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nincs még egy élőlény a földön, amelyik olyan változatos
módszerekkel pusztítaná saját fajtársait, mint az ember.
Az európai unió tagállamainak és a legtöbb civilizált 
országnak a büntetőjogából ugyan évtizedekkel ezelőtt
száműzték már a halálbüntetést, a talio elv alkalmazásának
jogossága mégis olyan mélyen beleivódott a tudatunkba,
hogy nehéz lesz végleg eltávolítani onnan. A 2014 nyarán
kikiáltott iszlám Állam törvényei felelevenítettek jó néhány
olyan, mára már csaknem feledésbe merült kivégzési mód-

szert, amelyet a legsötétebb korokban is csak erős idegzetűek
tudtak végignézni. ugyanakkor azt se feledjük, hogy mind-
ezen borzalmak drámai hatása leginkább a médiában történő
rendkívül profi megjelenítésében rejlik. Az iszlamisták nem
véletlenül használják a legmodernebb audiovizuális techni-
kát a brutális jelenetek rögzítéséhez, hiszen éppen az a cél,
hogy szembesítsék az emberiséget mindazokkal a kegyet-
lenkedésekkel, amelyek folyamatosan részei az életünknek,
csak nem mindig kamerák előtt zajlanak. 



éhány ország kivételével a halál-
büntetést a nyugati civilizáció-
ban teljesen megszüntették, és

a világban is visszaszorulóban van, de
még ma is csaknem száz államban sze-
repel a büntető törvénykönyvben. A ki-
végzések évezredekre visszanyúló tra-
dícióit azonban nem lehet egy csapásra
megszüntetni. Az írott források meg-
jelenése óta bizonyos, hogy mindenütt
alkalmazták, hiszen már az első tör-
vénykönyvekben is szerepelt a legvál-
tozatosabb végrehajtási módszerekkel.
(Hammurapi 34 bűnesetre szab ki ha-
lálos ítéletet.) 

Megkövezés

Mindezekre akkoriban a közösség vagy
az állam felbomlását veszélyeztető cse-
lekedetek megtorlásaként és a hasonló
gondolatoktól való elrettentés érdeké-
ben lehetett leginkább szükség. Egy
olyan korban, amikor a hódító, zsák-
mányszerző hadjáratok szinte minden-
naposnak számítottak, szükségsze-
rűen élni kellett a megtorlás legkemé-
nyebb eszközeivel is. Lehetetlen lenne
felsorolni, hogy milyen államban mi-
lyen vétségek esetében használták a
legsúlyosabb büntetést, de az élet el-
leni bűncselekmények és az államot
vagy a társadalmi rendet (vallásgyalá-
zás, szexuális bűncselekmények, láza-
dás stb.) veszélyeztető cselekedetek
esetén általában a legszigorúbban jár-
tak el. A kivégzések formáját tekintve
pedig nem volt határ. 

Már az ókori perzsa jogszabályok-
ban is találkozunk különösen kegyetlen
megtorlási módszerrel. Az úgynevezett
„csónakoztatás” során az illetőt először
meztelenre vetkőztették, majd vasta-
gon bekenték a testét mézzel összeke-
vert tejjel. Ezt követően rákötözték egy
kivájt fatörzsre, melyet aztán a folyóba
eresztettek. A tűző napnak és a rovarok
csípésének kitett, saját ürülékében fet-
rengő szerencsétlen valószínűleg csak
néhány napon át maradhatott életben,
amíg a kiszáradás vagy a szeptikus
sokk nem végzett vele. 

Szintén ősi kivégzési módszernek
számít, amikor a kiközösítettet egy
magas helyről taszítják a mélybe, mint
például a római köztársaságban a Capi-
tolium déli csúcsán meredező tarpei
szikláról. Az illető szerencsés esetben
azonnal halálra zúzta magát a köveken.
Ez a szokás a középkori vallásháborúk
alatt defenesztráció néven terjedt el.
Ekkor azonban már magas épületekből
hajigálták ki a jobb sorsra érdemes ál-
lamférfiakat, mint például 1419-ben
Prágában a huszita felkelés során. Az
eljárás lényege, hogy senkinek ne kell-
jen egy emberként felelősséget vállalni
az áldozatok haláláért. 

Ennek a módszernek egy „továbbfej-
lesztett” változata a megkövezés, ame-
lyet számos mai iszlám államban alkal-
maznak főként vallási és szexuális jel-
legű bűncselekmények megtorlásaként.

Az eljárás során az elítéltet de rékig a
földbe ássák, majd néhány lépés távol-
ságról addig dobálják kövekkel, amíg ki
nem szenved a fejét ért ütésektől. Az
ítélet-végrehajtók ez esetben is többen
vannak, így egyfajta „kollektív felelős-
séget” vállalnak, hiszen nem lehet tud -
ni, hogy végső soron melyik elhajított
kő okozta az illető halálát. A törvény
még a végrehajtáshoz használt szikla-
darabok méretét is pontosan behatá-
rolja, hogy se túl nagyok, se túl kicsik
ne legyenek. 

keresztre feszítés

A keresztre feszítés ötletével a föní -
ciaiak büszkélkedhetnek. A módszert
aztán Indiától nyugatra az asszíroktól
a perzsákon át a Római Birodalomig
minden államban szívesen alkalmaz-
ták. Ahány kultúra, annyiféle kereszt
létezett. Kezdetben csupán egy lecsu-
paszított fatörzset használtak, később
két gerendát szegeztek össze X alak-
ban, míg végül kialakult a klasszikus T
alakzat, amelynek keresztrúdjára sze-
gezték fel a megfeszítettet. Legtöbb-
ször lázadók megbüntetésére használ-
ták. Így történt ez Kr. e. 71-ben, amikor
a Spartacus-féle felkelés leverése után
összesen hatezer rabszolgát feszítettek
keresztre a Via Appia mentén, Brundi-
siumtól egészen Rómáig. 

Az eljárás során az áldozatot kegyet-
lenül megkorbácsolták, majd a kereszt-
gerendával a hátán kellett elvánszorog-
nia a városfalon túl álló vesztőhelyre.
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Ott azután a kéztőcsontok és lábtő-
csontok között erős vasszegeket ütöt-
tek át, amelyekkel a kereszthez rögzí-
tették a szerencsétleneket. Ebben a
testhelyzetben a bordaközi izmok
megfeszülése igencsak megnehezítette
a kilégzést, amelyet ezután csak a re-
keszizom segítségével lehetett végezni.
Az elégtelen gázcsere következtében a
vér szaturációja csökkent, a szén-dio-
xid koncentrációja megemelkedett. Az
áldozat csak úgy tudta enyhíteni a fáj-
dalmait, ha a lábtartóra támaszkodva
megpróbálta csökkenteni a karokra
eső terhelést. Ezzel azonban csak a ha-
láltusáját hosszabbította meg. Egyes
feltételezések szerint a világ legismer-
tebb keresztre feszítettje, Jézus eseté-
ben eltörhették a lábszárát, ezért nem
tudott rátámaszkodni, így viszonylag
gyorsan beállt a halál. 

AkAsztÁs

Régóta köztudott, hogy oxigén nélkül
csak néhány percig maradhat életben
bárki, ezért nem csoda, hogy a légcső
valamilyen módon történő elszorítása
az egyik legelterjedtebb kivégzési for -
ma a világon. Eredete ugyan homályba
vész, a dániai tőzegmocsarakban talált,
tökéletesen mumifikálódott vaskori
holttestek nyakán talált bőrszíj azon-
ban azt bizonyítja, hogy Európában
már az állammá szerveződés előtt is al-
kalmazták. Kezdetben minden bizony-
nyal élő fákra akasztották fel az általá-
ban népítélet áldozatává vált bűnöző-
ket. Az ácsolt fára valamikor a keresz-
ténység elterjedése idején szoktak át. 

Ettől kezdve a kötél általi kivégzés
az általános büntetés-végrehajtási gya-
korlat részévé vált szerte a világon. Leg-
főképpen a szegényebb néprétegek kö-
rében alkalmazták, akár a legapróbb
bűncselekmények, mint például a
lopás megtorlására. Ezért nem meg-
lepő, hogy a régmúltból alig néhány
nevet ismerünk azok közül, akik hason-
lóképpen végezték. Kivéve talán az
olyan híres útonállókat és kalózokat,
mint például Dick Turpin vagy Kidd ka-
pitány. Pedig csak VIII. Henrik idejében
72 000 ember lógattak fel Angliában. A
helyzet csak a 20. században változott
meg, amikor olyan hírességek kerültek
akasztófára, mint például megbukta-
tott állam- vagy kormányfők. 

Az akasztás módja is koronként és
országonként változott. A középkor-
ban legtöbbször hagyták lassan, kínok
között megfulladni az elítéltet, hiszen

a vonagló, fuldoklástól eltorzult arcú
áldozat látványa a népszórakoztatás ré-
szét képezte. A fulladás tulajdonkép-
pen a test saját súlya alatt megfeszülő
hurok szorítása következtében állt be.
Az elrettentést fokozta, ha a holttestet
egy vasketrecben kifüggesztve hagyták
a szabadban elrohadni. 

A legtöbb országban a városkapu-
kon túl, egy dombtetőn ácsolták meg
az akasztófát, mint például a London-
hoz közeli Tyburnben. Néhány helyen
azonban a városközpontban akasztot-
tak. Az itáliai városállamokban például
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gyakran használták e célból a híres köz -
épületek ablakait, mint például a Me-
diciek elleni 1478-as merényletkísérlet
idején Firenzében. A Hitler elleni siker-
telen támadás megszervezőit ugyanak-
kor a Führer személyes parancsára zon-
gorahúrból készített hurkok segítségé-
vel henteskampókra akasztották fel. 

A felvilágosodás korában merült fel
először a kivégzések humánusabb vég-
rehajtása, ennek érdekében elsőként
az Újvilágban használták az akasztá-
soknál a csapóajtós megoldást. Ennek
lényege, hogy a magasból hirtelen le-
zuhanó test automatikusan eltörte a
nyakcsigolyát, így azonnal bekövetke-
zett a halál. Így végezték ki a Lincoln-
gyilkosságba keveredett összeesküvő-
ket, a nürnbergi per vádlottjait vagy
2006-ban Szaddám Husszeint is. 

A középkori Európával szemben az
Oszmán Birodalomban a fojtás általi
halál éppen a legelőkelőbbek, a nagy-
vezírek és a szultán közvetlen rokonai
kiváltsága volt, már amennyiben ezt ki-
váltságnak lehet nevezni. Ennek meg-
felelően a kivégzést selyemzsinórral
hajtották végre. Egy jelentős csata el-
vesztése vagy az árulás gyanúja elég le-
hetett ahhoz, hogy az uralkodó el-
küldje hóhérait egykori bizalmasához
egy levéllel, amelyben csak rövid indok-
lás állt, hogy az illető milyen főben járó
bűnt követett el. Aztán, mielőtt még

felfoghatta volna, hogy sorsa beteljese-
dett, a követek egy vékony, de elszakít-
hatatlan selyemhurkot vetettek a nya-
kára, és két oldalról addig húzták, amíg
az áldozat meg nem fulladt. 

Részben hasonló szokást honosítot-
tak meg a mór megszállás alól felsza-
baduló Pireneusi-félszigeten a spanyo-
lok is előkelő foglyaikkal szemben. A
garrot egy magas háttámlás székhez
hasonlítható leginkább, amely azonban
hurokban végződött, amelybe az elítélt
nyakát helyezték. Miután az illető meg-
csókolta a feléje nyújtott keresztet, a
háta mögött álló hóhér addig csavarta
a hurokba helyezett botot, amíg az el-
ítéltből el nem szállt az élet. Így vé-
gezte többek között a spanyol konk-
visztádorok által legyőzött inka ural-
kodó, Atahualpa is. A garrot egyik
utolsó áldozata a 26 éves katalán anar-
chista, Salvador Puig Antich volt, akit
a francoista rezsim végeztetett ki 1974
márciusában koncepciós vádakkal.
Négy évvel később eltörölték a halál-
büntetést Spanyolországban. 

tűzHAlÁl

A tűzhalál mindig is a legfájdalmasabb
és legelrettentőbb kivégzési módszerek
közé tartozott, és már Hammurapi tör-
vénykönyvében is szerepel, egyebek

mellett a vérfertőző viszony megtorlá-
sára. Nem tudjuk, miként hajtották
végre az ítéletet, de a római császárok
készséggel vették át ezt a szokást. Nero
például előszeretettel végeztetett ki ke-
resztényeket az arénában akképpen,
hogy keresztre kötötték, majd felgyúj-
tották őket. Az uruk ellen vádaskodó
rabszolgák sorsa is máglyahalál volt. 

A középkorban szinte minden állam
átvette ezt a kivégzési módszert, ame-
lyet leginkább azok ellen használtak,
akiket boszorkányság, eretnekség vagy
szodómia vádjában találtak vétkesnek.
Tömeges jellegűvé az inkvizíció megje-
lenésével vált, főként a mediterrán or-
szágokban. Az eljárás nagyjából min-
denhol ugyanúgy zajlott le. A kordé-
lyon szállított, megszégyenített elítél-
tet általában a város főterén felállított
faoszlophoz kötözték olyan magasság-
ban, hogy mindenki jól láthassa, majd
a hóhér meggyújtotta alatta az össze-
hordott ágakat, gallyakat. Amennyiben
megbánta bűneit, és hajlandó volt visz-
szatérni a hivatalos egyház kebelére, ál-
talában meggyorsították a halálát
azzal, hogy a hóhér az utolsó pillanat-
ban eltörte a nyakcsigolyáját, vagy ned-
ves fát égettek alatta, hogy annak sűrű
füstje hamar megfojtsa az illetőt. 

A renitenseknek azonban nem ju-
tott kegyes halál osztályrészül. A temp-
lomosok nagymesterét például – aki a
máglyán állva átkozta el a francia ki-
rályt és a pápát is, akik ártatlanul küld-
ték őt és társait a halálba – kifejezetten
lassan égették meg, miközben izzó pa-
razsat dobáltak a testére. Hasonlóan
nem részesült kíméletben a boszor-
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kányság vádjával elítélt francia Jeanne
d’Arc, aki parasztlányból lett hazáját
megmentő hadvezér. Az orleans-i szűz
1431-ben a roueni piactéren felállított
máglyán állva kérte, hogy tartsanak elé
egy templomi feszületet, miközben
meggyújtják alatta a rőzsét. A füstfel-
hőből aztán még egy utolsó „Jézus” ki-
áltás hallatszott, mielőtt végleg csend
lett. Az inkvizíció hanyatlásával a mág-
lya mint kivégzési eszköz fokozatosan
háttérbe szorult, ám egyes országok-
ban a népítélet még ma is alkalmazza
különösen kegyetlen formában, amit
számtalan, a YouTube-ra feltett videó
is megerősít. 

Talán még a tűzhalálnál is borzalma-
sabb módszer volt az élve megfőzés,
amelyet szerencsére csak rendkívüli
esetekben alkalmaztak. Hivatalosan a
legveszélyesebb pénzhamisítók és so-
rozatgyilkosok esetében jártak el ek-
képpen, de kevés megtörtént esetről
tudunk. 1392-ben például Nürnberg-
ben főztek meg élve egy embert, aki ko-
rábban saját anyját erőszakolta és gyil-
kolta meg, 1687-ben pedig egy brémai
pénzhamisítót forró olajba mártottak.
A leghíresebb eset azonban VIII. Henrik
korában Angliában történt. Richard
Roose Rochester püspökének szakácsa-
ként dolgozott. Amikor az otthonában
tartott mulatság után az egyházfő több
vendége is súlyosan megbetegedett, a
szakácsot kínvallatásnak vetették alá.
Valószínűleg ennek hatására „beval-
lotta”, hogy hashajtót csempészett a fel-
szolgált ételbe, amit csupán rossz vicc-
nek szánt. A bíróság azonban nem mél-
tányolta a beismerést, és halálra ítélte
a tréfás kedvű szakácsot. Egy királyi
rendelet alapján ráadásul arra kárhoz-
tatták, hogy egy csiga segítségével
eresszék bele az alatta fortyogó, forró
vízzel teli üstbe. A szemtanúk szerint
velőtrázó üvöltés közepette merült el
a lobogó folyadékban, majd amikor ki-
emelték onnan, szinte magától mállott
le a bőre a holttestéről. Ázsiában szója-
szószt használtak ehhez a művelethez. 

Egyedi és eredeti ötletként valósítot-
ták meg az ókori Agrigentum türanno-
sza, Phalarisz parancsára az úgyneve-
zett ércbika nevű kivégzőeszközt. A fel-
találó ugyanis egy életnagyságú bika-
szobrot tákolt össze bronzlemezekből,
amelynek a belsejébe zárták be a ha-
lálra ítélt bűnelkövetőt. Ezt követően
tüzet gyújtottak a szobor alatt, mely-
nek fején speciális fúvókás szerkezetet
alakítottak ki. Ennek köszönhetően a
szerencsétlen áldozat kiáltozása a bika
bőgéséhez hasonlatosan szólt. A sors

iróniája, hogy később állítólag a meg-
buktatott kegyetlen zsarnok is ebben
a szerkezetben végezte. 

felnégyelés, MegnyúzÁs

A vérre szomjazó csőcseléknek azon-
ban nem volt mindig elég, ha túl gyor-
san bekövetkező, valójában fájdalom-
mentes halált lát. Többek között ezért
találtak ki egyre betegebb, egyre sza-
distább kivégzési módokat, amelyeket
rendszerint királygyilkosokon, hazaáru-
lókon, lázadókon alkalmaztak világ-
szerte. Szinte minden államnak voltak
„Dózsa Györgyei”, akiket a legelképesz-
tőbb módon, minden eszközt bevetve
kínoztak halálra, igyekezve mindenkit
elriasztani attól a gondolattól, hogy a
lázadó nyomdokaiba lépjen. 

A legfélelmetesebbnek talán a fel-
koncolás vagy kibelezés számított,
amelyet kifejezetten felségárulókon al-
kalmaztak. Angliában például elsőként
felakasztották az illetőt, de mielőtt
még megfulladt volna, levágták a kötél-
ről, majd egy hosszú metszést ejtettek
a hasfalán, amelyen keresztül kiemel-
ték a beleit, és a szeme láttára tűzre ve-
tették. Az elítélt sok esetben eddigre
már elájult a sokktól, de a hóhéroktól
elvárták, hogy úgy vágják darabokra,
hogy csak lassan szenvedjen ki. Keve-
sebb országban alkalmazták, de annál
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nagyobb sikernek örvendett a kettéfű-
részelés. Ilyenkor az áldozatot fejjel le-
felé akasztották fel két oszlopra a lába-
inál fogva. Aztán a hóhérok az ágyéká-
nál kezdték el kettéfűrészelni teljes
hosszában, lefelé haladva. A szerencsét-
len sokáig az eszméletét sem veszí-
tette el, hiszen ebben a testhelyzetben
az agya bőven kapott vérutánpótlást.
Semmivel sem voltak szerencsésebbek
azok, akiket felnégyelésre ítéltek, majd
testrészeiket különböző helyeken tet-
ték közszemlére, mint például a po-
gány magyar vezér, Koppány esetében. 

Az élve megnyúzás szintén a legbru-
tálisabb kivégzési módok közé tarto-
zott, hiszen úgy okoztak vele elviselhe-
tetlen szenvedést, hogy közben nem
érintettek létfontosságú szervet. A sokk
és a vérveszteség, valamint a hamar fel-
lépő fertőzések következtében a halál
így is néhány nap alatt beállt. Már Asz-
szíriában ismerték ezt a büntetési for-
mát, de a történelemből kevés olyan
személyről tudunk, akin alkalmazták

is. Közéjük tartozott Pierre Basile, aki
egy csatában halálosan megsebesítette
II. (Oroszlánszívű) Richárdot. Az angol
király ugyan lovagiasan megígérte,
hogy nem fognak bosszút állni rajta,
barátai azonban elfogták és élve meg-
nyúzatták a katonát. Kevesen tudják,
de I. (Nagy) Péter cár annyira utálta
saját fiát, hogy többször is megkínoz-
tatta. Amikor aztán szíjat hasítottak a
fiú hátából, azt már nem élte túl. 

kerékbe törés, 
kAróbA HúzÁs

Sokaknak már a kerékbe törés szó hal-
latán is a hideg futkos a hátukon, hi-
szen a kifejezés jól szemlélteti, hogyan
is végezte az, akit erre a sorsra ítéltek.
Az illetőt kifeszített karokkal és lábak-
kal, rendszerint háttal kötözték egy
ember nagyságú kocsikerékhez, majd
a hóhér adott jelre egy hatalmas do-
ronggal hatalmas ütéseket mért a kül-
lők közötti részen a végtagjaira. Persze
módszeresen, kívülről befelé haladva
törte el a csontokat, hogy minél tovább
tartson az illető szenvedése. Aki idő

előtt elájult a fájdalomtól, azt természe-
tesen fellocsolták, mielőtt folytatták
volna az eljárást. Az utolsó kegyelem -
ütéssel rendszerint a gerincet törték el,
de a holttestet általában a keréken
hagyták a hollók és varjak martalékául.
A kerékbe törés gyakorlata a 16. század-
ban élte virágkorát, de Hessen-Kassel-
ben egészen 1841-ig használatban volt. 

Nem kevésbé félelmetes végrehaj-
tási mód volt a karóba húzás, amely-
nek eredete szintén az ókorig nyúlik
vissza. Az asszírokon keresztül jutott
el Perzsiába, ahol bevett gyakorlatnak
számított. Később meghonosodott a
legtöbb észak-afrikai törzsnél és az
Oszmán Birodalomban is. Innen ter-
jedt el Kelet-Európában, majd a konti-
nens nyugati államaiban. Különösen az
államellenes cselekedetek elkövetőivel
szemben alkalmazták, de akár tömege-
sen, a katonai fegyelem megsértése
miatt is. Végrehajtása azonban nagy
szakértelmet kívánt. A néhány méter
hosszú, legallyazott, kihegyezett karót
ugyanis úgy kellett az elítélt végbélnyí-
lásán át a gerincoszlopa mentén átütö-
getni, hogy közben ne sértsen létfon-
tosságú szervet. A művelet akkor ért
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véget, amikor a karó hegye a lapocka
táján átszakította a bőrt, és újból nap-
világra került. Ekkor az ordítozó-kapá-
lózó delikvenssel együtt felállították és
közszemlére tették. 

III. (Karóbahúzó) Vlad, Havasalföld
fejedelme egyenesen vadászott az
olyan hóhérokra, akik sebészi pontos-
sággal oldották meg a feladatukat, és a
karó végét beolajozták, hogy ezzel is
meghosszabbítsák az illető agóniáját.
Néhányan akár 2-3 napig is életben ma-
radtak, míg végül a kiszáradás, a vér-
mérgezés és a sokk végzett velük. Vlad
egy alkalommal 20 000 török hadifog-
lyot húzatott karóba, majd a látvány-
ban gyönyörködve közöttük reggeli-
zett. Amikor német vendége a hullák
bűzére panaszkodott, rögtön őt is ka-
róba húzatta, majd megkérdezte tőle,
hogy vajon érzi-e még sorstársai szagát. 

De nem minden kivégzési mód volt
ennyire elterjedt, ismerünk néhány
helyi specialitást is. A vikingek al -
kalmaz ták a vérző sas nevű eljárást,
amely nek során a hasra fektetett áldo-
zat bordáit egy bárddal átvágták a ge-
rince mentén, aztán kifeszítették azo-
kat, hogy szárnyakat mintázzanak.
Nem kevésbé borzasztó a kínai „ezer
vágás” nevű módszer, amelyet egészen
1905-ös betiltásáig alkalmaztak és szá-
mos korabeli fényképen megörökítet-
tek. A halálraítéltet egy oszlophoz kö-
tötték, majd hóhérjai borotvaéles ké-
sekkel apró húsdarabokat metszettek
le a testéről. Mindeközben ügyeltek
arra, hogy minél több vágást ejthesse-
nek, mielőtt az illető eszméletét veszti.
Rendszerint a végtagoknál és a mell-
bimbókkal kezdték, és a szívet hagyták
utoljára. Mentségükre legyen mondva,
általában csak szülőgyilkosság és áru-
lás esetén alkalmazták. 

lefejezés

Az eddig tárgyalt kivégzési módok al-
kalmazása során a nézőközönség alig-
alig láthatott vért, márpedig a halálhör-
gésen túl éppen ennek lehetett a leg-
drámaibb és ezzel a legelrettentőbb ha-
tása a nézőközönségre. Így nem is
meglepő, hogy a test legváltozatosabb
formában történő megcsonkítását elő-
szeretettel alkalmazták azokban a ko-
rokban, amikor az erőszak szinte min-
dennapos volt, és csak ilyen brutális
eszközökkel lehetett elejét venni a tel-
jes anarchiának. 

A halál mindenki számára legnyil-
vánvalóbb módon akkor következik be,

amikor a fejet elválasztják a törzstől.
Ezért nem csoda, hogy a lefejezés gya-
korlata szinte a civilizáció kezdete óta
létezik. Csupán a művelet elvégzéséhez
alkalmazott eszközök változtak az év-
századok során a különböző geopoliti-
kai régiókban. A legelterjedtebbek ter-
mészetesen a súlyos és éles pengével
ellátott fém vágóeszközök voltak, ame-
lyekkel egy csapásra le lehetett vágni
az illető fejét. Ebben a kiváltságban
amúgy is általában csak az előkelő szár-
mazású elítéltek részesülhettek. 

A középkori Európában kezdetben
inkább fejszéket, bárdokat alkalmaztak
oly módon, hogy a bakó letérdepeltette
maga elé a bekötött szemű áldozatot,
akinek a fejét egy megfelelően kialakí-
tott tönkre kellett hajtania és úgy vár-
nia a halálos csapást. Ez nyilvánvalóan
erős pszichikai megterhelést jelent-
hetett mind az elítélt, mind a
hóhér számára. Nem egy olyan
esetet jegyeztek fel, amikor a re-

megő kezű bakó többször is elvétette
a célpontot, és a kivégzés végül brutális
mészárosmunkába torkollott. Gondol-
junk csak Stuart Mária esetére, akinek
a hóhér kétszer is a vállára sújtott, mi-
előtt el tudta volna választani a fejét
a testétől. 
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A 16. században a bárdot lassanként
a kétélű, súlyos kardok, azaz a pallosok
váltották fel. VIII. Henrik például ko-
rábbi felesége, Boleyn Anna lefejezésé-
hez profi hóhért hívatott a franciaor-
szági Saint-Omerből, aki már az új-
módi pallossal dolgozott. Jean Rom-
baud ráadásul igyekezett kíméletesen
bánni a hölggyel, ezért azzal terelte el
a figyelmét, hogy megkérdezte a segéd-
jét, hol van a kardja. Közben észrevét-
lenül az asszony mögé lopózott, és
egyetlen csapással végzett vele. A 17.
században a tönköt is egyre több he-
lyen váltotta fel a speciálisan kialakí-
tott kivégzőszék, amelyre olyan szoro-
san odakötözték az elítéltet, hogy moz-
dulni se tudjon. 

A felvilágosodás természetesen a le-
fejezés terén is reformokat hozott, hi-
szen egyre többen követelték embersé-
gesebb kivégzési mód bevezetését. A
nyaktilónak nevezett elmés szerkezetet
már 16. században is alkalmazták Ang-
liában és Itáliában. Ez adta az ötletet Jo-
seph-Ignace Guillotin francia orvosnak,
aki a francia Nemzetgyűlésben szorgal-
mazta ezen eszköz franciaországi be-

vezetését. A végül róla elnevezett guil-
lotine két függőleges oszlopból állt,
amelyek között egy ferde élű, élesre
fent, súlyos bárd csapódott le az alája
fektetett elítélt nyakára. A nyaktiló első
áldozatai között szerepelt XVI. Lajos ki-
rály, aki meglepően bátran viselkedett
a vérpadon. Csak a forradalom öt éve
alatt 13 000 embert fejeztek le ezzel az
eszközzel, amelyet Franciaországban
egészen 1977-ig használtak, ahogy a
hitleri Németországban is ismerték. 

Ma az egyetlen állam, ahol törvénye-
sen hajtanak végre nyilvános lefejezé-
seket, Szaúd-Arábia. Az egyik leggazda-
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gabb olajnagyhatalomban a nyílt utcán,
egy éles karddal hajtják végre a kivég-
zéseket. Amikor 1975-ben Fejszál ki-
rályt saját unokaöccse agyonlőtte egy
fogadáson, neki sem kegyelmeztek.
Egyetlen kiváltsága az volt, hogy a
kard, amellyel fejét vették, színarany-
ból készült. 

sortűz, tArkólövés

Értelemszerűen a lőfegyverek megjele-
nése előtt nem ismerték ezt a – legin-
kább a hadsereg által használt – kivég-
zési módszert, ám bizonyos szempont-
ból ide sorolható a lenyilazás is, ame-
lyet főként az ázsiai nomád népek és

az indiánok, de némely esetben a japá-
nok is alkalmaztak. 

A tűzfegyverek általi kivégzés per-
sze sokkal inkább elterjedt a világban,
bár meglepő módon csak az első pus-
kák feltalálása után háromszáz évvel, a
napóleoni háborúk alatt vezették be.
Kezdetben kizárólag a haditörvény-
szék hozott golyó által végrehajtandó
halálos ítéleteket katonák esetében, így
büntetve a fegyelemsértést, árulást
vagy szökést. Ennek természetesen
praktikus okai voltak, hiszen a csata-
mezőn csak gyors megtorlással lehe-
tett elejét venni például a fejvesztett
menekülésnek. Ráadásul azzal, hogy a
fegyelemsértő katonát kivégzőosztag
elé állították, azt is elkerülhették, hogy

egykori bajtársai a gyilkosának érezzék
magukat, hiszen nem lehetett tudni,
melyikük golyója végzett vele. Ezt a
módszert később úgy fejlesztették to-
vább, hogy az egyik puska csupán vak-
tölténnyel volt megtöltve, így min-
denki azt gondolhatta, az ő kezéhez
nem biztos, hogy vér tapad. 

A kivégzőosztagot a párizsi kom-
mün alatt használták elsőként polgári
személyeken, hiszen annak idején ez
volt az egyik leggyorsabb módja a tö-
meges kivégzéseknek. Az azt követő
másfél évszázadban főként háborús
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bűncselekmények, népirtások, hadifog-
lyok kivégzése esetén találkozunk vele
és sokkal tömegesebb méretekben,
mint korábban bármikor. Az elítéltek
túlnyomó többsége a névtelenség ho-
mályába vész ugyan, de mindenki hal-
lott már Batthyány Lajos miniszterel-
nök, a híres francia kémnő, Mata Hari
vagy a román kommunista diktátor, 
Nicolae Ceau șescu és felesége haláláról,
akikkel szintén sortűz végzett. 

A kivégzőosztagokról időközben
majdnem mindenhol áttértek a pisz-
tollyal elvégzett tarkólövésre, amely
jóval gyorsabb és hatékonyabb mód-
szernek bizonyult. Elsőként a Szovjet -
unióban használták tömeges méretek-
ben. Gondoljunk csak például a katyni
mészárlásra, amelynek során Sztálin
parancsára 23 000 lengyel hadifoglyot
lőttek fejbe a Szmolenszk környéki er-
dőkben. A „generalisszimusz” negyed
évszázados „uralkodása” során több
száz ezer halálos ítéletet hagyott jóvá.
Kedvenc hóhérja Vaszilij Blohin vezér-
őrnagy volt, aki óvatos becslések sze-

rint is mintegy 10 000 embert lőtt
fejbe saját kezűleg, köztük egykori baj-
társait, Zinovjevet, Kamenyevet, il-
letve Jagoda és Jezsov belügyi népbiz-
tosokat. A szadista tiszt hatalmas bőr-
kesztyűben és bőrkötényben végezte
munkáját, nehogy bepiszkolja az
egyen ruháját. Kínában a mai napig is
mintegy ezer kivégzésre kerül sor
évente, amelyeket sok esetben nyilvá-
nosan hajtanak végre, szintén egyet-
len tarkólövéssel. 

Az előbbieknél jóval brutálisabb, de
éppen ezért elrettentőbb volt az a
módszer, amelyet leginkább a brit had-

sereg alkalmazott a 19. században az
általa uralt gyarmatokon a lázadókkal
szemben. Ahogy egy korabeli újságíró
fogalmazott: „A foglyot egy megtöltött
ágyú csöve elé kötözték, majd elsütöt-
ték azt. A szerencsétlen ember véres
testrészei úgy repültek szerteszéjjel,
mint a megriasztott madarak.” Az
1857-es indiai szipojfelkelés során több
száz lázadót végeztek ki hasonló
módon, amely ugyan gyors és kíméle-
tes halál lehetett, de rendkívül brutális
és megalázó egy olyan nép számára,
amelynél a halottkultusz oly nagy je-
lentőséggel bír. 
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villAMosszék

Az emberi jogok egyre szélesebb vé-
delme tette szükségessé a 20. század-
ban, hogy az Egyesült Államokban
olyan, a korábbiaknál humánusabb ki-
végzési módszereket fejlesszenek ki,
amelyek viszonylag gyorsan és fájda-
lommentesen okozzák az elítélt halá-
lát. A villamosszék ötlete már az elekt -
 romosság felfedezésekor felmerült,
majd valóságos verseny indult meg a
kifejlesztéséért és szabadalmaztatásá-
ért Thomas A. Edison és konkurense,
George Westinghouse között. 

A forradalmian új eszközzel 1890
nyarán történt az első kivégzés, mely-
nek során egy William Kemmler nevű
gyilkost szíjaztak a székbe a New York
állambeli Auburn állami börtönében.
Simára borotvált koponyája és az elekt-
romos sisak közé a jobb vezetés érde-
kében nedves szivacsot helyeztek, tes-
téhez pedig elektródákat rögzítettek.
A generátort ezervoltos árammal töl-
tötték fel, amelyről úgy vélték, azon-
nali szívleállást okoz. Ám amikor a
hóhér meghúzta a kart, még a Kemm-
ler arcára helyezett maszkon keresztül
is látni lehetett, milyen kínokat áll ki.
Teste iszonyatosan rázkódott, füléből
és orrából vér szivárgott, mindenütt

égett szag terjengett, és a fickó csak
mintegy nyolcperces agónia után szen-
vedett ki. 

A kudarc ellenére a villamosszéket
hamarosan húsz amerikai államban ve-
zették be, és csak a közelmúltban vál-
totta le teljesen a méreginjekció alkal-
mazása, amely mára szinte már teljesen
gépesített formában történik. Az elítél-
tet egy ágyhoz szíjazzák, majd könyök-
hajlatnál a vénába szúrják az automati-
zált tűt, amely gombnyomásra kezdi
meg a mérgek szervezetbe juttatását.
Az első lépésben nátrium-pentotált kap
az elítélt, amitől kómába esik. Ezt köve-
tően pancuronium-bromidot adagolnak
hozzá, amely az izmokat bénítja meg,
így leáll a légzés. Végül kálium-klorid
koktél következik, amely a szívet állítja
le, így a keringés összeomlását okozza.
Ma már sokan vitatják ennek a mód-
szernek a létjogosultságát is. 

A gázzal történő kivégzés ötlete a
közhiedelemmel szemben nem a nácik-
tól származik, hanem az egyesült álla-
mokbeli Nevada állam törvényhatósá-
gától, amely így kívánt kegyes halált
biztosítani az elítélteknek. Később
több állam is átvette a módszert, de
ma már csak ritkán alkalmazzák. A leg-
gyakrabban felhasznált gázok a hidro-
gén-cianid, szén-dioxid és a szén-mo-

noxid. Az eljárás során az elítéltet egy
légmentesen záródó kamrában egy
székhez szíjazzák, majd az arcára
maszkot rögzítenek, amelyen keresz-
tül a gázt adagolják. A halál 9-10 perc
alatt következik be. 

x
Végezetül álljon itt egy eset, amely fő-
szereplőjének alaposan kijutott a
„jóból”. Peter Niers német banditát
1581-ben sorozatgyilkosság vádjával
vonták felelősségre, és kivégzése há -
rom napon keresztül zajlott. Elsőként
vastag bőrcsíkokat metszettek ki a há-
tából, és a sebre forró olajat öntöttek.
Második nap a lábait égették meg izzó
szén fölött. Végül az utolsó napon ke-
rékbe törték összesen 42 ütéssel. Ek -
kor állítólag még mindig életben volt,
így végül felnégyelték és a testrészeit
több helyen kifüggesztették. A nyilvá-
nos kivégzéseket a rettenet színhá -
zaként is szokták emlegetni. Vajon el -
jön-e az az idő a világon, amikor a vér-
padok helyett már csak színpadokat
ácsolnak?
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                 2012-es évfolyam (14 szám)             –    6000 ft o
                 2013-es évfolyam (14 szám)             –    6000 ft o
                 2014-es évfolyam (13 szám)             –    6000 ft o
                 2015-ös évfolyam (12 szám)             –    6000 ft o
                 2016-os évfolyam (12 szám)             –    6500 ft o             

Új előfizetőinknek postaköltséget nem számítunk fel. Előfizetés nélkül 
a régi évfolyamokat 500 Ft egyszeri postaköltséggel postázzuk. 

A fent feltüntetett folyóiratszámaink egyenként is megrendelhetők. 
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2004/4            Bibó István, a nemzet lelkiismerete 448 Ft
2004/8–9       60-as évek 699 Ft
2004/10          IV. Károly 448 Ft
2004/12           Az Andrássyak világa 448 Ft
2006/2–3        Háború a modern korban 789 Ft
2006/7             Terrorbombázások – Tortúra 545 Ft
2006/8            Che Guevara – Keresztesek 545 Ft
2007/3             Állambiztonság – Titkosszolgálat 595 Ft
2007/6–7        A magyar bor századai 889 Ft
2007/8            A 20. századi nő 595 Ft
2007/9             Személyi kultuszok 595 Ft
2007/10           Horthy Miklós kultusza 595 Ft
2007/1 különszám  AVO–AVH–III/III 595 Ft
2008/1             Emigrációk 595 Ft
2008/2–3       Reform, modernizáció 595 Ft
2008/4            Szlovákia + Híres asszonyok 595 Ft
2008/5            A repülés úttörői + Edvard Beneš 595 Ft
2008/6            Ókori olimpiák + Katyn 595 Ft
2008/7–8       Fekete krónika 895 Ft
2008/9            Fekete-fehér Amerika 595 Ft
2008/10          A doni kálvária + ‘68 világa 595 Ft
2008/1 különszám  Titokzatos ókor 595 Ft
2009/1–2        Magyar jobboldali hagyomány 895 Ft
2009/3            A királysíroktól a 301-es parcelláig 595 Ft
2009/4            Amiről a címerek mesélnek 595 Ft
2009/5            Délvidéki tragédia 595 Ft
2009/6            Út a háborúhoz 595 Ft
2009/7–8        Vadászat Magyarországon 895 Ft
2009/9            A téli háború – Kálvin és a reformáció 595 Ft
2009/10          Egyenruha-történet – Középkori magyar királynék 595 Ft
2009/11            Középkor 595 Ft
2010/1              A csendőrség története 1881–1945 645 Ft
2010/2             Szabadkőművesek 645 Ft
2010/3             Szélsőjobboldali radikalizmusok 645 Ft
2010/6             Kitelepítések – Ki volt Biszku Béla? 645 Ft
2010/7              A szex és erotika kultúrtörténete 645 Ft
2010/8             Sikertörténetek a 19. században 645 Ft
2010/9             1956-os sortüzek – Kulákok 645 Ft
2010/10           Hitler és Sztálin tábornokai – Károlyi Mihály 645 Ft
2010/1 különszám  Trianon és a revízió 645 Ft
2010/2 különszám  Ormos 80 645 Ft
2011/1               A Szent Korona viszontagságai 645 Ft
2011/2              Vörös terror, fehér terror 645 Ft
2011/3–4         A 19. század – Bethlenek 995 Ft
2011/5              Weimar arcai – Megszállások 645 Ft
2011/6              A Hitler–Sztálin paktum 645 Ft
2011/7              Háborús bűnösök 645 Ft
2011/8              Királykérdés Magyarországon 645 Ft
2011/9–10        Bethlen István 995 Ft
2011/11             Az avarok 645 Ft
2011/12            Gulag 645 Ft
2011/1 különszám  Dicsőséges dinasztia: Árpád-ház 645 Ft
2011/2 különszám  Náci örökség 645 Ft
2011/3 különszám  Magyar középkor 645 Ft
2012/1–2         Magyarország a mérlegen 995 Ft
2012/3             Kitörés 645 Ft
2012/6             Adók és adófizetők – Hitler stílusa 645 Ft
2012/7             Újkori olimpiák – Lovagok világa 645 Ft
2012/8             Horthy István halála – Kádár arcai 645 Ft
2012/9–10       Klebelsberg – Aktuális Horthy kép 995 Ft

2012/11            Volksbund kontra Hűségmozgalom 645 Ft
2012/12            Sztálin – Nagy perek – A „Kossuth címer” 645 Ft
2012/1 különszám  Boszorkányság 645 Ft
2012/2 különszám  A Magyar nemesség 645 Ft
2013/1              Híres merényletek – Gestapo 695 Ft
2013/2–3         Nagy Szulejmán – Pápák és a Pápaválasztás 995 Ft
2013/4             Mozaikok az európai zsidóság történetéből 695 Ft
2013/5              Horthy Istvánné – Grófok, hercegek, bárók 695 Ft
2013/6             Szent István nyomában – Fehérvár 695 Ft
2013/7              Bethlen Gábor – Kis magyar lótörténelem 695 Ft
2013/8             A mohácsi csata – II. Lajos kontra Szulejmán 695 Ft
2013/9–10       Napoleon – A hatalom és a szélsőjobb a Horthy-korban 995 Ft
2013/11             Hősök tere – Nemzet és emlékezet 695 Ft
2013/12            A Bethlen-korszak 695 Ft
2013/1 különszám  A borgiák – Firenze és a Mediciek 695 Ft
2013/2 különszám  Mi történt Mohács után? 695 Ft
2014/1              A székelység története 695 Ft
2014/2             Zrínyiek 695 Ft
2014/3             Dózsa György, 1514 – Megszállás, 1944 695 Ft
2014/4–5        Seuzo-kincs – Az I. világháború 995 Ft
2014/6             A béke kálváriútján – Apponyi Albert gróf 695 Ft
2014/7              Egy magyar mítosz – Az aranycsapat 695 Ft
2014/8             Sopron – A hűség városa 695 Ft
2014/9             Isonzó – Doberdó – Caporetto 695 Ft
2014/10           Az Oszmán Birodalom 695 Ft
2014/11             A kiugrási kisérlet 695 Ft
2014/12            Magyar béketörekvések – Szent-Györgyi Albert 695 Ft
2014/1 különszám  Európa 695 Ft
2015/1              A nagy háború, 1914–1918 695 Ft
2015/2             Iszlám radikalizmus – Vitriolos karikatúrák 695 Ft
2015/3             Haditengerészet 695 Ft
2015/4             1945, egy végzetes év – Hóman Bálint 695 Ft
2015/5–6        Örmény genocídium 1915 – Német kapituláció 1945 995 Ft
2015/7             Petőfi élete és halála 695 Ft
2015/8             Női szerepek a történelemben 695 Ft
2015/9             A Nádasdyak – Málenkij Robot 695 Ft
2015/10           Koncepciós perek 695 Ft
2015/11            Gróf Tisza István 695 Ft
2015/12            Koronás fők 695 Ft
2016/1              Migráció 695 Ft
2016/2             Széll Kálmán 695 Ft
2016/3             A Mein Kapf és a Hitler mítosz 695 Ft
2016/4             Mátyás király 695 Ft
2016/5–6         Teleki Pál – Báthori István – GULAG 995 Ft
2016/7              Honfoglalók 695 Ft
2016/8             Verdun, 1916 695 Ft
2016/9             Széchenyi István – a legnagyobb magyar 695 Ft
2016/10–11      1956–2016 – Végzetes sorsok 995 Ft
2016/12            Amerikai elnökök – 1789–2016 695 Ft
2017/1–2          Koronázások Magyarországon 1526–1916 995 Ft
2017/3              A GULAG szomorú világa – Olofsson Placid atya 695 Ft
2017/4              Mindszenthy – Kádár 695 Ft
2017/1 különszám  SISI – Erzsébet a magyarok királynéja 695 Ft
2017/5              Kállay Miklós 695 Ft
2017/6              Jászok és kunok 695 Ft
2017/7–8         Trianon – 1920 995 Ft
2017/9              Szent László 995 Ft
2017/10            Forradalmak 995 Ft
2017/11             Görög mitológia 995 Ft

Tudjon meg még többet a történelemrôl!

Elôfizetôinknek 2 szám ajándék: 10-et fizet, 12-t kap!

Olvassa 
a Rubicont 

minden 
hónapban!

EgyévEs ElőfizEtés díj | 2018/1-től 1 év (12 szám) 6950 Ft
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Sikerszámaink!



RUBICON-MEGRENDELÉS: www.rubicon.hu
E számunk 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és a Nemzeti Kulturális Alap

támogatásával készült. 9 770865 634092
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Luther Márton 1526-ban
Lucas Cranach festménye

@42£∞∞§£ ™
@42£∞∞§£ ™


