágyban, 
melyett 7. esztendős Leánykám mutatott meg neki és az Férjem észre vé-
vén hogy lopott len légyen, engemet mingyárt Fertály mester altal bé hoza-
tott mint Tolvajt áristomban: azoltatol fogva itt vagyok.”38

Kérdés marad azonban, hogy a férj erkölcsi kötelességének érezte-e, hogy a vélt 
bűnt jelentse, vagy feleségével való esetleges rossz kapcsolata miatt cselekedett így?

1830-ban Mezőtúron Márkus János 24 éves nőtlen bojtárt Cser Máté arra kérte, 
hogy öccse lakodalmára szerezzenek két juhot vagy bárányt (1830, Mezőtúr).39 
El is mentek szánkán az uraság birka majorjához, s elvittek két toklyót.40 Eltérve e 

34 Kőkútpuszta, Sirok melletti település.
35 HML IV– 9/j/9 1830:33.
36 HML IV– 9/j/9 1830:33.
37 Hajdu 1985: 216.
38 HML XII–3/b 44. 34. 1793.
39 HML IV–9/j/9 1830:19. 
40 Toklyó: egy év feletti növendék juh. Földes 1982: 308.
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lopásától, talán ijedtében, Márkus azt is megvallotta, hogy egyszer egy juhászboj-
tárral „a szőllőkbe borozni kiment”, s azután a hodályból bárányt loptak, ő maga 
volt, aki kiadogatta onnan az „öt birge juhokat”. Egyet ott helyben levágtak és meg-
ettek, a többit elhajtották. Márkus János büntetése végül 40 korbácsütés és a kár 
megtérítése lett.

Vajon mi vezérelte a legényt, hogy ennyiszer meglopja saját urát? Itt jelenik meg 
előttünk az a tényező, hogy a korban a jobbágyok/parasztok nem tartották egymás 
között nagy véteknek, ha az úri rétegektől loptak, talán még elismerést is kaphat-
tak társaiktól. Erre Tárkány Szücs is felhívta a )gyelmet, miszerint az előírások 
megszegését a nép nem tartotta bűnnek, sőt jogosnak ítélte az állammal és a föl-
desúrral szemben.41 E viselkedés és általános hozzáállás mögött felismerhetjük a 
+ompson által (kutatásában az angol munkásosztály vizsgálatán keresztül) meg-
alkotott „morális ökonómia” jelenlétét. Eszerint az alsóbb társadalmi rétegek szá-
mára létezett egyfajta, talán öntudatlanul meglévő, a jogszokás létén is túlmutató, 
kulturális konszenzus arról, hogy mi illeti meg őket, és mi minősül elfogadottnak 
a közösségen belül. Ha ez csorbult, ellenkezést és lázadást válthatott ki, amikor is 
feljogosítva érezték magukat a javak elvételére.42

Egy másik esetben a 27 éves Váradi Mihály került kihallgatásra (1840, Tisza-
füred). Többszörös lopási kísérlete ebben az esetben is meghiúsult, bár Váradi 
tagadta is az őt ért lólopási vádakat. Azt elismerte, hogy a gazdája tudta nélkül 
vitt el egy lovat, de csak „Fegyvernekig”43 jutott vele, ott utolérték, s maga a gazda 
vitte vissza az állatot. Tettét így értékelte: „Csak valamennyire, de egészen lopásnak 
sehogy sem ösmerhetem.”44 Ez a kijelentés is bizonyítja „többféleképpen lehetett 
lopni”. Végül Váradi Mihálynak csak a pénzlopási kísérletéért kellett 40 pálcaütést 
elszenvednie. 

Egy 1841-ben zajló perben is egy többszörösen visszaeső elkövetővel talál-
kozunk. A „desertor, asszony szerető” Bartucz Pál 59 éves korára már kilencszer 
volt büntetve, sertés- és lólopásért, ebben az esetben búzalopás miatt (1841, 
Füzesabony). Elmondta, hogy a búzát többen, egy hosszú rúdra erősített merítő-
kanál-szerű eszközzel merték ki egy raktárból. Tettét elismerte, de nem tekintette 
magát hibásnak: „Igaz az is, de ennek az Ispány maga az oka, mert ő mondotta, 
hogy onnan aki nem aluszik vihet búzát.”45 Ítélete hat hónap fogság (vasban, böjttel, 
közmunkával) és kétszer 25 pálcaütés volt, amelynek súlyosságát bizonyosan 
befolyásolta büntetett előélete is.

41 Tárkány Szücs 2003: 507–524.
42 +ompson 1971. 76–136.
43 Pusztafegyvernek
44 HML IV–9/j/53 1840:20.
45 IV–9/j/76 1841:15. Eddigi tetteiért összesen egy év tíz hónap fogságot és 325 botütést kellett elszen-
vednie.
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A gyilkosság megítélése

A gyilkosság mind a nép, mind a hatóságok számára az egyik legnagyobb bűn-
nek számított, ezt erősítette a tízparancsolat „Ne ölj!” szentenciája is. Ilyen tett-
nél a szigorú büntetést sem lehetett elkerülni, a bíróság halálbüntetés vagy több 
éves szabadságvesztés formájában tett igazságot. A 18. század második felétől a 
közönséges (nem minősített), szándékos, gondatlan (a gondatlansághoz sorolták 
például, ha verekedés közben az egyik fél halálos sebet okozott) és véletlen em-
berölést különítették el.46 A 19. századra ugyan csökkent a testi büntetés, illetve a 
halálbüntetés kiszabása, de a vizsgált gyilkossági ügyek közül egy esetben ez lett 
a bírák ítélete.47 A többi bűnös vétkéért 3–5 év szabadságvesztés járt, emellett a 
vérdíj (homagium) és a tanúk bérének meg0zetése is általánosan kötelező volt.48 
A gyilkosságoknál jellemzően a kocsmai összeszólalkozásokból eredő agresszió, 
illetve a családon belüli erőszak jelent meg legnagyobb számban, ahol a feleség 
vagy a gyermek volt az áldozat.

A  következő feleséggyilkossági eset is tanulságos, ugyanis rajta keresztül ké-
pet kaphatunk a nők mozgásteréről a 19. századi közösségben és házasságban. 
Megmutatja, hogy mit engedhetett meg magának egy nő, és – ahogy a perben 
is láthatjuk – mivel tudta ezeket a határokat áthágni. A  parasztság körében, ha 
egy felesség „rossz magaviseletű” volt, elfogadták vele szemben a testi fenyítés 
gyakorlatát. A nők sokszor voltak kitéve férjük erőszakosságának, többek között 
ezért kellett ügyelniük arra, hogy a rájuk vonatkozó szigorú erkölcsi, viselkedési és 
életvezetési szabályokat mind a család, mind a közösség elvárásainak megfelelően 
betartsák.49

Csurgó András kocsis felesége elbizakodott viselkedése és férje nyilvános meg-
alázása miatt az életével 0zetett (1850, Mezőtúr). A kocsis (24 vagy 25 éves – ő 
maga nem tudta pontosan megmondani) nem tervezte el előre tettét. A perben 
kiderül, hogy nem volt célja feleségét megölni, s előtte sem volt még soha büntet-
ve. Vallomásában a tettét elismerve mesélte el a körülményeket és okokat. Egy nap 
felesége azzal a kéréssel jelent meg a tanyán, ahol dolgozott, hogy őröljön neki „ke-
nyérnek valót”. Csurgó azt felelte: „Az életet vigye el a gazdának, majd ha bemegyek 
megőrlöm.”50 A gazdasszonya azonban azzal fogadta a tanyára visszatérve, hogy 

46 Hajdu 1985: 240–262; 1996: 54–89; Lásd még: Kállay 1996: 201–210.
47 HML IV–9/j/68 1844:2.
48 A büntetésről lásd még: Vajda 2006: 298.
49 Az asszonyi ideál: kimért, szorgalmas, férje és családja támasza. „Az asszonyi magatartásban mindazt 
helytelenítették, ami, akár áttételes módon, veszélyeztette a férj tekintélyét, mivel ezzel családja is kisebbe-
dett.” Jávor: 2000. 632; lásd még: Szenti 1999: 27–45; Vajda 2006: 299. 
50 HML IV–155/b/1 1850:3.
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felesége nem tudta kivárni, amíg visszaér, azt mondta, hogy „ez az ember nem is 
őrölt neki”, s szidta is: „Egye le a fene az ugari kocsisáról a húst.”51 Csurgó bevallotta:

 „Ezen képtelen mondására felbosszankodtam, holott én soha egy újjal 
sem bántottam, de még csak meg sem pirongattam. Nagyon meggyalázott 
de már azelőtt is rajtam semmi becsest nem adott, megvertem, de soha 
távolról sem volt az a gondolatom, hogy halálra verjem, csak hogy meg-
fenyítsem, mivel elbízta magát, hogy őt senki sem bántja. Leginkább az 
bosszantott, hogy félni nem akart tőlem, mikor verni kezdettem. Mi világ 
tudomása szerént mindig békességben éltünk.”52

A tanú szerint a férj „engedelmes jó 'atal ember” volt, de felesége többször gú-
nyosan beszélt vele mások előtt is, például ezt mondva: „Szegény Csurgó mindig 
igéri, hogy megver, én meg oda se nézek neki.”53 Egy másik mezőtúri lakos, Hegedűs 
Zsó*a is a feleség viselkedését emelte ki vallomásában. A bűntett helyszínén ő sem 
volt jelen, de hallotta, hogy a „tavaszi vásár szombatján” a feleség azt panaszolta a 
„napának”, az öreg Csurgónak, hogy „férje neki már egy hete hogy nem őrt”.54 A ta-
núk nem ítélték el igazán Csurgót tette miatt, többen azt hozták fel, hogy a feleség 
nem viselkedett megfelelően. Azonban a látleletben leírtak szerint a nő arccsontja 
több helyen eltört, hátán és karján is sebeket találtak, tehát halálát egyértelműen a 
testi bántalmazás okozta. A férj ezért a tettéért három év szabadságvesztést kapott, 
e mellett kötelezték a vérdíj és a perköltségek meg*zetésére. A halálbüntetés meg 
sem jelenik, és a közösség elítélése is elmarad. Az irat végén dátum és hozzáfűzés 
nélkül közölték: „Csurgó András rab a börtönben meghalálozott.”55 

Hasonló esettel találkozhatunk Kiskörén, s nem elhanyagolható tény, hogy az 
elkövető férj tettéért felmentést kapott (1790, Kisköre). A mezei munka (nyomta-
tás) végzése közben szólalkozott össze férj és felesége, melynek testi bántalmazás, 
majd halál lett a következménye. Sipos István 22 éves paraszt elmondása szerint:

 „Kiss= kőrén […] pénteki napon esett, nyomtattunk, az Asszonyok 
pedig készültek kendert á vizbül ki vetni, kiknek én azt mondottam, tsak 
menyetek hamar és frissen jöjjetek mert szalmát kell kazalba hordani. 
Mellyre feleségem Rendek Rosalia azt felelte, de bizo, és onnét én azértis 
le ülök, tsak kendtek hordják á Szalmát. […] Ezen hívásra az feleségem, 
és Sipos János felesége Zembeni Apolló azt felelték, hogy majd szarnak. 

51 Uo.
52 Uo.
53 Uo.
54 Uo.
55 Uo.
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Mindazonáltal mégis ki jöttek, á midőn már nem sok szalma vólt hordani 
ki jövén á feleségem, szidtam ötet lelkét és anyát tsinálván, mellyre ö azt 
mondotta, No tsak káromkodjon, szakadjon ki a nyelve. Annakutánna 
hogy hordották á szalmát akkoris szidtam ötet, ö pedig nevetett, és katz-
agott. Vége lévén á szalma rakásnak, á mint attúl el jöttünk vólna, akko-
ris nevetett á Feleségem, mellyet én meg neheztelvén, á fa villával hozzá 
vágtam á fa villa á kezére tsapott, onnét pedig egyszermind az hasára 
esett, mely ütésre meg jajdúlott á feleségem, Zemberi Apolló be vitte őtet 
á szobába.”56

Mindezek után a felesége halott csecsemőt szült, s három nap múlva meghalt. Az 
eseménynél jelen volt Sipos János, aki azt vallotta:

„[…] deő soha nem fogadta az Urának Szavát, vége lévén á Szalma hordá-
sának, Sipos Istvány le jőtt á Kazalrúl szidgya a feleségét, hogy mért nem 
fogadgya á szavát, és Sipos Istvány á valan vivén á villát elöl ment á Szérő 
felé, á Felesége pedig utána pattogva mondván Száradgyon el a nyelve az 
Isten adgya mért Szidkozodik már ara Sipos Istvány visza fordúlt á fa 
villaval az ütés á mint á kezének eset, hogy az aszonyság á feje felé emel-
te á kezét, á karján végig szaladt a villa, és á terhes aszonynak Rendek 
Rosaliának á hasát is érte.”57

Az orvosi jelentés és a bírák szerint is a 'zikai bántalmazástól függetlenül vetélt el, 
és halt meg az asszony, így a férj felmentése mellett döntöttek, aki szintén tagadta, 
hogy felesége miatta halhatott volna meg.

Nemi erőszak vagy paráználkodás?

A korról író kutatók arról adnak számot, hogy a stuprum violentum (erőszakos kö-
zösülés) súlyos bűnnek számított és súlyos következményekkel járt.58 Hajdu Lajos 
is halálbüntetésről, hosszabb szabadságvesztésről ír könyvében, bár hozzáteszi, 
hogy a 18. század végén a bűntípusnál egyfajta enyhébb büntetésre való áttérés ala-
kult ki.59 Számomra a Heves és Külső-Szolnok vármegyei kutatás tapasztalata nem 
ezt mutatta. A feltérképezett esetekben sokszor maga a bántalmazott nő került ki 
bűnösként paráznaság vádjával, a másik felet talán ki sem hallgatták, legalábbis az 
iratokban nincs erre utalás. Az általam lejegyzett esetekben nem vizsgálták komo-
lyan a nemi erőszak tényét, csak gyereklányokkal szembeni bántalmazás esetében. 

56 HML XII–3/b 43. 19. 1790.
57 HML XII–3/b 43. 19. 1790.
58 Hajdu 1996; M. Antalóczy 2001: 153–154. 
59 Hajdu 1996: 167.
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Ha az erőszakot átélt nőről kiderült vagy ismeretes volt paráználkodó életmódja, 
előzetes házasságtörése, már csak nagyon nehezen tudta bebizonyítani a rajta esett 
nemi erőszakot.60

A bíróságon elmarasztalt Szabó Erzsók, 25 éves férjezett asszony, a vád szerint 
több emberrel is paráználkodott, ő azonban állította, hogy erőszakot követtek el 
rajta (1770, Mezőkövesd):

„[…] Farkas Pesta tehát estve á malomba őrőlni egy kilo buzát ki hozott, 
és buttykosban mint egy másfél icze bort ki hozott, s ketten véle együtt 
még ittunk, az után hozzám kaptosodtt, Volt ott két leány is, kik buzát 
oda őrőlni hoztak: Kik kőzűl egyikét, Nagy Pál Rózsinak, másikát Susának 
hivták; De ezek közül egyik sem látta se ivásunkat, sem hozzám kapdo-
zását. […] Hanem Punyi Jankó nappal oda őrőlni jővén Legényünk nem 
lévén, sem Uram oda haza, egyszer közösködtem véle, és soha többet ő 
véle nem vétkeztem. Tenki Ferencz pedig az ökrök őrzésébül északa késel 
az ajtót föl nyitotta, és az ágyomra ugorván ott kinzott, ellene még á földre 
is ugrottam, vagy valamit ne kövessen rajtam, de erőszakkal még győzőtt, 
s’ akkor egyszer vétkeztem azzal is. Pintér Miska ugyan hasonlóképpen 
őrőlni oda jővén kénszeretett á roszaságra. Punyi Jankó szolgája pedig 
nappal oda érkezvén hozzám szorongatta magát, de el nem dönthetvén 
a földre, tsunyaságát a kötőmre ejtette: amaval pedig semmi sem történt. 
Tudta az Uram rosz életemet, és az nap Plébánus Urhoz véle el mentem, 
meg panaszoltuk hogy azon két Ember erőszakot akartak tenni rajtam, 
tiltsa el őket. Plébánus Urtul vissza menvén az uton mondottam meg az 
Uramnak vétkemet, á mellyre felelte, azt tehát nem lehet el szenvedni, á 
Szent Székre kell vinni!” 61

A következő az esetben is a nőt ítélték el parázna életért és kurválkodásért: 62

„Ezen ki folyó Esztendőben szőlő igazgatás táján, á midőn vólt Miskolczon 
az Vásár, ottan fellyebb alább az Várason szolgálatot keresvén, egy Görög 
bóltban vásárlott bizonyos Vas=áruló Legény, kiis meg Szólétott mond-
ván Szolgálatot keresek te Menyecske: feleltem Nekie Azt igenis. Kiis meg 
Vásárolván magával el hitt, és vitt egy bizonyos házhoz, ugy kelletett len-
ni, hogy az magáé vólt az Ház, de az ember ott nem lakott hellyben, és 

60 Jó példa erre M. Antalóczy Ildikó anyagából is a következő: „Az özvegy Kocsisné hiába védekezett a 
paráznaság vádjával szemben azzal, hogy őt megerőszakolták, paráznaságért ítélték el, mert »ha erőszak 
lett volna, kiáltott volna, de nem kiáltott«.” (M. Antalóczy 2001: 154.)
61 HML XII–3/b 17. R. a/4. 1770.
62 HML XII–3/b 14. I. 19. 1773.
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bévivén engemet reám csukta az ajtót, én csak el ijedvén, kérdeztem vólt, 
miért cselekedi azt, hogy nappal be zárja az ajtot, amaz pedig nekem es-
vén, erőszakosan rajtam elkövette dolgát, mellyet bizonyos Rosnyai ember 
is látott az ablakon, á midőn kiabáltam; De ugyan csak semi haszna nem 
vólt, míg véghez nem vitte dolgát. Nékem semmit nem igírett; Leg Kiseb-
bet sem adott a midőn pedig végzette dolgát velem, én csak sirtam, amaz 
pedig száz ördöggel is vitette magát hogy úgymond ne féllyek, mert semmi 
bajom nem lészen tűlle”. 

Mivel ekkor a lány teherbe is esett, a gyermek megszületéséig tömlöcben kellett 
maradnia, és mikor a gyermekágyat kifeküdte, 24 korbácsütést kapott.

Egy másik asszony „az itten kvártélyozó Tiszt Úrnak” ment el szolgálni, amikor 
is „Katona Tiszt Úrnál” farsang idején a katonák molesztálták, „egymás után illet-
lenűl hozzám kapkottak”. Elmondása szerint ellenkezett, s azt mondta: „kurva soha 
nem volt és nem is lesz, ezért megfogták és deresen tizenkettőt ütöttek rá, kétágú 
korbáccsal, s panaszára válaszul a bíró azt felelte neki a tisztességes kapkodás nem 
vétek”.63

•

A tanulmányban a népi jogszokás, a hivatalos jogszolgáltatás, s ezek kapcsolata 
került vizsgálat alá. A  cél annak bemutatása volt, hogy a nép körében hogyan 
jelent meg a hivatalos büntető igazságszolgáltatás, hogyan álltak a bírósági eljá-
ráshoz, s fordítva; a bírói eljárás hogyan viszonyult a megismert bűntettekhez, a 
népi jogszokásrendszerhez. Véleményem szerint az alsóbb néprétegek eltérően ér-
telmezték a különböző bűnnemeket, azok fontosságát és súlyát, s leginkább saját 
szankciórendszerükbe bízva ítélkeztek, ahogyan azt a hagyomány, a normarend-
szer és a közösség működése előírta.

A tanulmánynak nem lehet célja az itt bemutatásra kerülő 12 per alapján álta-
lánosító következtetéseket levonni, de úgy gondolom, hogy már az egyes esetek is 
sok mindent elárulnak a kor erkölcséről, a jogszokás közösségben való működésé-
ről. Bepillanthatunk abba, hogyan értelmezték a kor hivatalos terminusait (lopás, 
testi bántalmazás, erőszaktétel esetében), vagy hogyan próbálták megoldani a he-
lyi vagy családon belüli kon5iktusokat. 

Egyéb kiegészítő kérdések azonban még felmerülhetnek, melyekre érdemes 
utalni, mint például: mekkora lehetett valójában a 19. századi átlagemberek jog-
ismerete? Tárkány Szücs Ernő szerint nem sok, a törvények hatékonysága gyen-
ge volt, ezért alakult ki és foglalt el olyan fontos helyet a mindennapi életben a 

63 HML XII–3/b/ 40. 1790.
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jogszokás. Felmerül az eredet kérdése is: mennyiben magyarok ezek a jogszoká-
sok? Válaszul azt kapjuk, hogy a jogszokások esetében leginkább közös európai 
gyökerekről beszélhetünk.64

Három kiemelt bűntípuson keresztül láthattunk tehát példákat a bíróságok helyi 
működésére, a népi jogismeretre, a jogról való gondolkodásra. A tulajdon ellen el-
követett bűntetteket ismertetve többféle lopás-fogalommal találkozhattunk, ahol 
például a gyűjtögetés, a találás, és a jogos elvétel tényezői keveredtek egymással, 
s okoztak problémát az elkövetők számára, akik sokszor tettüket természetesnek 
véve kerültek összetűzésbe a hatóságokkal. A gyilkosságokon keresztül leginkább 
a közösségi erkölcs és az elvárt magatartásformák jelentek meg előttünk, mint 
például a jó feleség képe. A hivatalos joggal együtt általánosságban a közösség is 
elítélte a gyilkosság tényét, de egyes esetekben a tettes bűnösségét mégsem érezték 
teljesen jogosnak. A kor a gyerekekkel és nőkkel szembeni erőszakot is elítélte, 
ez utóbbit azonban a bántalmazott nők nehezebben tudták bizonyítani, igazukat 
nem mindig tudták érvényesíteni. A nemi erőszakkal foglalkozó fejezet a bírósági 
hozzáállás miatt lehet *gyelemre méltó, ahol zavaros eljárás és kérdéses ítélethoza-
tal rajzolódik ki számunkra. 

Összefoglalva tehát a nép számára a bűn megítélése relatív volt, de kereteket 
adtak hozzá a kialakult erkölcsi elvárások, a hagyományos gondolkodásmód 
követése, melyek segítségével őrizték a közösség működőképességét. Sajátos el-
képzelésekkel álltak hozzá a mindennapokban előforduló bűntettekhez, s bár ez 
nem került kifejtésre, tudjuk, hogy a szankcionálást is, ha tudták, közösségen belül 
oldották meg (csúfolás, kiközösítés stb. formájában). A hivatalos joggal való kap-
csolat ingadozó volt, de nem minden esetben ellentétes, hiszen láthattunk példát 
az együttműködésre is, amelynek valódi mozgatórugóit azonban nem ismerhetjük.

Források

Heves Megyei Levéltár (HML) 

Törvényszéki iratok:

IV–9/j/9 1830:9

IV–9/j/53 1830:33

IV–9/j/53 1840:20 

IV–9/j/76 1841:151

IV–9/j/68 1844:2

IV–155/b/1 1850:3

64 Tárkány Szücs 2003: 33; 44.
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Úriszéki iratok:
XII–3/b 17 R. a/4 1770
XII–3/b 14 I. 19 1773
XII–3/b 40 1790 
XII–3/b 43 19 1790
XII–3/b 44 34 1793
XII–3/b 49 15 1798
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