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A disszertáció tárgya és célkitűzései 

 

Egyetemi tanulmányaim kezdetén helyi kötődésem okán választottam az egri Heves Megyei 

Levéltárat, s több forrástípus áttekintését követően a büntetőperek ragadták meg a figyelmemet. 

Szempont volt számomra, hogy eddig még kiadatlan, feldolgozatlan iratokat vizsgáljak. Az évek során 

a közel 1000 pereset áttekintésével tapasztalatot szerezhettem a levéltári források kutatásában és 

feldolgozásában, mindezek mellett egy általános kép is kirajzolódhatott előttem a korabeli eljárási és 

büntetési rendszerről, a kihallgatások jellegéről, az elkövetett bűntípusokról, a perekben vádlottként és 

tanúként megjelenő emberekről. A nagyobb merítéssel, s a tágabb vizsgálati időszakkal a mindennapok 

lassan változó és átfogóbb elemei, mint a gondolkodásmód, viselkedés, mentalitás is elérhetővé váltak. 

A nagyszámú esetek ismerete által az eddig csak szórványosan vagy érdekességképpen publikált 

témakörök nagyobb hangsúlyt kaphattak. 

A kutatás, bár alapvetően a (köz)népre, s a perekben legnagyobb számban megjelenő jobbágy-

parasztokra koncentrál, nem zárja ki az egyéb rétegeket sem. Az úriszéki és vármegyei terület 

vonzáskörzeti központjaként jelenlévő Eger város bevonzotta a bűnelkövetőket, így a perek nagy 

részében Eger és hóstyái, külterületei és a környékbeli falvai jelentek meg. Ezáltal a városi közeg és 

lakói is a vizsgálat részeseivé váltak, sok esetben nem is különíthető el teljesen a két eltérő életmód.  

A disszertáció kérdésfelvetése többrétű, mivel egyik aspektusa a forrástípus feldolgozására és 

elemzési lehetőségeire, másik pedig a 18‒19. századi mindennapi életre, annak különböző rétegeire, az 

egyénre, az egyén és közösség kapcsolatára, a szélesebb értelemben vett hétköznapok megélésére 

koncentrál. Alapvetően a cél egy adott terület és időszak mindennapjainak minél több aspektusból való 

feltárása volt. Amellett, hogy a mindennapok teljeskörű befogása nem lehetséges, cél feltárni annak 

sokszínűségét, mindezt úgy, hogy a hétköznapok történetét egy önálló, önmagában is megálló témaként, 

s nem, mint a történelem egy mellékes, „díszítőelemeként” kezeljük. Cél, hogy megjelenítésre 

kerüljenek a hagyományosabbnak tekinthető témák mellett olyanok, amelyek eddig kevésbé vagy 

egyáltalán nem kerültek a hazai történeti-néprajzi kutatások középpontjába. Nem elhanyagolható 

tényező mindezek mellett, hogy a társadalom olyan rétegeit és egyéneit kívánja láthatóvá tenni, amelyek 

nagyon kevés nyomott hagytak maguk után a történelemben.  

Kérdés tehát, hogy a peres iratok segítségével hogyan mutatható be az alsó társadalmi rétegek 

mindennapjai? Miként hasznosul számunkra ez a forrástípus történeti néprajzi szempontól, mire 

használható fel, és mire nem?  

A disszertáció három nagyobb területet vesz nagyító alá: 1. A mindennapokat körülvevő tárgyi 

kultúrát, a szorosabb értelemben vett életmódot és az azokhoz kapcsolódó cselekvéseket (táplálkozás, 

öltözködés, ház körüli élet, fegyverhasználat). 2. Az egyén, a család és a közösség mindennapi 

konfliktusait, a közösségben megjelenő agressziót és szexualitást (férfiak közösségi élete – kocsmázás, 



 

 

verekedés; a nőkkel való viszony – családon belüli erőszak, szerelem-szexualitás; nők és gyermekek 

kapcsolata – árvak-mostohák helyzete, csecsemőgyilkosságok). 3. A széles értelemben vett verbális és 

non verbális kommunikációs formákat (káromkodás, az érzések kifejezése, az időfelfogás, gesztusok 

használata). Ez a három nagyobb terület egyben a mindennapok három eltérő szintjét is jelöli, mintegy 

folyamatosan táguló horizontként, amellett, hogy a hagyományos, braudel-i értelemben mindhárom a 

hosszú időtartamba, tehát a lassan, szinte észrevétlenül változó életszinthez tartozik. A feladat nem 

könnyű, hiszen mind a három egység különböző szakirodalmi tájékozódást, más-más bemutatási, 

közlési módot és értelmezési kereteket kívánt. Mindegyik fejezet magában hordozza a korabeli 

mentalitás, gondolkodás és viselkedésmód jellemzőit és jeleit, melyek a disszertáció során 

megvilágításra kerülnek.  

 

 

Források és módszerek 

 

A levéltárban megtalálható Heves és Külső-Szolnok vármegyei úriszéki forrásanyagból az 

1700–1809 közötti időszak került áttekintésre. A törvényszéki iratcsomag pedig az 1828–1854 közötti 

éveket őrizte meg, ezek közül kb. 100 esetet tekintettem át az 1830, 1840, 1850-es évkörökből. 

Arányaiban az úriszéki anyag teszi ki a források nagyobb részét. A disszertáció a 18. század második 

és a 19. század első felére koncentrál, tulajdonképpen a jobbágyfelszabadítással húzva meg egy 

képzeletbeli, „szimbolikus” határt. A kijelölt kezdő időpont már nem ilyen szigorú: a levéltári feltárás 

során ugyanis lehetőség nyílt a kezdeti határ kiterjesztésére, így esetenként az 1750-es éveket megelőző 

évtizedekre is kitekint. Összességében 500 per került kiválasztásra és „begyűjtésre”, amely a 

feljegyzést, fénykép készítését és egy átírt formátum létrehozását jelentette. Ez a módszer azonban sok 

nehézséget is rejtett magában, hiszen valóban nem könnyű az itt szűkebben vizsgált kb. 500 eset 

átlátása, módszeres rendszerezése.  

A büntetőügyek ideális esetben tartalmazzák az elkövető(k) és a tanúk vallomását, illetve a 

kiszabott büntetést. Emellett a peranyag tartalmazhat orvosi látleletet, az orvosi ellátásra és költségeire 

vonatkozó iratokat, az alperes vagy felperes egyéb beadott kérvényeit. Ahogyan az eljárásnak, a 

kihallgatási jegyzőkönyveknek is megvolt az alapvető formája. Az gyanúsítottól először személyes 

adatait kérdezték meg – neve, életkora, vallása, családi állapota, foglalkozása – majd az elkövetett 

bűnről és annak körülményeiről faggatták. A vallatás végén külön kérdeztek rá a vádlott esetleges 

régebbi szabálysértéseire és a vagyonára. A tanúvallomások már kevésbé részletesek, általában a tanúk 

nevét, esetleg életkorát és vallását tartalmazzák. Ezeket a vallomásokat és tanúvallomásokat 

hasznosíthattam legjobban a kutatás során. Hiszen olyan egodokumentumok ezek, amelyeken keresztül, 

bár nem közvetlenül és „saját kezűleg”, de mégis megnyilatkozik az egyén, s rajta keresztül 

tulajdonképpen a közösség is, amely a korban nagyon kevés nyomot hagyhatott maga után, személyes 



 

 

megnyilatkozásokat pedig egyáltalán nem. Ezáltal a korabeli átlagemberek életének olyan szintjeihez 

érhetünk el, melyek más forrástípusokkal nem lehetségesek. Személyes adataik és az elkövetett 

bűntettek „alá” tekintve a vallomásaikban felszínre kerülnek gondolataik, érzéseik, konfliktusmegoldási 

eszközeik, kapcsolatuk a családtagokkal és a közösséggel.  

Cél volt, hogy a peres források megismerése és elemzése is végig érvényesüljön. Ne csupán egy 

forrásközlés, de ne is száraz, a perekből kisajtolt (szám)adatok, táblázatok uralta munka legyen. Így 

minden fejezetben találkozhatunk a perekből átírt szövegidézetekkel, s úgy gondolom, hogy ezek 

formai jellemzői, a kifejezésmódok, szóhasználat stb. is sokat hozzátesznek a korabeli mindennapok 

megismeréséhez. Emellett túllépve az általában alkalmazott bűntípusok szerinti bemutatáson az 

életvilágok elemei adják a csoportosítás alapját. 

A korábbi, tájékozódó levéltári vizsgálódásaim során alakultak ki azok a hívószavak, amelyek 

segítségével a disszertációs kutatás során már célratörőbben tudtam kezelni a kezembe kerülő hatalmas 

anyagot. Az úriszék előtt szerepelő polgári peres ügyeket (örökösödés, árvaság, adóssággal stb. 

kapcsolatos ügyek) alapvetően nem vettem be a vizsgálatba, hiszen ezek jellegüknél és tartalmunknál 

fogva is külön területet jelentenek. Ezek mellett mellőztem a nagyon rövid, a számomra 

információszegény, és a nagyon töredékes perek bevételét. A kutatás kezdeti éveiben a bűntípusok 

adták a rendszerezés alapját, amely által megismertem a bíróság működését, a különböző bűnformákat, 

az eljárás és kihallgatás mentetét. Később kiismerve a forrástípust, el kezdtem keresni a mentális 

eszköztár azon elemeit, amelyek egyedi vagy egyedinek tűnő, vagy éppen a legáltalánosabb összetevők 

is lehettek az emberek életében. Egyre több olyan elem gyűlt össze, amely utalt a gondolkodásra, 

érzésvilágra, olyan adatok, amelyek nem feltétlenül kapcsolódtak az elkövetett bűntetthez, a bűntényi 

szituációhoz. Így a per általános adatainak feljegyzése mellett – minthogy mikor, hol, ki, mit követte 

el, és mi lett a büntetése – céllá vált a “minden más” adat feljegyzése, amelyek közül több önálló témává 

nőtte ki magát. Így vált céllá a mindennapok minél több aspektusának feltárása. 

 

Eredmények  

 

A disszertáció egy adott forrástípuson, büntetőpereken keresztül tárta fel az alsó társadalmi 

rétegek mindennapjait, életmódját, viselkedését. A kutatás számos eredményt tud felmutatni, már a 

forrásanyag feldolgozását illetően is, hiszen a nagyszámú perfeltárás által létrejött egy olyan 

pergyűjtemény, amely alapvetően egyedinek és újdonságnak tekinthető, hiszen a Heves Megyei 

Levéltár eddig feldolgozatlan dobozait használta fel. A kiválasztott ügyekből egy olyan adatbázis 

készült, amelyben a perek eredeti és átírt formában is elérhetőek, s számozásuk alapján könnyen 

visszakereshetőek a levéltárban. A perek feldolgozása során táblázatos összefoglalás készült az alapvető 

adatok feljegyzésével. Ez tartalmazza a levéltári jelzetet és évszámot, az elkövetett bűntényt és 

helyszínét, az elkövető adatait, a büntetést, amennyiben az adat szerepel a peranyagban. 



 

 

 

Cél volt, hogy a mindennapok sokszínűsége ne a bűntípusok, hanem az életvilágok egyes elemei 

alapján kerüljön bemutatásra, s hogy a hagyományosabbnak tekinthető témakörök mellett a ritkán 

tárgyaltak is központba kerüljenek, így az életmód mellett a társadalmi nem, a szexualitás, az érzésvilág, 

az időhöz való viszony, a gesztuskommunikáció kérdéseire is hangsúly került. Ehhez egy hosszadalmas 

forrásgyűjtésre és feldolgozásra volt szükség, az elszórtan megjelenő adatok bemutathatóvá tételével és 

elemzésével. Legfőképp a peres iratok részét képező vallomásokat, tanúvallomásokat hasznosíthattam, 

hiszen ezek azok a folyószövegek, amelyek tartalmazhatják a kihallgatottak nézőpontjait, tapasztalatait. 

A történések „elmesélésének” módja, a szóhasználat, kifejezésmód hasonlóan fontosnak bizonyult, 

mint a vallomások tartalma. Bár a peres iratok alapján nem lehetséges a hétköznapok minden 

aspektusának feltárása, mégis kimeríthetetlen adatbázisnak bizonyultak, a lejegyzett esetek mindegyike 

felvillantotta a mindennapi élet egy-egy apró szeletét, s a kihallgatási jegyzőkönyvekben megszólaló 

„történeti adatközlők”, bár szűrőkön keresztül megjelenő, de hiteles alanyai lehettek a vizsgálatnak. Úgy 

gondolom, hogy bizonyítást nyert, hogy egyedi esetek vagy konfliktusok képesek megvilágítani a 

mindennapit is számunkra.  

A kutatás folyamán kialakultak olyan csomópontok, amelyek az itt elemzésre kerülő 

témakörökben konkretizálódtak. Ehhez sok esetben nem is magát a forrást, hanem az abból átszűrődő, 

a mindennapok megélésére utaló, alapvetően mellékesnek tekinthető adatokat kellett felfedezni, a 

szövegeket „árral szemben” olvasva, vagyis nem a létrejöttének valós okát középpontba helyezve. 

Emellett kiemelhető, hogy ez a forrástípus nem csak a néprajztudomány, hanem a jogtörténet, történeti 

kriminológia számára is fontos adatokat tartalmaz például a büntetőeljárással, a kihallgatások jellegével 

és az ítélethozatallal kapcsolatban. 

Az összetett tartalom által a dolgozat igen komplexé vált, amelynek megvannak az előnyei és 

hátrányai. Hiszen a sokrétűség számos irányt, felépítési-rendszerezési lehetőséget hozott magával, 

viszont nehezebbé vált a központi vezérfonal megtalálása, amely a disszertáció során a tárgyi kultúra, 

a közösségi-családi élet, és a verbális és nonverbális kommunikáció skáláin mozgott. Ezeken belül 

azonban, mivel büntetőperes iratok feldolgozásáról van szó, a vizsgálati kérdések sok esetben a 

bűnelkövetés, az erőszak-agresszió, a konfrontáció és a konfliktuskezelés felé tolódtak. A forrásanyag 

tartalmát tekintve úgy gondolom, hogy sikerült elérnünk rajta keresztül a 18–19. századi köznép 

életvilágát. Viszont egy ilyen kutatástól nem várható el az egész korszakra vonatkozó általánosítások 

kimutatása, a töredékesség mindig jellemző marad. Mindezek miatt okozott sokszor nehézséget a 

sokféle elem keretbe foglalása, „folyékony tudássá” tétele, a megfelelő rendszerezés megtalálása, 

fejezetek elkülönítése. Az összetettség a szakirodalmi sokféleséget is magával hozta, amely szintén 

kettős élű, hiszen a szakirodalom tengerében a néprajz- és történettudományon kívül több társtudomány 

– mint művelődéstörténet, jogtudomány, jogtörténet, történeti kriminológia – ismeretére is szükség volt.  



 

 

A hétköznapok heterogenitása számtalan formában jelent meg előttünk. Azonban nemcsak a 

szerteágazó témakörök miatt nem lehetséges egy homogén mindennapi élet bemutatása, figyelembe 

kell vennünk, hogy a mindennapok különböző, nem, kor, vallás, társadalmi réteg stb. által 

meghatározott tapasztalatokból tevődnek össze. A fókusz is többször változott az elemzés során, hol az 

egész közeli mikro (egyéni), hol a mezo (közösségi), s kevésbé jellemzően, de a makro (társadalom, 

gazdaság) szintjeire is utalva.  

Tematikájában a disszertáció három nagyobb egységgel igyekezett átfogni a mindennapi élet 

fogalmát, amely csak egy lehetséges felosztási mód a sok közül. Az első rész a tárgyi kultúrával és a 

néprajztudományban hagyományos értelemben vett életmóddal foglalkozott. Képet kaphattunk az 

étkezésről-élelmiszerekről, az ivásról-italozásról, az öltözködésről, és a fegyver és egyéb 

eszközhasználatról. A második nagyobb egység már egy, a hétköznapi élet „magasabb” szintjén 

mozgott, vizsgálva az egyén és közösség kapcsolatát és működését, a norma-erkölcs és szokásjog-jog 

kereteiben. A férfiak, nők és a gyermekek helyzete az agresszió és a szexualitás témakörein keresztül 

vált megfoghatóvá. A harmadik fejezet a közösség legátfogóbb szintjén lévő verbális és nonverbális 

kommunikációs formák feltérképezését tűzte ki célul, amely segítségével a nehezen elérhető 

gondolkodás- és kifejezésmódok és az érzésvilág került megvilágításra. A perek remek forrásnak 

bizonyultak, hiszen a mindennapok elemei nem csak „szárazon”, hanem szituációjukban, 

használatukban is láthatóvá váltak, amely közelebb vitt minket a mindennapok „valós” működéséhez. 

A forrásanyag sajátosságai nagyban befolyásolták a kutatást, így egyes témák felül, mások 

alulreprezentáltak, a különböző kérdéskörök példatára nem lehet kiegyensúlyozott. Ezáltal a meglévő 

adatokból viszont nem következtethetünk az előfordulások valós arányaira sem. Például számtalan 

káromkodás vagy verekedés leírását tartalmazták a perek, viszont az érzések kifejezése, s a gesztusok 

ritkábban jelentek meg. A nagyobb számban előforduló példák esetén emlékeztetnünk kell magunkat 

arra, hogy a forrásanyag többszíntű, a kutató által is végzett szelektáláson esett keresztül, így a 

jellegzetességek megállapítása mindig kérdéses marad. Mégis milyen tényezőkkel találkozhattunk 

tömegesen? Egyértelműen a konfliktusos élethelyzetekkel, a fizikai és verbális erőszak formáival. A 

disszertáció írása során a kutatónak azonban szem előtt kellett tartania, hogy ezekkel ne a hétköznapok 

agresszivitását bizonyítsa és tudatosítsa, hiszen ezek a jelenségek a mindennapoknak csak egy szeletét 

tették ki. Mindezek mellett feltűntek olyan egyedinek tekinthető esetek, amelyek ténylegesen ritkák a 

történeti forrásanyagokban. Ilyen az érzések szavakban vagy akár gesztusokkal való kifejezése, vagy a 

homoszexualitás és más deviáns szexuális viselkedések kérdése az alsó társadalmi rétegekben, illetve 

például a férfiként élő Bodnár Ancsa esete, amely cross-dressing, a nemi identitás, a szexualitáshoz és 

a testtudathoz kapcsolódó kérdésekhez vezetnek el minket, amelyekről a korban nagyon keveset tudunk. 

Ritkán találkozhattunk ebben a forrásanyagban a mindennapok ünnepi szintjével, az emberi élet 

fordulóihoz és egyéb eseményekhez kötődő népszokásokkal, szövegfolklorisztikai elemekkel. 

 



 

 

Mégis milyen mindennapi élet jelent meg előttünk? Mindenképp mozgalmas és nyitott. A 

településen belüli és a szomszédos települések közötti mobilitás jól kidomborodott a perekből: az 

emberek egymásnál mulattak, ittak és aludtak. Ha úton voltak bebocsátást kaphattak, vagy egy közbe 

eső kocsmánál, malomnál várták meg a reggelt. A vallomásokban a kocsma mellett kiemelkedett a 

malom szerepe, az őrlésre várva eltöltött közös idő eddig rejtve maradt előttünk. Az emberek háza is 

nyitott volt, a szomszédok és ismerősök, rokonok elbeszélései a teljes szabad bejárás érzését tükrözték, 

s ezt csak erősítette az egyes háztartásokban ideiglenesen lakó szolgák, cselédek, zsellérek, béresek, 

kvártélyos katonák jelenléte, amely által nem is a család, hanem inkább a működő háztartás jelent meg 

előttünk. A kommunikáció, illetve az információszerzés alapvető formája a hallgatózás és a leskelődés 

volt. A tanúk bármely zaj vagy hang esetén feljogosítva érezték magukat, hogy akárki „ablakára” vagy 

„ablaka alá” menjenek. Nem is találtak ebben semmi kivetnivalót, hiszen ez nem jelentette a személyes 

szféra megsértését. A mikroközösségek sajátossága volt a bensőséges együttélés, a „mindenki ismer 

mindenkit” természetessége, az egymásra utaltság mainál jóval magasabb foka. Bár ekkor még nem 

beszélhetünk a mai értelemben vett szabadidőről, mégis láthatjuk, hogy volt helye a „szórakozásnak”. 

Az elvégezendő munkák között vagy azt követően a férfiak és nők egymással beszélgettek, az udvaron, 

az ablak előtt vagy a kocsmában mulatták az időt. A spontán táncolás és a háznál iszogatás számos 

összetűzés alapját adta. Az emberek mobilis mindennapokat éltek, a közeli falvakból Egerbe, és még 

távolabb jártak vásárra, piacra, s munkakeresés miatt akár várost vagy országot is többször válthattak. 

Láthattuk a különböző vallású és nemzetiségű emberek együttélését, az ezekből kifolyó konfliktusokat.  

A „mindennapi” az volt a közösségben, ami mindenki számára ismert volt és jelentéssel 

rendelkezett. Ezek által volt tulajdonképpen működőképes, funkcionális a közösség, legyen ez egy 

tárgyi elem vagy egy viselkedési forma. Ezekről viszont legtöbbször valamilyen zavar által kaptunk 

információt, így a közösségi élet regulatív oldala, a szokásnormák rendszere került előtérbe. 

Nem vitás, hogy az erőszak a korabeli emberek életének szerves része volt. Az agresszív elemek 

a közösség számára mind ismertek voltak, de még figyelemre méltóbb, hogy melyek voltak az 

elfogadottak vagy éppen az elítélendők, s melyek ütköztek a hivatalos, jogi szabályrendszerrel. 

Láthattuk, hogy a férfiak közötti erőszaknak megvoltak az elfogadott formái, mely a fizikai 

erőfitogtatásban, kocsmai verekedésekben jelent meg, célja szinte kivétel nélkül a becsület védelme 

volt. A verekedésekben meghatározott fogásokat fedezhettünk fel, amelyeket kulturális kódoknak is 

tekinthetünk. Az elfogadott kategóriába tartozott a korban a családon belüli, s a feleséggel szembeni 

erőszakos fellépés is, amely rávilágított a nőket érintő normákra és viselkedési szabályokra, a „jó 

feleség” képére. Egyes agresszív viselkedéseket azonban a tételes jog mellett a közösség sem tolerált, 

mint azt láthattuk a csecsemőgyilkosságoknál. A perek tehát a norma, erkölcs és a bűn kapcsolatát is 

megvilágították. 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 elképzelésekkel álltak hozzá a mindennapokban előforduló bűntettekhez, s 



 

 

bár ez a perekből nem mutatható ki tudjuk, hogy a szankcionálást is megoldhatták közösségen belül 

csúfolás, kiközösítés stb. formájában. Itt reflektálhatunk arra a tényre, hogy mit mutattak meg a 

bűnperek számunkra a jog oldaláról. Láthattunk példákat a népi bűnkép és a tételes jog kapcsolatára, 

amely összekapcsolódó, de ellentétes is lehetett. Bár külön vizsgálata nem volt cél, de láthatóvá vált az 

is, hogy a jogi irodalmakban ismert büntetések, eljárási módok a korabeli úriszéki és törvényszéki 

bíróságokon nem feltétlenül, vagy nem pontosan ugyanúgy érvényesültek. Ezáltal igazolódik a jog 

mindennapokban való megvalósulása, amely terület és esetfüggő lehetett. Gondolhatunk itt például arra, 

ahogyan a bíróság megkülönböztetett módon állt hozzá az erkölcsi-szexuális bűntettek férfi és női 

elkövetőihez.   

A korabeli közösségekben a becsület, a jó hírnév, a szavahihetőség határozta meg az egyént, és 

ennek fenntartása volt a legfontosabb. Vérre menő összetűzéshez vezethetett az erények 

megkérdőjelezése, egy szónak vagy gesztusnak komoly súlya volt. A sértések olyan szabályszegésnek 

számítottak, amelyek követték a közösségi szabályokat, ezáltal sokféle verbális vagy nonverbális 

formában találkozhattunk velük. A férfiak „huncutolása”, s a nők kurvának titulálása és az általános 

káromkodó szavak is ebbe a körbe tartoztak. Láthattuk, hogy a nem megfelelő megszólítás, az egyszerű 

viccelődés – a kalap, a pipa elvétele – vagy egy mutogatás is konfliktusokat eredményezett. A korabeli 

közösségben az erkölcs képe mindig a női és férfi kettős szereposztásban volt jelen. Ezért is 

mondhatjuk, hogy a kort a „becsület kultúrája” határozta meg, illetve a „szégyen etikája”. Az erkölcs 

témaköréhez szorosan kapcsolódott a szexualitás is, amelynek bűntettként kezelt formái főleg a nőket 

érintették. A perek között nagy számban találkozhattunk házasságtörés, és a házasságon kívüli 

kapcsolatok eseteivel, amelyek rávilágítottak a szexuális kultúrára: a közeledés-csábítás módjaira, a 

szexuális viselkedések elfogadott és elítélt módozataira, megmutatva ennek fontosságát a 

mindennapokban. 

Az vizsgálatra kerülő témakörök a mentalitás felé vezettek el minket, az esszenciáját adva a 

korabeli gondolkodásmódnak és habitusnak. A mentalitás(ok) magába foglaljá(k) a különböző 

attitűdöket, ideákat, értékeket, érzékeket, érzéseket, hangulatokat, amelyek mind megjelentek. A 

mentalitás kérdésköréhez tartozik az időhöz való viszony, vagy akár a bűn felfogása és megítélése is. 

Gondolhatunk itt még az egész dolgozaton átívelő norma-erkölcs kérdésére, amely mind a nők, mind a 

férfiak számára más-más attribútumokat tartalmazott. A férfiak esetében a jó hírnév és a becsület a 

szavahihetőség, a nők esetében a szexuális tisztaság körül forgott. Az érzések között leginkább a harag, 

a düh, a félelem jelent meg, hiszen a konfliktusos helyzetek alapvetően ezeket hordozták magukban, de 

láthattunk példát a gyermekekkel kapcsolatos attitűdökre és érzésekre vagy a férfi-női kapcsolatokban 

megjelenő szerelem kifejezésére. A legnehezebb feladat az, hogy a személyes tapasztalatot közvetítő 

peres vallomásokban meg kell látnunk az egyéni történeteket összekötő mentális kapcsokat is, amely 

megmutathatja egy kor kollektív mentalitását. 

 



 

 

A disszertáció közel sem merítette ki a levéltári források adta lehetőségeket, további témakörök 

még megírásra várnak, amelyek szerteágazó jellegük, vagy terjedelmük miatt nem kerülhettek 

kifejtésre. Ilyen például a katonaság, a katonai toborzás. További vizsgálatra vár a falvakban elszállásolt 

katonák hatása a család és a közösség életére, amelyre a perek is szolgáltatnak példákat. A szomszédság 

szerepe és az együttélés szabályainak elemzésére szintén lenne még lehetőség, mint ahogyan a női 

kapcsolatháló, a női segítő és támogató viselkedés vagy annak hiánya is kérdéseket hagyott maga után. 

Egyéb irányt jelentenek a vármegyében megjelenő betyárok, rablóbandák esetei vagy az elvétve 

megjelenő orvoslás-betegség-gyógyítás kérdései. Ugyan egyes fejezetekben helyett kapott, 

összefoglalás nem készült a néphit, a népi vallásosság és az egyház problémájáról, mely leginkább az 

adatok töredezettségéből adódott, de semmiképpen nem volt cél elnyomni ennek fontosságát. A 

kommunikáció szintjén számosabb adatot szolgáltathatnak még a perek a megszólítások, becézések, 

csúfnevek terén, amely sok mindent elmondhat a korabeli interperszonális kapcsolatokról. A 

helytörténeti adatok is új irányba vihetik el az érdeklődést, mindenképp tanulságos lenne az egyes 

szomszédos falvak között megjelenő ellentétek kielemzése, esetleg összevetése jelenkori gyűjtéssel. 

Fontos lenne többet tudnunk a perekben kevéssé érzékelhető feljelentések, bejelentések módjáról, sokat 

elmondhatnak a közösség működéséről, a jogtudatról is. Ahhoz azonban, hogy a források beszédesebbé 

váljanak még több feltárásra, értelmezési kísérletre és összehasonlító vizsgálatra van szükség. 
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