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ADATOK ZALA MEGYE ÉS A KÁLI-MEDENCE 
KÖZBIZTONSÁGÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ A 

XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 

KUTATÁSTÖRTÉNET 

A magyar betyárvilágra vonatkozó néphagyo
mányt, a betyárélet történelmi-társadalmi hátte
rét tudományos igénnyel először a néprajztudo
mány vizsgálta meg, hagyományosan két megkö
zelítési móddal: feltárni igyekezett a betyár élet
mód-életvitel mint sajátos társadalmi jelenség 
történelmi-társadalmi hátterét vagy az írásos for
rásokat szellemtörténeti terméknek tekintette és 
szellemtörténeti módszerekkel elemezte.1 

Hazánkban elsőként Gönczi Ferenc hívta fel a 
figyelmet a téma kutatásának fontosságára 1939-
ben megjelent tanulmányában.2 Úgy látja ekkor, 
hogy a betyárvilág kutatása halaszthatatlan fel
adat: a szájhagyomány elhalványult, a XIX. szá
zad második felében élt betyárok kortársai kö
zül már csak kevesen élnek, a levéltári források 
pedig rohamosan pusztulnak. Ezért sürgeti a ma
gyarországi betyárvilág „hiteles, módszeresen 
megírt történetének" összeállítását, fennmaradt 
forrásainak gyűjteményes kiadását. Rövidesen 
ebben a szellemben lát hozzá a somogyi betyár
világ kutatásához.3 

Néprajzosaink előtt ismeretes, hogy a XIX. 
századi magyar betyárvilágról átfogó képet elő
ször Dömötör Sándor ad a betyárromantikáról 
írott nevezetes tanulmányában.4 Voltaképpen há
rom kérdésre kíván válaszolni: kik voltak a múlt 
század e hírhedt alakjai, milyennek látta őket a 
nép, s hogyan ítélte meg őket a közvélemény? 
Vizsgálódásai során érdekes és ma is helytálló 
párhuzamot von a kuruc kor „kujtorgó szegény
legényei" és a XIX. századi betyárok között; éle
sen rámutat azokra a különbségekre, amelyek a 
szabadságharc előtti és utáni bűnözés között 
fennállanak. Megállapítja, hogy a romantikus be
tyárkép a népi képzelet terméke, mely a nép ka
rakterének megfelelően fejlődött, annak minden
kori szabadságvágyát fejezte ki. A nép „ösztön
szerűen, az irodalom pedig tudatosan idealizálta 
a rablót". A népi romantika a „züllés hőseit" lát
ta meg bennük, ahogy az irodalom is romantikus 
hősöket teremtett belőlük.5 

Az egyetemes irodalom történetéből tudjuk, 
hogy a törvényteleneket az egyéniségkultuszt 
létrehozó XVIII-XIX. századi preromantikus-ro-
mantikus irodalom kedveltet te meg az európai 
közvéleménnyel, olvasóközönséggel: Kleist, 
Scott, Goldvin, Manzoni, Vulpius, Schiller drá
máiban, regényeiben születik meg a társadalom
mal szemben álló, szélsőséges-kimagasló tulaj

donságokkal, képességekkel, érzelmekkel ren
delkező szabadságkereső hős típusa.5 

A népköltészet történetéből ismerjük, hogy az 
első nyugat-európai betyárhős az angol Robin 
Hood — minden betyárok ősatyja —, akinek ma
gatartása előképül szolgál aztán a XIV. század 
közepétől megjelenő német rablólovag- és kalóz
balladáknak, a XVI. századi skót balladáknak, a 
XVII. századi ír bujdosókról kialakult hagyo
mánynak, a spanyol és olasz banditatradíciónak.7 

A magyar betyárköltészet a XIX. század első 
felében alakult ki: az individuális betyártörténe
tekből viszonylag rövid idő alatt epikus-drámai 
formájú betyárdalok, eseményeket láttató, érzel
mektől feszített és hatásra törő betyárballadák 
kerekednek. A betyármondák főszereplőit az 
igazság nagy erejű bajnokainak tünteti fel a 
népi-költői képzelet, s rendkívüli tulajdonságok
kal, boszorkányos varázserővel ruházza fel őket.8 

A betyárromantika első termékei Magyaror
szágon a népszínművek, amelyek az 1810-es 
években terjednek el, s később is, szinte az egész 
reformkorszakban nagy népszerűségnek örven
denek. A század első felének legtöbbet játszott és 
legkedveltebb darabja az Angyal Bandi (1812), 
de nagy közkedveltségnek örvend a Zöld Marci
ról (1817), a szlovák Jánosikról (1836), valamint 
a Sobriról (1838) szóló színmű is. Bennük valósá
gos tartalmak csak anekdotikus elemként vannak 
jelen, s a romantikus játék törvényei szerint fel
vonultatott borzalmak, szélsőséges érzelmek, 
boldogságba torkolló szerelem motívumai mel
lett alig van jelentőségük.9 

A ponyvairodalom is jó üzletet lát a közvéle
ményt állandóan foglalkoztató és folytonos ret
tegésben tartó betyárok életének mint szórakoz
tató bűnügyi történetnek a feldolgozásában: már 
a XIX. század harmincas éveiben kelendők né
met földön a betyárokról szóló kalandregények, 
verses históriák, igazi tömegolvasmánnyá azon
ban csak a század második harmadától válnak. 
Népszerűségüket megőrzik egészen az első világ
háborúig.10 

Folklórjelenségek és művészi beállítódás ter
mékeny kölcsönhatásának köszönhetjük, hogy a 
betyár mint irodalmi hős is színre lép, méghozzá 
valódi esztétikai értékkel bíró műalkotásokban. 
A romantikus népiesség, amely tájeszményét a 
magyar pusztába találta meg, eredeti népi hős
ként a betyárt tünteti fel. Gaal József anekdoti
kus életképeiben teszi kedvelt irodalmi hőssé a 
haramiát. A betyár eszményített alakja Nagy Ig
nác egyik színművében is megjelenik már az 
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1830-as évek végén. Ilyen előzmények után a 
pusztai betyár háttérszereplöként bevonul Petőfi 
tájleíró költészetébe is — mint hangulatfestő 
mellékszereplő-; népmesei figurává válik elbe
szélő költeményében. A regény műfajában az el
sők között Eötvös József adja reális rajzát Viola 
személyében. Novellairodalmunkban nemsokára 
Vas Gereben állít emléket a bakonyi betyárnak a 
Parlagi Képek több elbeszélésében, s ezzel mint
egy példát ad a századvégi modernek kísérletei
nek: Cholnoky Viktor, Krúdy Gyula rangos elbe
széléseinek, Móricz Zsigmond Rózsa Sándor-re
gényeinek. S a több mint fél évszázad irodalom
története már bizonyítja, hogy a betyár új életre 
kel: nem, vagy nemcsak népi hős többé, hanem 
az irodalmi művészeti ág, a műnemek és műfajok 
törvényszerűségeinek megfelelően kimunkált 
irodalmi hős, az interpretáció új megjelenési for
mája. Ahogy minőségileg új a XX. századi film
művészetben és szórakoztatóiparban megjelenő 
bandita, amely az ábrázolás új formáit teremtet
te meg s egyszersmind megindította a kialakított 
klisékkel való leszámolás folyamatát is (gondol
junk csak a hatvanas-hetvenes évek nem kis vi
tát kavaró szociográfiai ihletettségű magyar be
tyárfilmekre)." 

A BETYÁR ÉLETMÓDJA, 
A BETYÁRVILÁG JELLEMZŐI 

A betyár — közkeletű meghatározás szerint — 
olyan személy, aki személyes okok vagy a társa
dalmi renddel történő összeütközés következmé
nyeként elbujdosott, rablásra, útonállásra, fosz
togatásra adta magát.12 A betyár szó Bárczi Géza 
szerint eredetét tekintve perzsa szó, mely aztán 
oszmán-török közvetítéssel kerül a magyar szó
kincsbe. A XVIII. század közepén ,,legény, zsol
dos, jött-ment" értelemben használatos. Pápai-Pá-
riz Ferenc háromnyelvű szótárában a ,,magát ve
tő", azaz csavargó legény értelemben ismeri. 
Nyelvészeink úgy vélik, hogy a betyár szó a ma
gyarba közvetlenül szerb-horvát közvetítéssel 
került: a bécar szó ,,állandó foglalkozás nélküli 
legény" jelentéssel honosodott meg.M Az általá
nos jelentésnek vidékenként sajátos változatai 
alakultak ki: a Dél-Alföldön a XVIII. század kö
zepe óta használatos zsellér értelemben az olyan 
nincstelenek megjelölésére, akik termelőeszköz
zel nem rendelkeznek és törvényen kívül állnak. 
Az Alföldön többnyire a nőtlen, csavargó, tolvaj
ságra hajlamos legényt értették alatta; a Hegyal
ja vidékén a városba bejáró napszámoslegényt 
nevezték így. Az Alsó-Duna mentén a hajóhúzó 
legényeket szólították betyárnak, a Felső-Dunán
túlon (Komárom és Győr megyében) a pusztai 
nőtlen cselédeket, Göcsejben a független napszá
moslegényt tekintették betyárnak. A Bakony és a 
Balaton vidékén — Veszprém és Zala megyékben 
— csak elvétve találkozunk a hivatalos iratok
ban a betyár kifejezéssel. Leggyakrabban go
nosztevőket, csavargókat, fegyveres útonállókat, 
híres tolvajokat, szegénylegényeket, latrokat, 
„haramia huncutokat" említenek a források. A 
betyár szóval mindössze egyszer találkoztunk a 
kutatás során: a szentgáli kurrenskönyvben for

dul elő 1797-ben. A XIX. század elején a ,,be-
tyárkodás" kifejezés is felbukkan.14 

A néprajztudomány a hagyományban idealizá-
lódott s az adott társadalmi renden kívül álló 
egyént tekinti betyárnak, vagyis a jelentéstani
nyelvi meghatározást egy lényeges elemmel bő
víti. Történeti-közigazgatástani tekintetben a be
tyárt nemcsak a társadalmonkívüliség állapota 
jellemzi, hanem az is, hogy a fennálló, érvényben 
lévő törvényeket megsértette, bűncselekményt 
követett el, büntetőjogi értelemben vett bűnöző, 
s mint ilyen vonható felelősségre, ítélhető el. 
Az elmondottakból egyenesen következik, hogy 
a kérdés eleve többoldalú vizsgálatot igényel, 
szemben az eddigi gyakorlattal, amely — kevés 
kivételtől el tekintve — szinte kizárólag a nép
rajzi szemléleten alapult."' 

Az eddigi kutatások alapján a XIX. század első 
felében a magyar betyárnak legalább két típusát 
különböztethetjük meg: az alíöldi lovas betyárt, 
a puszta bűnözőjét, akinek léte, életformája a 
XVIII-XIX. században kiteljesedő nagyállattar
táshoz kötődik, s a dunántúli-hegyvidéki betyárt, 
ki gyalog, legjobb esetben is kocsin jár, élet
módja az erdei emberé, megélhetési forrása a lo
pás mellett elsősorban az utazók megtámadása, 
kifosztása.1 ' 

A dunántúli betyárvilág történetének, vélemé
nyem szerint, három jellegzetes szakasza kü
lönböztethető meg: az első gyakorlati lag a napó
leoni háborúk megindulásától a tízes évek végé
ig tart; a második a húszas évek második felét, a 
harmadik a harmincas évek első-második har
madát öleli fel. A közbiztonságot a kilencvenes 
évektől főként a katonaszökevények, majd a ne
mesi felkelésre kivezényelt kisnemesek, ritkáb
ban az insurrekcióra kényszerített parasztok ve
szélyeztetik.18 A desertorok többnyire mint útle
vél nélkül csavargó gyanús személyek kerülnek 
büntető törvényszék elé, miután a helységek 
elöljárói, a megyei katonaság, vagy a szolgabírói 
hivatal gondoskodik őrizetbe vételükről. Közü
lük sokan francia fogságból szöknek meg, mások 
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1. ábra. A bakonyi betyárok ellen a helytartótanács en
gedélyével kihirdetik a statáriumot. Részlet a körren
deletből (1798) 
Abb. 1. Mit Erlaubnis des Statthalterrates verkündet 
man gegen die Betyárén des Bakony-Gebirges das 
Standrecht. Ausschnitt aus der Zirkularverordnung 
(1798) 



csapattestüket hagyták el vagy éppen az ideigle
nes szabadságolás idején döntenek a bujdosás 
mellett. A szökés legfőbb oka a birodalom el
avult katonaállítási rendszerében keresendő: az 
újoncozás rendszerint „fogdosással" történik, a 
helyettesítés rendkívül sok visszaélésre ad alkal
mat. A rendkívül hosszú — gyalogosezrednél 10, 
lovasnál 12 év — szolgálati idő, az országon kí
vüli szolgálat, a kemény katonai rendszabályok, 
az idegen vezényleti nyelv százával riasztja el a 
fiatal legényeket a katonáskodástól. Csupán né
hány, találomra kiragadott példa az indítóokok 
megvilágítására: Prenocsics Gyula tüskeszent
györgyi legény szabadságolása idején szökik 
meg, szabadsága leteltével az északi megyékben 
kóborol, a Csallóközben lesz téglaégető, majd 
különféle helyeken favágó. Zala megyében kerül 
kézre. 

Szlovák József — morvaországi születésű ka
tona — francia fogságból szökik meg, a zala me
gyei katonák katonaszökevényt sejtenek benne 
és letartóztatják. Szabó József mezökónyi (Tolna 
megye) születésű újonc regénybe illő kalando
kon megy keresztül: Veronánál esik francia fog
ságba, Franciaországba, onnan Barcelonába ke
rül; ezután tengeri gályákon ,,pataiérozik" mint
egy hat évig, míg a sok szenvedést ,,el nem un
ja". Nemes Kovatsits József boldogfai születésű 
insurgens az ugodi erdőben táborozó szökevé
nyekhez csatlakozik: ,,A zsiványok között volt 
már egy insurgens, aki kérte, hogy maradjanak 
együtt, így a zsiványokkal maradt." A sok nél
külözésről, melyben részük volt, egyik sorstársa, 
az említett Szlovák József vallja: „Kenyerünk 
nem volt, csak tengődtünk nagy nyomorúsággal, 
ugy három napig sem volt mit szánkba tegyünk. 
Csipkebokrokon ami nemű bogyókat az erdőn ta
láltunk, ezzel éltünk." Szabó József, akit parasz
tok fognak el — a szökevények megfogóinak 
megígért fogóbérre számítva —, bírái előtt tett 
vallomásából: „Pásztorok tartottak bennünket 
kenyérre, amerre mentünk." Páli József három
szor szökik meg a katonaságtól, kiállva többször 
is az elrettentő büntetést; kéregetésből alkalmi 
munkákból él, és inkább vállalna ötévi rabságot, 
mintsem még egyszer magára öltse a mundért. 
Horváth (Kukoda) János tíz évi szolgálat után 
adta fejét bujdosásra: megelégelte a katonaéle
tet. ,,A katona élet nem tetszett" — vallotta a 
kihallgatáson. Tizenkét évi csavargás után fogták 
el.19 

A húszas-harmincas évek bűnözési hullámait 
a közviszonyok alakulása is lényegesen befo
lyásolta: az évtizedes háborús fellendülést kö
vető gazdasági regresszió, az 181 l-es pénzrefor
mot követő pénzügyi infláció, a politikai önkény 
teremtette rossz légkör, majd a kibontakozó pa
raszti árutermelés mélyreható változásokat ered
ményezett a társadalom szerkezetében is. A fa
lusi-mezővárosi paraszti társadalmon belül egy 
lendületes polarizáció ment végbe: a tömeges 
elszegényedés következtében a legalsó rétegek 
— ha szükségleteiket, igényeiket valóban ki 
akarták elégíteni — rövidesen a társadalom 
keretein kívülre kerültek. Körükből: a pászto
rok, szegödményes szolgák, talajt vesztett job
bágyok, jobbágyi szinten élő kisnemesek közül 

kerültek ki a betyárvilág reprezentáns képvi
selői is.20 

A betyárkodás — melyet történetírásunk leg
újabban, igen szellemesen ,,népi banditizmus
nak" nevezett el21 — mindenekelőtt sajátos élet
módot jelentett: a társadalmonkívüliség állapo
tának, a vele járó veszélyeknek — így az élet
veszélynek — vállalását követelte meg minden
kitől. Ennek az életmódnak lételeme a folyama
tos és gyors mozgás, helyváltoztatás, a nélkü
lözések tűrése, az állandó fegyvergyakorlás, a 
meglepetésszerű lecsapások taktikája. 

A betyárvilág fennmaradását egyszerre több 
tényező is biztosította. Kedvezőek az objektív, 
külső feltételek: a vármegyei karhatalmi erők, 
alakulatok szervezetlenek, rosszul felszereltek, 
kis létszámúak, kiképzetlenek. A bűnözést elő
segíti, hogy nincs egységes büntető rendszer, 
ennélfogva a büntető törvénykezés a visszaélé
sek melegágya, a megvesztegetés szinte jog
szokássá vált. A bőrtokok, melyekben a ra
bok — a liberális jogtörténészek legnagyobb fel
háborodására — embertelen körülmények kö
zött sínylődnek, a bűnözés iskolái s nem javító
nevelő intézetek, amint azt a kor szelleme meg
követelné. A megtorló-elriasztó büntetéselmé
letre épülő büntetőeljárás a bűn útjára tévedt 
egyént legtöbbször visszaeső bűnössé teszi.22 

Az áldatlan helyzet megszüntetésén fárado
zik az országgyűlés által kiküldött választmány, 
az Akadémia, a vezető jogtudósok. Együttes mun
kájuknak köszönhető, hogy a negyvenes évek
ben kidolgozzák az első rendszeres magyar bün
tetőtörvénykönyv-tervezetet (ez főként Deák ér
deme), s 1848-ra megszületnek a régóta várt bün
tetőjogi kézikönyvek, a polgári alkotmány pedig 
már liberális büntetőjogi elveket is tartalmaz. 

Javulást láthatunk az egyes törvényhatóságok 
gyakorlatában: több helyütt javító fogházakat ál
lítanak fel, foglalkoztatják a rabokat, lehetővé 
teszik számukra, hogy szabaduláskor kellő anya
gi hátterük legyen a társadalomba történő beil
leszkedéshez.2 A negyvenes évek elején olyan 
javaslatok születnek, melyek a bűnözés meg
szüntetését a szegények, munkátlan csavargók, 
koldusok pusztákon történő letelepítésével, mun
kára szoktatásával, iskoláztatásával kívánják el
érni.25 

A jogászok különösen az amerikai börtönrend
szer tanulmányozására fordítanak nagy gondot, 
mert úgy vélik: ,,A fiatal Amerika tömlöcei, 
mint sok más intézetei is, példák az agg Euró
pa előtt."26 Nemcsak a magyar, hanem egész 
Európa tudományos közvéleményét foglalkoz
tatja a két amerikai fogháztípus: a foglyok el
különítésére épülő philadelphiai magánrendszer, 
s a foglyok hallgatására, közös nappali munká
jára, éjszakai elkülönítésére alapozó auburni, ún. 
hallgatórendszer.27 

Az objektív feltételek mellett a bűnözést szub
jektív tényezők is elősegítették: a bandák szer
veződése, működése meghatározott elvek, tör
vényszerűségek szerint történik. A csoportszer
veződést a bandavezér irányítja, munkáját al-
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vezérei — bizalmas barátai — segítik. Minden 
tagnak szigorú szabályokhoz kell alkalmazkod
nia, az alkalmazkodás személyes létérdeke. Fel
tétlen engedelmességgel tartozik, a csoport tit
kait meg kell őriznie. A bandába kerülés felté
tele a jó egészség, a bizonyított állóképesség, 
bátorság, sőt vakmerőség. Ez a magyarázata an
nak, hogy a legütőképesebb betyárbandák tag
jai fiatalok, többnyire huszonévesek. 1836 végén, 
közvetlenül a Sobri-banda felszámolása előtt kelt 
körözőlevél szerint Sobri 27 éves, a Pista nevű 
desertor 24, Kis (Fűmag vagy Karalábi) Jancsi 
28, Józsi (Teknyőhátú) nevű desertor 25, Nagy 
Jancsi 23 éves. Harminc éven felül csak hár
man vannak: Peti Miska, Kis Jancsi és az Ádám 
nevű katonaszökevény. A legidősebb bandatag 
a sánta és garázda természetű alvezér, Papp An
dor: ötvenedik évéhez közel jár már ekkor.28 

A csoport akcióképességének egyik alaki kö
vetelménye a kis létszám: csak csodálkozhatunk 
azokon az írókon, akik — mint Eötvös Ká
roly is — csak csapatnagyságban tudják a be
tyárokat elképzelni. A levéltári források vilá
gosan mutatják, hogy a hírhedt bandák létszáma 
általában 4-8 fő között mozgott, s ritkán emel
kedett 10 fölé. Ez nemcsak a gyors mozgást tet
te lehetővé, biztosította a kellő védelmet is, az 
önfenntartást pedig igen gazdaságossá tette.'2'1 

A kutatók többsége hajlamos még napjainkban 
is túlzásba esni a XIX. századi magyarországi 
közbiztonság megítélésekor. Az országos börtön
statisztikai adatok világosan bizonyítják, hogy 
közbiztonságunk állapota nem volt rosszabb, 
mint az európai országok többségében. Ma
gyarországon 1831 —1841 között évente átlago
san 23 873 személy szenvedett börtönbüntetést: 
az összlakosságnak csupán 0,25% -a. A legtöbben 
csak néhány napra, hétre kerültek fogságba; ha
lálos ítéletet csak ritkán szabtak ki, s ha ki
szabtak is némely esetben, a fellebbezés során 
gyakran felsőbb kegyelemben részesültek, az 
elítéltek.30 Az osztrák birodalomban II. József 
megszüntette ugyan a halálbüntetést, de halála 
után újra visszaállították. A monarchia német, 
lengyel, cseh tartományaiban 1803 és 1848 kö
zött 1304 halálos ítélet született, de ebből csak 
448-at hajtottak végre. A közép-európai orszá
goknál jóval fejlettebb, polgárosultabb nyugati 
országokban — így Angliában, Franciaország
ban — sem szűntek meg a halálos ítéletek a 
XIX. század első felében; csak a kivégzések 
száma és a halálbüntetést maguk után vonó bűn
cselekmények köre csökkent erőteljesen (pl. 
Franciaországban a gyermekgyilkosokra 1824-től 
kezdve már nem szabnak ki halálbüntetést). A 
halálbüntetés végrehajtása is sokat egyszerűsö
dik: elmaradnak az évszázadokon át gyakorolt 
kegyetlen kínzások, az elítélt gyorsan elnyeri 
büntetését, összehasonlí tásként megemlíthetjük, 
hogy Franciaországban az 1830-as években éven
te átlagosan 7000 ember ellen emelnek vádat, a 
vádlottak 70%-át ítélik el. Évente kb. 100-150 
egyént ítélnek halálra, 280-at életfogytiglani 
kényszermunkára vagy más súlyos szabadság
vesztésre.31 

ZALA MEGYE KÖZBIZTONSÁGA 

A napóleoni háborúk közepette megszapo
rodott gonosztevők megfékezésére, kiirtására a 
megyék legtöbb esetben azonos módon reagál
tak: igyekeztek elszigetelni a bűnözőket, ellá
tásukat lehetetlenné tenni, orgazdáikat, isme
rőseiket szemmel tartani, hogy aztán összehan
golt üldözéssel — nemegyszer reguláris kato
nai alakulatok támogatásával — könnyűszerrel 
leszámolhassanak velük. 

Zala megye, amely már a kilencvenes évek
ben és a század elején több alkalommal igény
be vette a statáriális bíráskodási jogot, 1810-
ben rendszabást, statútumot hoz a zsiványok el
len. Ebben a cselédeket, pásztorokat útlevél és 
bizonyságlevél használatára, a községeket a fél
reeső helyek felügyeletére kötelezik, a községi 
elöljárókat teszik felelőssé az éjjeliőrök felál
lításáért, a gyanús személyek letartóztatásáért. 
A rendelkezések betartása érdekében az elöljá
róknak minden vasárnap újra és újra ismertet
niük kell a rendszabályokat a falu népével. '2 

A megye azonban nem elégszik meg csupán a 
preventív intézkedésekkel: tevékeny irányítója 
kíván lenni a „közbátorság" megszilárdításá
nak. Még ebben az évben összeíratja a csár
dákat, az útonállók váratlan rajtacsapásának 
megelőzése érdekében rendelkezik az utak, út 
menti erdők tisztításáról. Az újonnan felállí
tott karhatalmi erőt (negyven pandúrt) célsze
rűen felosztják a járások között. Ennek követ
keztében a tapolcai járásban egy nyolcfős csa
pat teljesít szolgálatot. Akad is elég munkájuk, 
mert Tapolca vidéke, a Dobos-hegy környéke 
a „zsiványok fészke".33 

Az elszaporodott gonosztevők elfogására rö
videsen a lakosságot is mozgósítják: a Vas és 
Zala megye határán fekvő települések lakosságát 
valóságos népfelkelésre kötelezik, a pásztorokat, 
,,gyanűs gazdákat" naponta ellenőriztetik, a go
nosztevőket elfogó személyeknek, közösségek
nek jutalmat ígérnek, s a velük összejátszókat 
börtönnel fenyegetik meg. 

Széchenyi Ferenc királyi biztos irányítja a hat 
megyében egyszerre megindított hajtóvadászatot, 
mely hamarosan komoly eredményeket mutathat 
fel. 1810 tavaszán egyedül a megye börtönében 
11 halálos ítéletet hajtanak végre. '4 Felakasztják 
Potyondi Pál, Horváth György, Kis József, Márfy 
Mihály neves gonosztevőket,35 Bódi (Kecskés) 
József, Takács János, Horváth József, Szabó 
György, Nagy László, Kámán Ferenc és Pálffy 
Ferenc híres haramiákat.36 A közvetlen veszély 
így egy rövid időre megszűnik. A megye lakossá
ga évekig viszonylag nyugalomban élhet. 1814-
ben a potenciális cinkosok, orgazdák ellen lép 
fel a törvényhatóság. Megtiltja, hogy a csordá
sok, kanászok, birkások lovat tartsanak; ezáltal 
hathatósan meggátolja a bűnözők gyors mene
külését.37 Az intézkedésre valóban szükség van: 
Nóvák István tapolcai járási szolgabíró ugyanis 
arról számol be hivatalos jelentésében, hogy 
„képtelenül elszaporodtak Tapolca vidékét a leg
nagyobb félelemmel és réméttéssel eltöltő zsivá
nyok", kik egyenesen a vagyon- és személybiz
tonságot veszélyeztetik: mindennél „borzasztóbb 
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és réméttőbb rablásokkal, útonállásokkal és gyil-
kolódásokkal töltötték el Tapolca védékét; Ko
vács Józsi, Zsiros Jancsi és Simon Andor három 
fő zsivány desertorok . . .",58 1813. december 14-
én a Páhok mellett lévő divási pusztán a lakosok
tól két szűrt, az urasági ispántól és a hajdútól 
egy pár csizmát vettek el; másnap kirabolták a 
vonyarci ispánt. A könnyű sikertől felbátorodva 
megyei tisztviselők kirablását tervezik: ,,Már 
határt nem ismerő, és zabolátlan gonoszságot 
elannyira terjedett: hogy a főbb magastratuális 
tiszt urakat kívánták vért szomjúhozó, és gonosz 
gyilkosságra törekedő indolatjoknak tárgyává 
tenni . . . " A terv végrehajtására 1813. december 
17-én este adódik kedvező alkalom: délután öt 
óra tájban Madarász Gedeon, Kerkápoly István 
megyei és Kiss István uradalmi tiszteket támad
ják meg a Ráskay pusztán. A Gulácsról Tallián-
dörögdre tartó urakat váratlanul éri a támadás. 
A sötétben lövöldözés támad, de a golyók célt 
tévesztenek, s a tisztviselőknek sikerül egérutat 
nyerniük. A rettegett gonosztevőket — feladás 
folytán — Saáry főszolgabírónak sikerül másnap 
Pulán meglepni és elfogni a megyei őrcsapat 
segítségével. 

A nagy visszhangot keltő eset készteti a me
gye vezetését arra, hogy megerősítse karhatalmi 
erőit. Az ötven gyalogos pandúr létszámát 
nyolcvan főre kívánják emelni, de ehhez a di-
kasztériumok — nyilván az adózók túlzott meg
terhelésére hivatkozva — nem járulnak hozzá, 
így a megyei katonaság létszáma a 30-as években 
is hetven fő körül mozog.40 

1815-ben újabb határozattal bővítik az intéz
kedések körét: a szűrszabóknak — Vas megyé
hez hasonlóan — megtiltják a cifraszűrök készí
tését—árulását. Általános vélemény ekkor, hogy 
a cifraszűrök divatja a szegényeket feleslegesen 
nagy kiadásokra, sőt tolvajságok elkövetésére 
készteti. Másik, gyakorlati szempont már inkább 
az, hogy ez a viselet lehetővé teszi a bűnözők 
kiszűrését.41 A szabók többsége be is tartja a 
korlátozó rendelkezéseket, többen azonban — a 
könnyebb jövedelemszerzés reményében — to
vábbra is vásárról vásárra viszik portékáikat: 
rájuk pénzbírságot, esetenként rövidebb börtön
büntetést szabnak ki a megyei hivatalok. Sollár 
Ádám karmacsi szürszabót például nyolcnapi 
börtönre ítélik. De erősen szabotálják a megyei 
végzést Keszthelyen, Sümegen és Zalaszentgró-
ton is.42 

Zala megye 1810 előtt még csak egymaga száll 
szembe a területén csavargó bűnözőkkel, a tízes 
évek közepén azonban már szükségét érzi a 
szomszéd megyékkel való együttműködésnek is. 
A levelezések, kölcsönös tudósítások korszaka 
után elérkezik az összehangolt cselekvések idő
szaka: Zala, Vas, Veszprém, Komárom és Somogy 
megyék közös fellépése rövidesen sikerrel jár. 
Nagyszőllősön, Veszprém megyében a zalai ül
döző csapat megöli Vida Marcit,43 a veszprémiek 
elfogják Szilvágyi Jancsit, a tízes évek másik 
híres haramiáját és bűntársait.44 

Az eredményes üldözést a helytartótanács is 
lehetővé teszi azáltal, hogy a rablók fejére je
lentős jutalmat tűz ki: az élve elfogott gonosz
tevőért 50, megöléséért 25 pengő forintot fizet

nek ki a megyék a hadipénztárak terhére.4 5 A 
megyéket egyúttal felhatalmazza a gyorsított 
büntetőeljárás, az ún. statáriális bíráskodás be
vezetésére. A törvényhatóságok ezt a jogot a 
nádortól kapják meg, időtartama csak egy évre 
szól, azután — kérésre — megújítható. 

A statáriumot leginkább a tolvajok, rablók, 
fosztogatással párosuló utonállások elkövetői és 
szándékos gyújtogatok ellen alkalmazzák. Ki
hirdetése után 14 nappal lép érvénybe. Az eljá
rást külön erre a célra felállított bíróság végzi. 
Az ítéletet a testület megalakulásától számított 
harmadik napra végre kell hajtani. A halálraítélt
nek az akasztás előtt három órát adnak bűnbánat
ra, lelki vigasztalódásra. Teteme három napig 
maradhat az akasztófán. Amennyiben a bírák 
nem tudnak egyöntetű döntést hozni, vagy más 
akadályozó tényező merül fel — például további 
szembeállításra van szükség —, az ügyet rendes 
bíróságnak adják át.46 

A húszas években meg-megújított, s a Közép-
Dunántúlra is kiterjesztett statáriumjog ad lehe
tőséget a messze földön ismert gonosztevő, Ba
bies József és társai elfogására és kivégzésére.47 

Életét a liberális jogi érvekkel dolgozó, szónoki 
tehetségéről közismert védőügyvéd, Deák Ferenc 
sem tudja megmenteni.48 

A harmincas évek első felében szinte folya
matos a statárium gyakorlása a Közép-Dunán
túlon. A közvéleményt különösen a Sobri- és 
Milfajt-féle bandák szabad garázdálkodásai há
borítják fel. Milfajt vállalkozása, Hunkár Antal 
szolgagyőri birtokos kirablása 1836. december 
8-án az ország nemesi vezetését ismételten arra 
kényszeríti, hogy minden erejével a rettegett 
gonosztevők ellen forduljon.49 Kihirdetik a sta
táriumot, a pásztorokat útlevél váltására kötele
zik, és megtiltják, hogy lovat és kocsit tartsanak. 
A boltosok nem árusíthatják a „lövéshez szük
séges portékákat". A bűnözők fejére minden 
eddiginél nagyobb vérdíjat tűznek ki. A hajtó-
vadászatot egyszerre kezdeményező Zala, 
Veszprém, Fejér, Komárom, Győr, Tolna megye 
katonasága, az itt állomásozó és ide vezényelt 
katonai alakulatok segítségével már 1836 végén 
elfogják Milfajt Ferencet, 1837 elején Fekete Jó
zsit, Mógor Jancsit, Király Jancsit, Holies Gyurit, 
Retse Marcit (Fűmag vagy Karalábi Jancsit), 
majd Lápafőnél február 16-án megütköznek Sob
ri bandájával.50 Sobri az összecsapás során meg
sebesül, s a szégyenletes halál helyett az öngyil
kosságot választja, amikor a helyzete kilátásta
lanná válik.51 Az összetűzésből csupán néhány 
társának sikerül megmenekülnie. A szétszórt, 
magányosan vagy kisebb csoportban bolyongó 
bandatagokat egyenként semmisítik meg az ül
dözők. A katonatartás, a jutalmak, az üldözés 
szervezése hatalmas összegeket emésztenek fel; 
egyedül a zalai nemesi pénztárat 3000 forint ter
heli.52 

A KÁLI-MEDENCE KÖZBIZTONSÁGA 

A közbiztonság 1836-ban a tapolcai járás terü
letén is meggyengül. Erre utal a szolgabíró is 
hivatalos jelentésében: ,,A vidéket csavargók az 
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2. ábra. Milfajt Ferenc halálos ítélete. 1836 
Abb. 2. Das Todesurteil von Ferenc Milfajt (1836) 

egész környéket rémületben tartják." A gonosz
tevők, jobb felszerelésükben bízva, összeütköz
nek a pandúrokkal és strázsamesterüket megse
besítik. 1836 júniusában Sobri és Milfajt bandája 
kószál a vidéken: „többed magukkal a tájékon 
megfordulnak, amint a pásztorok jelentéseiből 
megérteni lehet, s már azon intézeteket tettek 
szükségessé, hogy nagy erejekhez képest pan
dúrokat is több járásból egymás segítségére fel
szólítani kellettek".5 '5 

A nevezetes bandák időnkénti látogatásán kí
vül a Káli-medence helységeiben a közbizton
ságot rendkívüli események nem zavarják meg. 
1833—1841 között mindössze 51 esetben jár el 
a zalai büntető törvényszék az itteni lakosok 
ellen: 25 esetben kővágóörsi, 21 esetben köves
káli, 2 esetben mindszentkállai, 3 esetben mo-
noszlói bűnösök felett ítélkeznek a bírák. Az el
ítéltek között 11 esetben találunk kisnemeseket 
(6 kővágóörsit, 5 köveskálit). A Veszprém me
gyei börtönben 1835—1836-ban három személy 
raboskodik erről a vidékről: ketten lopásért ül
nek; a kővágóörsi mészárost káromkodásért íté
lik két hónapi börtönre.54 

A térségre általában véve jellemző, hogy leg
többször a tolvaj ság bűntette miatt kerülnek a 
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lakosok bíróság elé. A bűntetteknek több mint 
felét (27 alkalom) teszi ki a tolvajlás; ebből 11 
betöréses lopás: pince, kamra felverése, padlás 
felnyitása, házba történő besurranás. 

A szegényebb, munkátlan családok serdülő
korú gyermekeit gyakran láthatjuk csavarogni, 
a sátoros ünnepek, lakodalmak, mulatságok — 
-különösen Köveskálán, Kővágóörsön és Balaton-
henyén — ritkán múlnak el véres verekedések 
nélkül. Raksányi Károly református lelkész még 
a század második felében is telve van panasszal, 
ha a henyeiek szokásaira, életmódjára gondol: 
,,E1 van terjedve a borral való mértéktelenség, 
sok a részeges, káromkodó. Buzgó vallásos ér
zelmű férfi vagy nő alig található. Többen élnek 
vadházasságban . . ."55 A lakodalmak az evés-
ivás, lövöldözés ünnepei, a népszerű pinceszere
ken gyakoriak a verekedések, duhajkodások, 
testi sértések. Nem is csoda, hiszen „itatják egy
mást az utolsó erőtlenségig". Itt aztán méltán 
mondhatni: „Verekedés nélkül ritkán végződik 
a búcsú . . ."56 

Az erkölcsökre — talán egyedül Henyét ki
véve — mindenütt szigorúan ügyelnek: gyermek
vesztés, hűtlen elhagyás — a családi életet sú
lyosan veszélyezhető cselekmények — csak el
vétve fordulnak elő az érintett időszakban. A 
káromkodás alighanem annál gyakrabban, csak
hogy azért igen kivételes esetben idéznek perbe 
valakit.57 így példának okáért nemes Zsebeházy 
Gábor monoszlói lakost, aki 1839 farsangjának 
egyik vasárnapján — amiért az istentiszteleten 
egyik agilis elfoglalta a helyét — rettenetes ká
romkodást vitt végbe, felsorolva az összes szen
tek neveit. Szertelen tettének határozott oka van: 
,,a lakodalmi vendégségbe bevett erős italoknak 
szesze húzta ki belőle" a helyhez egyáltalán nem 
illő kifejezéseket. Szigorú büntetéseket kell el
szenvednie: félévi börtön közmunkával, heti 
kétnapi böjttel és kétszer két órán át kurta vas
sal, azonfelül a rabtartási költségeket is meg kell 
fizetnie.58 

Közismert, megrögzött bűnöző az egész kör
nyéken csupán egyetlenegy van: Fedő (Kócz) 
Ferenc, aki a harmincas években háromszor is 
megfordul az egerszegi börtönben. 1833-ban is
meretlen társával kirabolja az egyik kővágóörsi 
lakos, Tóth Anna házát; 1835-ben ismét tolvaj-
ságon kapják, egy évvel később, csavargás miatt, 
testvéreivel együtt tartóztatják le. 1838-ban újra 
börtönben találjuk. Családi körülményeire egyet
len adat is fényt vet: rabtartási költségét sem 
tudják beszedni „értéktelensége", vagyontalan-
sága miatt. 

Fedő mellett talán még négy személyt kell név 
szerint is megemlítenünk. Polgár György mind
szentkállai lakos ismert orgazda, elfogására ak
kor kerül sor, amikor a Horváth Mihály által 
Tapolcáról ellopott 31 ürüt minden ellenvetés 
nélkül megvásárolja. Köveskálán Hegedűs József, 
Vikler György és Vipler József 1837-ben teszi 
magát ismertté a megyei közvélemény előtt: a 
Veszprém megyei Pusztamiskéről 50 birkát és 
számos lovat elhajtanak, s a legnagyobb csend
ben megindulnak hazafelé, a bűntényre azonban 
hamarosan fény derül.59 

A közbiztonságnak ama válságos szakasza, 
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deti kézirata elveszett, szövege nyomtatásban nem 
jelent meg. A szerző hagyatékából csupán két súgó
könyv maradt fenn. Ezek vizsgálata során kiderült, 
hogy Balogra a bécsi bohózat, elsősorban Hensler 
müve, a Rinaldo hatott, szolgált mintául az Angyal 
Bandi megírásakor. PÓR Anna: Az első magyar be
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10. Sobri életéről már közvetlenül halála után, 1838-
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Vas Gereben betyárnovellái az első kötetben ta
lálhatók: a Luczaszék, a Koczagyerek és az Egy falu, 
két bakter с elbeszélései tanúskodnak arról, hogy 
az író a betyárvilágot derűs-humoros népi szemlé
lettel ítéli meg. Cholnoky Viktor Rituper с novel
lájában állít emléket a letűnő bakonyi betyárvilág
nak. Az elbeszélés először CHOLNOKY Viktor: Az 
alerionmadár vére с kötetében jelenik meg (Bp., 
1912.), újabb kiadása olvasható: Trivulzió szeme. 
Válogatás Cholnoky Viktor novelláiból (szerk.: 
Fábri Anna). Bp., 1980.; KRÚDY Gyula Betyárok or
szágútján с visszaemlékezésében ugyanezt a témát 
dolgozza fel. Megjelent a Magyar tájak с kötetben 
(Bp., 1959). Móricz Zsigmond több elbeszélésében 
és regényében szerepelteti a híres-hírhedt népi ala
kokat. Ezek közül a legismertebbek: a Barbárok с 
elbeszélése (Bp., 1932), a Betyár címmel megjelent 
regénye (Bp., 1937) és Rózsa Sándor-regényei: Rózsa 
Sándor a lovát ugratja (Bp., 1941) és Rózsa Sándor 
összevonja szemöldökét (Bp., 1942). Műveinek 
marxista értékelése megtalálható A magyar Iroda
lom Története, I II . 205—211., NAGY Péter: Móricz 
Zsigmond. Bp., 1979. 382—384., 521—550. A hatva
nas évek második felében bemutatott magyar filmek 
közül megemlíthető a Szegénylegények, a Barbárok 
(Móricz elbeszélésének filmváltozata), a hetvenes 
évek filmterméséből a Talpuk alatt Sütyül a szél és 
a vitát és elutasítást kiváltó Rosszemberek. Ez utób
bi forgatókönyve — a hozzátartozó válogatott levél
tári forrásokkal, korabeli dokumentumokkal együtt 
— nyomtatásban is megjelent: DOBAI Péter— 
SZOMJAS György: Rosszemberek. Bp., 1981. Az 
amerikai filmművészetben John FORD nevéhez fű
ződik annak az irányzatnak a megalapítása, amely
nek képviselői tudatosan felvették a harcot a wes-
ternfilmek áltörténetiségével és visszafordultak a 
népköltészet realizmusához. Az áttörést a western-
film történetében Ford Hatosíogata (1939) jelentette. 
A westernfilmek történeti áttekintéséhez: G/ÁR-
FÁS Endre: Bölénnyúzók. A vadnyugat népköltésze
te és a westernfilm. Filmvilág, 1983/11. 36—41. 

12. A Magyar Nyelv Értelmező Szótára. Bp., 1959. I. 
köt. 601. 

13. BALASSA Iván-ORTUTAY Gyu/a.Magyar néprajz. 
Békéscsaba, 1979. 472., BÁRCZI Géza: Magyar szó
fejtő szótár. Bp., 1941. 19., PÁPA1-PÁRIZ Ferenc: 
Dictionarium Ungaro-Latino-Germanicum . . . Po
zsony, 1801. 27., A Magyar Nyelv Történeti-Etimo
lógiai Szótára. Bp., 1967. I. köt. 291. 

14. SZENTI Tibor: Betyárvilág Hódmezővásárhelyen. 
Valóság, 1980/7. 89., CZUCZOR Gergely—FOGA-
RASI János: A magyar nyelv szótára. Bp., 1862. I. 
köt. 631—632., FÜLÖP István: Közbátorság Zalában 
a XIX. században. Kézirat. Zalaegerszeg, 1958. ZML 
XII. 9. la. 15., 18., 32., 36., 229.; Veszprém megyé
ben az iratok tanúsága szerint rendkívül ritkán hasz
nálták a „betyár" kifejezést a hivatalos nyelvben. 
Kutatásaink során mindössze egyetlen alkalommal 
találkoztunk vele: 1797-ben a Veszprém mellett fek
vő Csatárról 36 bárányt lopnak el; Oroszy Pál szol
gabíró három ismeretlen „betyárt" köröztet körle
velében. VeML. V. 204. Szentgál község feudális le
véltára. Currenskönyv, 1787—1800. 1797. július 26. 
A megye — Zalával egyetértésben — azért tiltja 
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meg a cifraszűrök és széles karimájú kalapok hasz
nálatát, mert úgy tapasztalja, hogy az ,.efféléknek 
csavargók által való viselete betyárkodásra céloz
nak". Uo. Currenskönyv 1800—1812. 1807. február 
13. 

15. ifj. PALUGYAY Imre: Megye-alkotmány. Pest, 
1844. 167—175., uö.: Megye-hivatalok. Pest, 1844. 
155—158., 202—205., BÓNIS György—DEGRÉ Ala
jos—VARGA Endre: A magyar bírósági szervezet és 
perjog története. Levéltári szakmai továbbképzés 
13. Bp., 1961. 122—132. 

16. A hagyományos néprajzi megközelítésre jellemző 
példa SZŰCS Sándor: Pusztai szabadok. Bp., 1957., 
romantikus beállítottságra-szemléletre vall Darnay 
írása is, mely népköltészeti hagyományainkra tá
maszkodik: DARNAY Kálmán: Dunántúli betyár
történetek. Dunántúli Szemle, VII. (1940) 440—443. 
A történetiség követelményeinek alapjában véve 
megfelel Szenti Tibor említett tanulmánya. A reális 
történeti kép kialakításáért sokat tettek az utóbbi 
két évtizedben a megyei levéltárak is. Történelmi 
olvasókönyveikben, forráskiadványaikban sok 
olyan forrást közzétettek, amelyek a betyárélet va
lóságos mozzanataival ismertetik meg az olvasót. A 
közbiztonság és igazságszolgáltatás XVIII—XIX. 
századi helyzetéről a leggazdagabb anyagot a Békés 
megyei olvasókönyvben találjuk. Fontos forrásokat 
olvashatunk a Fejér, Somogy, Szolnok és Tolna me
gyei olvasókönyvekben is. Sajnálhatjuk, hogy a 
helytörténeti forráskiadványok kis példányszáma 
miatt a közzétett és értékelt források a közvéle
ményben élő romantikus múltszemléletet lényege
sen nem módosíthatták. IPLOM József: Olvasó
könyv Békés megye történetéhez, II, 1694—1848. 
Békéscsaba, 1971. 286—322., Fejér megye múltja 
írott emlékekben (összeáll.: Farkas Gábor és K. Mó
ra Magda). Székesfehérvár, 1962. 63—71., KANYAR 
József: Harminc nemzedék vallomása Somogyról. 
Történelmi olvasókönyv. Kaposvár, 1967. 160—161., 
ANTAL Árpád: Olvasókönyv Szolnok megye törté
netéhez. Szolnok, 1969. 84. A kiadott megyei sza
bályrendeletek (statútumok) is számos hasznos adat
tal gazdagítják ismereteinket. KOLOZSVÁRI Sán
dor—ÓVÁRI Kelemen: A magyar törvényhatóságok 
jogszabályainak gyűjteménye, I—VIII. Bp., 1885— 
1897. Az alapvetés forrásainak körét több- megyei 
kiadvány is bővíti, így: ,, . . . úgy határozta a tekin
tetes vármegye . . ." Nógrád megyei statútumok a 
XVII—XIX. századból (összeáll.: Nékám Edit és 
Schneider Miklós). Salgótarján, 1981. 

17. GÖNCZI Ferenc: Somogyi betyárvílág. Kaposvár, 
1944. 24., 148., 453., BALASSA—ORTUTAY: i. m. 
473., RÁTH-VÉGH István: Betyárvilág Magyaror
szágon. In: Hatalom és pénz. Bp., 1977. 466—515. 

18. A somogyi „insurgens lázadásról" KANYAR: i. m. 
154—155.; nem érdektelen talán megjegyezni, hogy 
a közbiztonság-történeti szakaszolás jóformán meg
egyezik a magyarországi parasztmozgalmak fő fe
jezeteivel. A két, egymással szorosan összefüggő 
történelmi—társadalmi jelenséget lényegében 
ugyanazon törvényszerűségek szabják meg. Ma
gyarország története, 1790—1848. Bp., 1980. 
523—524. 

19. FOLOP: i. m. 15—24.; Páli Józsefről VeML IV. lb. 
39/1817. II. 10 közgy. A napóleoni háborúk idején, 
de később is, a katonákat, ha kisebb bűncselek
ményt vagy akárcsak kihágást követtek el, szigorú
an megfenyítették. 1809-ben a gyalogosezredeknél 
10, a lovasezredeknél 12 évre terjed az első szegőd-
ség ideje. A katonaállítás elől megszökő legényeket 
6 évi továbbszolgálattal büntetik. Ha valaki a má
sodszori szegődés után hagyja ott alakulatát, örökös 
szolgálattal fenyítik. VeML V. 204. Kurrensgyűjte
mény, ,,Tudosittás", sz. n. A katonai büntetőbírásko
dás rendkívül szigorúan jár el a bűncselekményt el

követő katonákkal szemben: a rablással csupán fe
nyegető közkatonákat, altiszteket súlyos testi fenyí
téssel büntetik. A gyalogos katonának 300, a lovas
nak 15 társa sorfala között kell 6-10-szer elhalad
nia a megvesszözés végrehajtásakor. A tiszteket ha
sonló esetben 5—10 évi kényszermunkára küldik, s 
rangjukat is elvesztik. Súlyosabb bűncselekmény el
követésekor, ha azzal a személy- és vagyonbiztonsá
got veszélyeztették, a bűnöst — a helytartótanács 
rendelete értelmében — felakasztották. VeML IV. 
la. 3/1803. II. 3. közgy. 

20. A Sobri és társai elfogatására kiadott körözőlevél-
ből tudjuk, hogy a bandatagok többsége Vas, Zala, 
Veszprém, Győr megyék szülötte, a legalsó sorból 
való, s pályáját kanászként juhászként, juhászboj
tárként kezdte, s az első elkövetett bűncselekmény 
után már elkötelezte magát a törvénytelen élettel. 
VeML XV. 2d. nr. 18. Gönczi szerint a betyárrá le
vest elősegítette az újoncozás rendszere, a szaba
dabb életet jelentő pusztai és erdei élet, a személyes 
szabadságvágy, az egyszer már a bűn útjára téved
tek félelme az igazságszolgáltatástól. GÖNCZI: So
mogyi betyárvilág, 14—34. 
Az osztrák birodalmi állandó hadsereg felállítása 
(1715) után a hadkiegészítésnek egy új formáját, a 
katonaállítást vezették be. A Magyarországra eső 
újonclétszám kivetéséről az országgyűlés döntött. A 
XVIII. században — verbunk vagy katonafogdosás 
útján — általában a 16—40 éves korosztályokat so
rozták, 1807-től — legalábbis elvileg — csak a 24 
éven aluliakat szabadott katonának állítani sorsolás
sal, ún. sorsvonással. A katonaállítást azonban to
vábbra is legtöbbször erőszakkal végzik: kiváló al
kalom minden újoncozás arra, hogy a politikai éle
tet irányító megyei nemesség megszabaduljon a fa
lurosszaitól, az elégedetlen szolgalegényektől, nap
számosoktól, a parasztmozgalmak hangadóitól. 
VARGA János: Katonaélet és hadkiegészítés 1711 — 
1867 között. In: SZŰCS Sándor: Szól a duda, verbu
válnak. Bp., 1962. 15—23. A kortársi közvélemény is 
világosan látta, hogy a társadalom perifériáján élő 
pásztorok mellett a katonaszökevények jelentik az 
állandó veszélyt a közbiztonságra nézve: ,,nálunk 
többnyire a pásztorok, kik távol a társaságtól, örök
ké pusztán s erdőkben nevelkednek és élnek, szöke
vények s más fényetek alá vétetett vétkesek, kik a 
törvény elől futnak, lesznek, fájdalom, haramiák
ká . . ." Ft 1834. 22. sz. 173. 

21. Magyarország története 1790—1848. Bp., 1980. 1. köt. 
529—531. 

22. Tarczy Lajos érzékletes leírása szerint az elfogott 
bűnözővel szemben tanúsított embertelen bánásmód 
igen gyakori: ,, . . . kikeresett szidalmak, sárral kővel 
hajigálás ütlegek serege, még pedig legközelebb a 
büntető igazság zsoldosaitól, a hajdúktól úgy, hogy az 
elfogottak órán száján agyán folyjon vére, még ez 
mind kevés ahhoz képest, a mi gyakran történik". 
TARCZY Lajos: Elmélkedés a polgári büntetésről. 
Tt 1837. I. köt. 218. A visszaélésekre mindenkor lehe
tőséged ad, hogy nincs egységes büntetőrendszerünk: 
„Büntörvény köre igen kiterjedett benne az egyenet
lenségek, homályok, tévedésre csábító hamis nyo
mok számtalanok . . . " HAVAS József: Gondolatok a 
Büntörvény okféjéről (princípiumáról), és annak gya
korlási hasznáról. TGY 1831. 2. köt. 6. Tudományos 
közvéleményünk előtt ismeretes, hogy börtöneink 
állapota még az alapvető higiéniai követelmények
nek sem felel meg: a cellák „dögletes légű sötét lyu
kak, inkább holtak, mint élők tanyájául alkalmasak". 
KOVÁCS László: A müncheni fenyítő dologház. Tt 
1839. 208—209. Zsoldos Ignác — az ismert közigazga
tási szakember — részletesen kifejtett nézetei szerint 
a bűntetőreformnak a hazai valóságos helyzet isme
retéből kell kiindulnia. A bűnözés elleni hathatós küz
delemnek társadalmi feltételei vannak: a nép gazda-
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sági felemelése és erkölcsi-vallásos nevelése együt
tesen hozhatja meg a kívánt eredményt. A gazdasági 
előrehaladásnak meg kell teremteni a jogi előfelté
teleit (pl. szabad birtokhasználat, törvény előtti 
egyenlőség, munkaalkalmak biztosítása) és ki kell 
építeni a bűnmegelőzés intézményes rendszerét (me
gyei karhatalom modernizálása, helyi polgárőrségek 
felállítása, mezei rendőrség létrehozása, mértékletes
ségi társaságok alakítása). Korszerű büntető törvény
könyvet kell alkotni, egyszerűsíteni kell a büntető
eljárást, melynek nyilvánosnak kell lennie. Fogház
reformterve szerint egészséges, magánrendszerre 
és munkára épülő fogházakat kell rendszeresíteni, 
melyekben a bűnösöket embernek tekintik, törődnek 
nevelésükkel, művelődésükkel (pl. szabadidejükben 
jó könyvek olvasására serkentik őket.). ZSOLDOS 
Ignác: Néhány szó a honi közbátorságról. Pest, 1838. 
82—98. 

23. Az első magyar polgári Btk. keletkezéstörténetét fel
dolgozta VARGA János: Deák Ferenc és az első ma
gyar polgári büntetőrendszer tervezete. Zalai Gyűj
temény, 15. Zalaegerszeg, 1980. A reformkor legkor
szerűbb büntetőjogtana SZOKOLAY István: Büntető
jogtan. Pest, 1848. Az 1848-as alkotmány büntetőjogi 
vonatkozásairól KOVÁCS Kálmán: A magyar bünte
tőjog és büntetőeljárási jog története 1848-tól 
1944-ig. Bp., 1971. 7., CSIZMADIA Andor—KOVÁCS 
Kálmán—ASZTALOS László: Magyar állam- és jog
történet. Bp., 1975. 352. 

24. „Javító dologház" működik már 1834-ben Aradon, 
Nógrád és Tolna megyékben. Ft 1834. 3. sz. 23—24. 
Jankó János, Arad megye levéltárosa szerint az 1821-
ben felállított aradi intézetben a „szükséges bünte
tések mellett a vétkeseknek meg jobbítása s hasznos 
polgárrá tétele, a fenyítő intézet" legfőbb célja. A ra
bokat először kenderfonásra tanították meg, később 
azonban gyapjútisztításra és -fonásra is. Kezdetben 
önellátásra törekedtek, később azonban már piaci 
termelésre is berendezkedtek. Az 1830-as években 
Arad városát, a megyét és a szomszédos megyéket 
is ellátták jó minőségű és olcsó termékeikkel. A be
tanulási idő miatt csak a fél évnél hosszabb bünte
tésre ítélt rabokat foglalkoztatták a kisüzemben; a 
betanulási idő elteltével naponta 1 krajcár fizetést 
kaptak, amelyet szabadulásukig pénztárban őriztek, 
s csak büntetésük letelte után fizettek ki részükre, 
nehogy szabadulásuk után „nyomasztó szükségtől 
szorongattatva, újabb gonosztettek követésére kény
szeríttessenek". JANKÓ János: Rabmunkáltató in
tézet Arad vármegyében. Ft 1834. 10. sz. 76—79. Pest 
szabad királyi város 1841-ben létesít hasonló intéze
tet. ///'. PALUGYAY Imre: Magyarország történeti, 
földrajzi s állami legújabb leírása. Pest, 1853. II. köt. 
97—103. 

25. D.: Visszatekintés ifj. Bezerédj István népesítést tár-
gyazó értekezésére a munkátlan szegényeket, koldu
sokat és csavargókat illetőleg. MG 1841. 88. sz. 1404— 
1410., 89. sz. 1420—1424., 90. sz. 1433—1437. 

26. TARCZY: i. m. 22. 
27. PAULER Tivadar: Büntetőjogtan. Pest, 1872. 182., 

N. N.: Tömlöczök. Ft 1834. 44. sz. 347—349.; a német 
börtönviszonyokkal foglalkozik KOVÁCS: i. m. 205— 
218., LUGOSSY József: Függelék a fogházjavítási 
tárgyhoz. Athenaeum, 1839. II. köt. 7. sz. 97—103. 
Lugossy József értekezésében az 1837-ben, Brémában 
alakult „rabóvó egyesületet" ismerteti, amely a sza
badultak utógondozásával foglalkozik. 

28. VeML XII. 2d. nr. 18. 
29. Az eddigi levéltári kutatások egyértelműen kimu

tatták, hogy a leghíresebb, legütőképesebb betyár
bandák létszáma alacsony volt. Gönczi úgy találta, 
hogy a szervezett csoportok általában 4—5 főből áll
tak, jómagam arra a megállapításra jutottam, hogy 
4—8 fő között mozgott az állandóan újjászerveződő 
csoportok létszáma. GÖNCZI: Somogyi betyárvilág, 

145—146. HUDI József: Betyárvilág. Napló, 1981. 
II. 28. 7.; A Magyar Néprajz szerzői szerint a csopor
tok 2—3, gyakran 10—15, esetenként 50—60 főből 
álltak. BALASSA—ORTUTAY: i. m. 473. Az utolsó 
adatot erős túlzásnak kell tekintenünk. Megállapítá
sainkat megerősíti a közállapotokat kitűnően ismerő 
Zsoldos Ignác, aki azt írja, hogy a Sobri-féle „lator
banda" „legfeljebb 8 személyekből állott." ZSOL
DOS: i. m. 20. Nemzetközi párhuzamokat véve is meg
állapítható, hogy a magyarországi bünbandák közel 
sem voltak olyan nagy létszámúak, mint az amerikai, 
vagy dél-európai haramiabandák. Ezt már a kortár
sak is reálisan látták: „Találkoznak ugyan czimbora-
ságok (Magyarországon) . . ., de egész csordák s csa
ládok soha sem társulnak össze, mint Olasz- vagy 
Spanyolországban, annyival kevésbé mint sok török 
és oláh tar tományokban." N. N.: Haramiák. Ft 1834. 
22. sz. 173. 

30. BALOGH Jenő: A büntetendő cselekmények száma 
és fejlődése Magyarországon. Budapesti Szemle, 
1911. 20—27. VAßGA; Deák Ferenc és az első ma
gyar polgári büntetőrendszer tervezete, 5. 

31. PAULER: i. m. 143—154., BALOGH: i. m. 20—27. 
Nyugat-Európában kezdtek el először foglalkozni a 
büntetőeljárás reformjával a XVIII . század utolsó 
harmadában. Blakstone tervei alapján 1779-ben szü
letett meg az első törvény Angliában javító fogház 
létrehozására, de a gyakorlati kivitelezésig még egy 
jó évtizedet kellett várni: az első liberális elvekre 
épülő javító fogházat 1791-ben nyitották meg Glou-
cesterben, 200 rab számára. Az intézetben nem al
kalmaztak bilincset, eltörölték a polgárhoz méltatlan 
testi fenyítést és munkára szoktatták a rabokat. 

A következő évtizedekben a börtönviszonyok ja
vítása, a büntetőeljárás modernizálása terén Svájc, 
Amerika és a német államok is felzárkóztak a fejlett 
Anglia mögött. 1820 után a Aör-rendszerű börtönök 
helyett legtöbb helyen a sugár elrendezésű javítóhá
zakat kezdik építeni, a rabok gondozására ún. töm-
löctársaságok alakulnak francia, orosz, német föl
dön, s a törvényhozásban is egyre inkább a felvilá
gosodás és liberalizmus elvei érvényesülnek. 

Az elítéltek életkörülményei azonban még a leg
fejlettebb országokban is csak lassan javulnak. Nagy-
Britanniában például 1826-ban 518 börtön van, ezek
nek csak kis hányadában tudják megoldani az egyé
ni elkülönítést; Angliában, az ország legfejlettebb 
részén 1832-ben a börtönöknek alig több mint 20% -
ában tudják elkülöníteni a rabokat, a nagyobb inté
zeteknél egy-egy szobában 15-30 foglyot zsúfolnak 
össze. Franciaországban — bár a kormányzat millió
kat áldoz a fogházak korszerűsítésére, ugyancsak 
sok az osztatlan, egészségtelen börtön, ám az életkö
rülmények még itt is sokkal jobbak, mint a közép
európai börtönökben. N. N.: Tömlöczök. Ft 1834. 44. 
sz. 347—349., 45. sz. 354—356. 

32. ZML IV. la. 13/5. 1810. IV. 16. kisgy. 
33. Uo. 15/1810. VIII. 21. közgy., MAGDA Pál: Magyar 

Országnak és a határ őrző katonaság vidékinek leg 
újabb statisztikai és geographiai leírása. Pest, 1819. 
297. 

34. A vérhatalommal bíró uradalmak adatait is ide szá
mítva, valamivel több lehet az elítéltek száma. 

35. ZML IV. la. 2/1810. VI. 16. közgy. 
36. Uo. 20/19. 1810. VIII . 21. közgy. 
37. VeML IV. lb. 24/1814. II. 15. közgy. 
38. ZML IV. lb. 52/3. 1814. I. 4. közgy. 
39. Uo. 
40. Uo. IV. la. 157/1815. II. 13. közgy., Uo. 163/1837. 

közgy. Somogy megye pandúrjainak száma 1814-ben 
80, később 120 fő. GÖNCZI: Somogyi betyárvilág, 
120. Veszprém megye katonaságának létszáma az 
1810-es években 50, az 1840-es években 90 fő körül 
mozog. VeML IV. lb. 94/1848. sz. 

41. VeML IV. la. 36/1815. III . 3. közgy. 
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42. ZML IV. 14m. 157/1828. V. 14. 
43. 1826. augusztus 26-án a zalai és veszprémi üldöző 

csapat egyszerre keresi Vida Marci bandáját. A 
nyomok a nagyszőllösi vágás irányába vezetnek. A 
zalai csapat kb. délután 4 óra tájban éri el a betyá
rokat a falun kívül a tanyáknál: lövöldözés támad, 
Vidát találat éri, földre esik s röviddel utána meg
hal. Vida a kezdet kezdetén dezertorként kerül a 
veszprémi börtönbe, ahonnét 1811-ben megszökik: 
„azulta a zsivány seregeknek, kiknek száma a vélek 
egyetértő orgazdákkal egygyütt, könnyen százra 
megyén, vezetője volt, s azulta számlálhatatlan rab
lásokat elkövetett . . ." ZML IV. lb. 1649/1815. VIII . 
28. közgy. 

44. VeML IV. lb. 14/1812. XI. 2. közgy. 
45. Uo. IV. lb. 25/1812. III . 10. közgy. 
46. ISj. PALÜGYAY: Megye-alkotmány, 167—175., 

MEZNERICS István: A megyei büntető igazságszol
gáltatás a 16—19. században. Bp., 1933. 23—24., ÉDER 
László: A halálbüntetés története és ethikai bírálata. 
A Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi 
Kara Erkölcstudományi (— Missziológiai) Szeminá
riumának dolgozatai. Bp., 1931. 58—90. 

47. FÜLÖP: i. m. 60. 
48. Deák Ferenc beszédei, 1829—1847. (összegyűjt.: Kó-

nyi Manó). Bp., 1882. 1—6. 
49. A rablásról beszámol Hunkár Antal emlékirataiban. 

Hunkár Antal emlékiratai (közli: Lukinich Imre). 
Hadtörténelmi Közlemények, 1926. 353—354. 

50. Az eseményeket többnyire hitelesen írja le EÖTVÖS 
Károly: A híres Bakony és a híres Sobri Jóska. 1885. 
In: uö.: Emlékezések. Eötvös Károly Munkái, VI. 
Bp., é.n. 63—102., uö.: A Bakony. Bp., 11. köt. 1—82. 

51. A lápafői „ütközetről" a tolnai főispán a következő
képpen számol be: ,,a lápafői erdőben a gonosztevők 
a dzsidás ezred egy szakaszával (1 strázsamester 25 
közvitézzel) keveredtek harcba; a gonosztevők he
vesen támadtak a sötétedésig, s a küzdelem végéig 
kb. 200 lövést adtak le." A kölcsönös lövöldözés 
eredménye: két katona meghal, három súlyosan 
megsebesül. Varga Ferenc dezertor fogságba esik, 
Sobri öngyilkos lesz. FÜLÖP: i. m. 247— 249. 

52. ZML IV. la. 1802/1837. közgy. Veszprém megye a 
nemesi pénztárból 2176 forintot fizetett ki az üldö
zés költségeire. VeML, IV. la. 1395/1837. közgy. 

53. FÜLÖP: i. m. 127—128. 
54. ZML IV. 14. A tiszti fenyítő és büntető perek lajst

roma, 1831 — 1841. 
55. LACKOVITS Emőke: Köveskál, Balatonhenye és 

Monoszló református egyházainak XVIII—XIX. 
századi iratai és anyakönyvei. VMMK 14. (1979) 274. 

56. Uo. 275. 
57. A büntetőperek lajstromában az adott időben csu

pán Kővágóörsön találkozunk hasonló kihágással. 
58. ZML IV. 14n. 1839. 52. köt. nr. 119. 

59. Fedőre és társaira vonatkozó bejegyzések a lajst
romban: IV. 14n. 1833. 2. köt. nr. 51., 1835. 16. köt. 
nr. 57. és 2. köt. nr. 51., 1838. 44. köt. nr. 158.; Hege
dűs és társai ügye 1837. 34. köt. nr. 103. Az 1833— 
1841 között letartóztatott személyek és a törvényte
lenség (adósság és bűncselekmények) közötti össze
függést az alábbi táblázat mutatja. Az ismeretlenek 
rovatában azok szerepelnek, akiket a tisztiszék lajst
romkönyve és a töredékesen megmaradt törvény
széki iratok segítségével nem lehetett azonosítani, s 
csak a nevüket ismerjük, az elkövetett kihágást vagy 
bűncselekményt nem. 

A helység neve 
Ë Befogás 
| jogcíme: t K ö v á . 2 . Kö- 3. Mind- 4. Mo-
o góörs veskál szent- noszló 
OT kálla 

1. Tolvaj ság 13 11 1 2 

2. Verekedés 4 2 — — 

3. Gyermek
vesztés 1 — — — 

4. Isten
káromlás 1 — — 1 

5. Útlevél-
hamisítás — 1 1 1 

6. Gyilkosság — 1 — — 

7. Csavargás 4 — — — 

8. Hűtlenség — 1 — — 

9. Adósság 2 — — — 

10. Ismeretlen — 5 — — 

összesen: 25 21 2 3 

60. VeML IV. lb. 94/1848. közgy. 1847 őszén a közép
dunántúli vármegyék — Vas, Zala és Veszprém — a 
szeptemberben és októberben „társaságba alakult 
fölfegyverkezett gonosztevőket" összehangolt intéz
kedések segítségével rövid időn belül elfogják és 
tagjait büntető törvényszék elé állítják. 
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JÓZSEF HUDI 

ANGABEN ZUR GESCHICHTE DER ÖFFENTLICHEN SICHERHEIT 
IM KOMITAT ZALA UND IM KÁLER BECKEN IN DER 

ERSTEN HÄLFTE DES XIX. JAHRHUNDERTS 

Die Studie wurde auf Wunsch des Bakony-Museums 
in Veszprém als Teil jenes langfristigen Instituts
forschungsprogramms angefertigt, dessen Ziel die 
komplexe historisch-ethnologische Erschließung der 
Niederlassungen im Káler Becken ist. 

Mit der Geschichte der öffentlichen Sicherheit in 
XIX. Jahrhundert hat sich für lange Zeit nur die Eth
nologie eingehend und mit wissenschaftlichem An
spruch befaßt. Die rechts-, verwaltungs- und ortsge
schichtliche Forschung kam erst in den letzten zwei 
Jahrzehnten in Schwung und brachte auch auf diesen 
Gebieten neue Ergebnisse. 

Der Autor möchte mit der Charakterisierung der öf
fentlichen Sicherheit in den Jahrzehnten vor 1848 zu 
den sicherheits- und verwaltungsgeschichtlichen For
schungen beitragen. 

Die Studie besteht aus vier Kapiteln: im ersten gibt 
der Autor einen Überblick über die bisherigen For
schungen und legt kurz jene Wirkung dar, die das Ver
brechen im XIX. Jahrhundert auf die Volksdichtung 
und die Künste, besonders auf die Literatur und die 
Filmkunst, ausübte. Im zweiten Kapitel greift er die öf
fentliche Sicherheit in Ungarn in der ersten Hälfte des 
XIX. Jahrhunderts und die charakteristischen Züge der 
sogenannten Betyarenwelt heraus, erläutert die Be
deutung des Begriffe Betyár und unterscheidet auf
grund der bisherigen Forschungen zwei Typen des Be-
tyars: den Pferdebetyaren der Tiefebene, dessen Le
bensform sich an die im XVIII.—XIX. Jahrhundert 
sich voll entfaltende Großtierhaltung in der Pußta band, 
und den Betyárén Transdanubiens und der Berggegen
den, der zu Fuß ging oder mit einem Pferdewagen fuhr, 
ein Waldleben iührte und dessen hauptsächlichste Un
terhaltsform neben dem Diebstahl die Ausplünderung 
und Ausraubung von Reisenden war. Der Autor weist 
darauf hin, daß der Grund für die Existenz der Betya
renwelt — genau wie für ihre Entstehung — in erster 
Linie in der überholten Soldatenstellung des österrei
chischen Reiches zu suchen ist: die Soldatenstellung er
folgte nämlich in der Praxis zum größten Teil mit Ge
walt — mit der Gefangennahme der jungen Burschen. 
Die Dienstzeit betrung 10 Jahre, und wer nicht Soldat 
werden wollte, geriet außerhalb des Gesetzes, d.h., sie 
wurden geächtet. Die Geschichte der öffentlichen Si
cherheit vor 1848 kann in drei charakteristische Ab
schnitte unterteilt werden: der erste Abschnitt dauerte 
vom Beginn der Napoleonischen Kriege bis an das Ende 
der zehner Jahre, der zweite umfaßte die zweite Hälfte 
der zwanziger Jahre und der dritte das erste und zweite 
Drittel der dreißiger Jahre. Im ersten spielen die Krie
ge eine bedeutende Rolle, in den folgenden Zeitabschnit
ten wiederum die finanzökonomische Inflation, die Ab
wechslung der konjunkturellen und dekonjunkturellen 
wirtschaftlichen Abschnitte und die infolge der Entfal

tung der bäuerlichen Warenprodukt ion eintretende ge
sellschaftliche Mobilisierung, welche bedeutende Mas
sen an die Peripherie der Gesellschaft drängte. Die Be
tyarenwelt, das „Volksbanditentum", war das gesell
schaftliche Produkt der tiefgreifenden Krise des feuda
len Ungarn. Das Betyarenleben, welches der Autor 
ebenfalls im zweiten Kapitel charakterisiert , bedeutete 
in erster Linie eine spezielle Lebensweise: den dauer
haften Zustand des außerhalb der Gesellschaft Stehens, 
der für die geächteten Menschen eine ständige Lebens
gefahr bedeutete. Die Betyárén organisierten sich zum 
Selbstschutz in kleinen Banden von 4-8 Personen, die 
unter der Leitung eines Führers standen und sich in 
ständiger Bewegung befanden. Ihre Versorgung mit Le
bensmitteln und Munition wurde durch die an der Pe
ripherie der Gesellschaft lebenden Schichten — haupt
sächlich Schäfer und Schweinehirten — abgesichert. 

Das dritte Kapitel verfolgt die Veränderungen der öf
fentlichen Sicherheit im Komitat Zala und das vierte 
Kapitel die Veränderungen im Káler Becken. Das Komi
tat Zala regelte wie die meisten Komitate Transdanu
biens schon zur Zeit der Napoleonischen Kriege in 
mehreren Beschlüssen und Statuten die öffentliche Si
cherheit, versuchte in den zehner Jahren die Auflösung 
der Räuberbanden mit Waffengewalt und arbeitete re
gelmäßig mit den benachbarten Komitaten zusammen. 
Mit der Einführung des Standrechts wurden in mehre
ren Fällen erfolgreiche Aktionen zur Ergreifung der 
berühmten Räuber organisiert. Die bedeutenste Aktion 
führten 1836 und 1837 die Komitate des mittleren Trans
danubiens durch: das Ergebnis der erfolgreichen Treib
jagd war, daß die Sobri-Bande liquidiert wurde. Damit 
ging auch symbolisch die Blütezeit der Betyarenwelt in 
Ungarn zu Ende. 

Auch die öffentliche Sicherheit des Káler Bekkens 
wurde in der Mitte der dreißiger Jahre erschüttert: im 
Jahre 1836 gefährdete die Sobri-Bande die Sicherheit 
von Leben und Gut. Die Bezirksstuhlrichter versuchten 
mit der Mobilisierung der Armee des Komitats, die 
Ordnung aufrechtzuerhalten. Die öffentliche Sicherheit 
des Káler Beckens in den Jahrzehnten vor 1848 kann 
als überdurchschnittl ich bezeichnet werden. Zwischen 
1833 und 1841 wurden von den Komitatsbehörden in 
Kővágóörs, Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla 
und Monoszló in nur insgesamt 51 Fällen Strafver
fahren durchgeführt, wobei mehr als die Hälfte der 
Verbrechen in die Kategorie Diebstahl eingereiht wer
den und in den anderen Fällen man von Gesetzesverlet
zungen geringerer Bedeutung sprechen kann. In der 
ganzen Gegend gab es nur einen einzigen eingefleisch
ten Verbrecher: Ferenc (Fedö) Köcz, den das Gericht 
von Zalaegerszeg in der dreißiger Jahren wegen Dieb
stahls, Einbruchraubes und Landstreicherei dreimal für 
kürzere bzw. längere Zeit zu Gefängnis verurteilte. 
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