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PANDULA ATTILA

A HÓHÉRPALLOS

A feudális büntetőjogban a halálbüntetést igen széles körben, sokféle bűncselekmény 
megtorlásaként alkalmazták. E büntetési nem egyik formája a fővesztés volt. A lefeje
zés, végrehajtását tekintve az egyszerű kivégzésfajták közé tartozott, összehasonlítva a 
feudalizmus idején alkalmazott más formákkal, mint pl. a karóba húzás, kerékbetörés, 
elevenen megégetés, az elítéltnek ez okozta a legkevesebb szenvedést. Már a középkor
ban bizonyos értelemben „kiváltságos” büntetési nemként szerepelt. Nemeseket halál- 
raítélésük esetén, általában fővesztésre ítéltek, nem pedig kötél általi halálra stb. A kö
zépkorban elsősorban hóhérbárddal, pallossal történt a lefejezés.

Itt mindenekelőtt szükségesnek tartom magának a pallosnak a fogalmát meghatá
rozni. Ez a nyugati típusú, hosszú, egyenes kardból fejlődött ki, mint jellegzetes lovas, 
illetve lovassági támadó fegyver. Több típusa ismeretes. Legáltalánosabbak az egy- vagy 
kétélű pengével, a szabályához hasonló markolattal szerelt példányok.1

A kardok fejlődése során valószínűleg a XV. században formálódik ki a jellegzetes 
hóhérpallos (Richtschwert, headsman’s sword, épee de justice). Magyarországon a feu
dalizmus idején ezt „törvényes pallosnak” (gladius iustitiae) is nevezték.2

Az egyes szerzők más-más időponthoz kötik e típus megjelenését. A hóhérpallos el
terjedését legkorábbra Boeheim datálja, szerinte a XIII. század végén tűnik fel ez a spe
ciális kivégzési eszköz.3 Mások megjelenését későbbre teszik, így Wagner -  korabeli áb
rázolások alapján -  a XVI. század elejére.4 A legtöbb szerző szerint -  akik a napjaink
ban is rendelkezésre álló példányokat veszik elsősorban figyelembe -  e forma a XVI. 
század közepén jelenik meg.5 A pontos időpont meghatározása lehetetlen. Megjegy
zem, hogy a pallosok elterjedése területenként is változik. így pl. Svájcban csak a 
XVII. század első felétől használják nagyobb gyakorisággal.6

A szakirodalomban vita van a fegyvertörténet peremére szorult hóhérpallos megha
tározása körül. Általános, hogy nem fegyverként foglalkoznak vele. Ezt a felfogást tük
rözik többnyire a nagy fegyvertörténeti összefoglalások is, melyek nem említenek hó
hérpallosokat.7 Egy újabb fegyvertörténeti rendszerezésben, mint a hóhér munkaesz
közét, fegyverhez hasonló szerszámként határozták meg.8 Egyes kardtípusok formáju
kat tekintve hasonlítanak a hóhérpallosokhoz. Ez a hasonlóság sok félreértést okozott 
már szakemberek körében is. Nemegyszer ún. kétkezes pallost hóhérpallosként mu
tattak be. Ezektől a hibáktól nem mentesek bizonyos ábrázolások, történelmi filmek
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sem. Szükségesnek tartom tehát elkülöníteni a hóhérpallost a hozzá bizonyos tekintet
ben hasonló eszközöktől. Nem választhatók viszont teljesen el a témától az ún. jelvény- 
kardok csoportjában a pallosjog (ius gladii) jelölésére szolgáló darabok. Ezek a városok 
önállóságával, önkormányzati és pallosjogával voltak összefüggésben, illetve a földes
urak vérhatalmának jelölésére szolgáltak. Különböző jelvények ismeretesek, így a város 
piacán vagy a városházán álló fegyveres vitéz szobra — esetenként kivont pallossal — 
(ún. Roland-szobrák), illetve a városháza kapuja felett, vagy másutt elhelyezett pallost 
tartó kéz.9 Az ilyen jelvénykardok (Marktschwerter) leginkább Ausztria területén ter
jedtek el, de találkozunk velük más országokban is, pl. német földön.10

A pallosnak a vérhatalom jelvényeként való kitűzésére Magyarországon már a XVII. 
század elejéről van adatunk. 1613-ban Esterházy Miklós Beregszászon, mikor az ottani 
polgárok megtagadták a bortizedet, s lázongani kezdtek, a piactér közepén 14 napon át 
akasztófát, kereket, pallost, hegyes karókat és kivont karddal ellátott pellengért állítta
tott fel bíráskodási és pallosjoga jeléül, s ezeket puskásaival őriztette.11

Amelyik városnak, uradalomnak nemcsak bíráskodási, hanem pallosjoga is volt, ezt 
vásárkor külön jelezni szokta, annál is inkább, mert bíráskodási hatásköre vásár alkal
mával nemcsak az azon hatóság területén lakókra, hanem mindenkire kiterjedt, aki a 
vásáron megjelent. A vásári büntetőbíráskodás statáriumszerű intézmény volt. Ennek 
jelvényét többnyire a pellengéren helyezték el, mivel az rendszerint a piacon állt, ahol 
a legtöbb ember fordult meg. A pellengér egyébként a büntető igazságszolgáltatás 
egyik jelképe is volt.12

Dyen emlékek a régi Magyarországon több helyről ismeretesek (pl. Pinkafő, Po
zsony, Pozsonyszentgyörgy, Tarnóc, Újvároska).13 A pellengérre kitűzött hóhérpallo
sokat esetenként vörösre festették.14

E jelvény azonban megjelenhetett más formában is, így pl. Libetbánya város pallos
jogát egy fából faragott és festett falapra erősített, rézveretű pallos jelezte. A falapra 
festett mérlegábrázolás utalt Iustitiára.15 A pallosjog jelzésére egyes esetekben tényle
ges hóhérpallos is szolgálhatott, így volt ez pl. Lőcsén.

1679-ből ismeretes egy érdekes festmény, mely Lőcse város tanácsát mutatja be hi
vatali eskütételkor. Az ábrázolt terem berendezése ma is megvan, az asztalon itt is sze
repel egy kivont hóhérpallos mint a vérhatalom jelképe.16

Visszatérve tanulmányom fő témájához, az alábbiakban szeretném ismertetni a hó
hérpallosok általános jellemzőit. A hóhérpallos formája, nagysága évszázadokig válto
zatlan maradt (XV-X1X. század eleje). A hóhérpallos, funkciójának megfelelően az 
előre történő vágásra szolgált. Ezért különösen súlyával tűnik ki, mivel használatakor 
nagy átütőerőre volt szükség. A pengének főként előre irányuló túlsúllyal kellett ren
delkeznie. Az ismert példányok súlya legtöbbször 1,7-2,3 kg között van. A hóhérpal
losok jellegzetessége az egész hosszában egyenes, nagyon széles, sima, kétélű penge. 
A hóhérpallosok átlagos hosszúsága 105-115 cm, magának a pengének a hossza pe
dig 85-90  cm. A penge vastagsága a hegye körül általában 4 -5  mm, a markolatnál 
akár 10 mm is lehet. Szélessége különböző, 4 ,5 -7  cm közötti. A szélesség, a legrit
kább esetben azonos végig, általában a penge hegyénél keskenyebb, a markolatnál ettől 
2 cm eltérést is mutathat. De egyes esetekben éppen a hegyénél szélesedik ki némileg a
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penge. A pengéket általában mindkét oldalukon teljes hosszúságukban kiélesítették. 
Csak kivételesen végződik az élesítés a keresztvas alatt 3 -5  centiméterrel.

A hóhérpallosokon ún. vércsatorna is található, azaz a penge mindkét oldalán a ke
resztvasból kiinduló és a penge bizonyos részéig teijedő mélyedés. Hosszúságuk igen 
különböző, szélességük maximálisan 3 cm, mélységük 3 mm-ig terjedhet. Általános az 
egyetlen széles vércsatorna. Ritkábban találkozunk a pengén két vagy három egymás
melletti, vékony vércsatomával. Ezekben az esetekben hosszúságuk 30 cm körüli. 
A három vércsatoma közül a középső, a szélsőkhöz képest néhány centiméterrel hosz- 
szabb. A vércsatoma alapvetően befolyásolja a penge súlypontját. A markolathoz kö
zeli vájat áthelyezi a fő súlyt a penge hegyébe, ez megnöveli a vágás lendületét és biz
tonságát. A kardcsiszár, aki kovácsolt pengét dolgozott ki, a vércsatorna kiszélesítésé
vel vagy meghosszabbításával javíthatta a kész kard egyensúlyát.

A hóhérpallosok legtipikusabb jellemzője a penge hegyének kialakításában figyelhe
tő meg. Ez majdnem minden darabnál négyszögletes vagy laposan lekerekített, félkör 
alakú, esetleg átlósan levágott. Kis számban fordulnak elő csupán hegyes csúcsban vég
ződő darabok.

A markolat hossza a markolatgombba] együtt 21-22  cm körüli. A markolat általá
ban egyszerű keresztformát mutat. Az olykor előforduló markolatkosár, a hárítógyűrű, 
keresztvas itt csupán formaságból jelennek meg, mert a hóhérpallosokon természetesen 
nem szolgálják azt a célt, hogy védjenek az ellenfél vágásaival szemben. Minthogy itt a 
keresztvasnak nincs semmilyen gyakorlati jelentősége, találkozunk keresztvas nélküli 
példányokkal is.

A keresztvas általában egyenes, szabályos formájú, mindkét oldalon azonos méretű, 
néha egyszerű díszítés is található rajta. Előfordulnak „S” formájú keresztvasak is. A 
markolat olyan hosszú, hogy azt két kézzel meglehetett markolni. A markolatot álta
lában fonott drót veszi körül esetenként halbőr, bőr vonja be. A markolatgomb több
nyire ugyanolyan anyagból való, mint a keresztvas, golyószerű vagy ahhoz hasonló for
mája a legáltalánosabb. Egyes darabokon a markolat alsó vagy felső végén a félelme- 
tesség fokozására vörös vagy vörösesbarna bojtok vannak. A markolaton különféle áb
rázolások is előfordulnak (pl. Szent Katalin).17

A hóhérpallosok sújtóképességét igyekeztek megnövelni. Számos pengén a hegy kö
rül egy, vagy két-három nyílás található. Ezek átmérője mintegy 2 mm, a penge szélé
től 2—3 cm-re vannak elhelyezve. Valószínű, hogy a bakó ezekbe a nyílásokba ólomgo
lyókat préselt, azután elsimította azokat a penge felületén, hogy ezzel fokozza a pal
los csapásának hatását.18 Azonos céllal, más módon is elhelyezhetők ólomgolyók, így 
pl. a nyílásokba fűzött bőrszíjakon. A hóhérpallost többnyire vállra vetve, hüvelyben 
viselték. A hüvely fából készült, díszítés nélküli sötét bőrrel van bevonva, de előfordult 
egyszerű fémveretes díszítés is.

Olykor a hüvelyeken tokok vannak elhelyezve 2 -3  kés számára, ezeket hóhérkész
letnek (Henkerbesteck) nevezték. Kérdéses, hogy mire használták ezeket a késeket. Er
re többféle magyarázattal találkozunk a szakirodalomban. Ezeket az egymásnak ellent
mondó nézeteket itt nem kívánom részletezni.19 Napjainkban már egyébként is 
nagyon nehéz megállapítani e késkészletek egyébként is több irányú szerepét.

A hóhérpallosok további jellegzetessége, hogy szinte minden pengén találunk ábrá
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zolásokat, illetve feliratokat. A szimbolikus jelentőségű ábrázolásoknak nagy hagyomá
nya van. Legáltalánosabbak a különböző kivégzési nemekre utaló ábrák, így a bitófa, 
kerék, olykor mindkettő megtalálható ugyanazon a pengén. Szintén gyakori Iustitia 
megjelenítése. Más motívumok is láthatók egyes pengéken, így pl. Krisztus a kereszten, 
Fájdalmas Istenanya, Mária gyermekével. Szent Katalin. Elterjedt a különböző kivégzé
si jelenetek szerepeltetése. Előfordul Judit vagy különféle szentek ábrázolása; a ritka 
motívumok közé tartozik a halálfej. Sok helyütt található díszítésként virág- vagy 
gyümölcsornamentika.20 Ezek az ábrák sokszor nagyon primitív kivitelűek, közülük 
egyesek a korabeli népművészettel mutatnak rokonságot. Ritkák a művészi értékű dí
szítések. A zürichi Zeughausból múzeumba került hóhérpallos pengéje magas színvona
lú díszítéssel ékes (a penge egyik oldalán Dániel az oroszlánok barlangjában, a másikon 
egy sárkány ölő figura és Simon az oroszlánnal szerepel). Ez a darab 1660 körül ké
szült. Egy ugyanitt őrzött másik példányon művészi kivitelű maratott címerek látha
tók.21 Ugyancsak művészi értéket képviselnek az ulmi városi hóhérpalloson található 
Szent György- és Szent Mihály-ábrázolások.22

A fentiek többnyire maratottak, de ismeretesek bevert rézdíszítések és karcolások 
is.

Az alábbiakban ezen ábrázolások legfontosabb változatainak jelentését szeretném 
megvilágítani, s azt, hogy mi indokolja elhelyezésüket a hóhérpallosokon.

A bitó, a kerék a büntetőbíráskodás jelképei. Hasonló céllal előfordulnak még hó
hérpallos, vessző stb. motívumok is. Ezek a hóhér legfontosabb munkaeszközeit jele
nítik meg.

A bakó állandó törekvése, hogy tevékenységét igazolni próbálja a társadalom előtt. 
Iustitia ábrázolása annak képi megfogalmazása, hogy a hóhér szomorú mesterségét az 
igazságosság szolgálatában folytatja. A korabeli felfogás szerint az állam rendjének 
fenntartásához elengedhetetlenül szükséges a bakó tevékenysége. A hóhért nem gyűlö
let vagy kegyetlenség vezeti mestersége gyakorlásában, hanem csupán a közérdek szol
gálata. Voltak tisztességes életvitelű hóhérok, akik méltán vonatkoztathatták magukra 
ezeket az elveket.

A Krisztus a kereszten motívum az emberi bűnök megbocsátásának szimbóluma. Ez 
szoros kapcsolatban van azzal, hogy a hóhér, aki elveszi egyes embertársai életét, a túl
világon szigorú elbírálásra számíthat még akkor is, ha ő csupán a hatóság ítéletét hajt
ja végre. Az égi közvetítőknek a hóhér nagy szükségét érezhette, mert az általános meg
vetésen túl az egyház is mint bűnös embert kezelte. Nem volt ritka, hogy a bakót még 
az áldozásból, úrvacsorából is kizárták. Ezért egy vallásos hóhér életében igen fontos 
szerepet kapott a lelkiüdvéről való gondoskodás. A fentiek számos bakót ösztönöztek 
arra, hogy az egyháznak nagy adományt adjanak, zarándokúton vegyenek részt.

Hasonló céllal szerepelnek a pengéken Mária-ábrázolások is. Máriát a bűnös ember 
égi közbenjárójaként tisztelték. Ez leginkább a dél-német területen volt szokásban. 
Szent Mihály és Szent György a katonák általánosan tisztelt védőszentjei voltak. A hó
hérpallosokon való megjelenésük azzal van összefüggésben, hogy mind a katona, mind 
a hóhér hivatásszerűen foglalkozik az emberi élet kioltásával, bár teljesen más megfon
tolásból, kiindulásból. A hóhér ezekkel az ábrázolásokkal közbejárásukat kéri, illetve 
tiszteletét fejezi ki irántuk.
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A vallásos témájú ábrák leginkább a hóhér lelkiüdvéről való gondoskodásával van
nak összefüggésben. A Juditot Holofernesz fejével ábrázoló képek is ebbe a körbe so
rolhatók. Az Ótestamentum szerint az ellenség vezérének fejét levágó Judit hősnő volt. 
A bakó az ősi történet alapján igazolást óhajtott kapni tevékenységéhez. A köz érdeké
ben dolgozó hóhér ezen keresztül is igyekezett némi megbecsülést szerezni mélyen le
nézett foglalkozásának. Csupán díszítésként szerepel virág- és növényi motívum, leg
többször a feliratok körül vagy azoknak egyes sorai között.23

Még általánosabbak a különböző moralizáló stb. szövegek a pengéken. A legelterjed
tebbek közé tartozik -  különböző német dialektusokban megfogalmazva -  az alábbi 
felirat: „WANN 1CH THU DAS SCHWERDT AUFHEBEN, DANN GÉB ICH DEM 
ARMEN SÜNDER DAS EBIG LEBN”.24 Az ilyen feliratú pengék Magyarországon is 
ismeretesek.25 A másik általános alaptípus: „GOTT STEHT MIR ARMEN SÜNDER 
BEI” .26

A hóhérpallosokon néha megjelenik a bakó neve is, évszámmal.27 Előfordult, hogy 
a pallosokon egész olvasó volt kiverve, ezért kapták ezek a miatyánk-pallos elneve
zést.28

Szeretném vázlatosan bemutatni a feliratok célját.
A legrégibb idők óta szokásos, hogy a kardpengéken e fegyverek tulajdonosai fel

iratokat, formulákat stb. helyeznek el, melyek többnyire győzelemre, dicsőségre, se- 
bezhetetlenségre utalnak.. Ez a törekvés jelenik meg -  természetesen más tartalom
mal -  egyszerűbb, vulgalizált változatban a hóhér munkaeszközén. A bakó arra céloz 
ezzel, hogy őt hivatalába isten és a hatóság helyezte. Ezen keresztül véres „iparára” 
nem csupán jogosult, hanem arra a legmagasabb hellyel szemben kötelezett is.

Más feliratok nyomatékosan arra mutatnak rá, hogy a hóhér tevékenységét nem 
haszonlesésből, vérszomjasságból vagy más alantas érdekből folytatja, hanem a törvé
nyesség szolgálatában. A feliratokon megjelenik az a felfogás, hogy a hóhér — mint az 
igazságügyi apparátus legkisebb alkatrésze -  csupán eszköze a hatóságnak az ítélet vég
rehajtására, s így tevékenységéért nem is felel. A felelősség a bíróságé, amely az ítéletet 
hozta.

Igen gyakoriak azok a feliratok, melyek az elítéltnek a világtól való búcsúztatásra, 
az örök életre, a mennyországba kerülésére vonatkoznak. Ennek egyszerű a magyaráza
ta, A bakó, aki az ítéletet végrehajtotta, az elítélt halálát okozta, méltán tarthatott at
tól, hogy az elítélt megátkozza. Ezért törekedett a hóhér arra, hogy áldozata bocsána
tát elnyerje. Azok a feliratok, melyek a kivégzendő személynek a halál után jobb életet 
kívánnak, arra szolgálnak, hogy a hóhér elnyerje az elítélt bocsánatot, hogy annak átka 
ne legyen rá veszélyes.

Más feliratokon az istenfélelem tükröződik. A bakó isten segítségét kéri borzalmas 
munkájához, ami sokszor még saját maga előtt is hátborzongatónak tűnik. Léteznek ál
talános vallási jellegű feliratok, mint például a János evangéliumából való idézetek. 
A pengéken szerepelnek világi jellegű feliratok is. Nem tisztázott azoknak a feliratok
nak a pontos jelentése, melyek különböző hosszabb időterminusokat tüntetnek fel 
(pl. 1522-17 1 8, 1522-1765).29 Elképzelhető, hogy ezek a dátumok a pallos haszná
latának időtartamát jelölik.

A hóhérpallosokon -  éppen úgy mint a kardokon -  mesterjegyeket is találunk.
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Ezek leginkább a markolat alatt vannak beverve a pengébe. Ismeretesek vésett, tausíro- 
zott, maratott, karcolt, 5 -1 0  mm nagyságú vagy még nagyobb jelölések, melyekről a 
pallos készítőjére lehet következtetni. Ismeretes pl. az egyszarvú fej (Clemens Horn so- 
lingeni mester jegye),30 a királyfej (Johannes Wundes mesterjegye)31. Feltétlenül meg- 
említendők az ún. passaui és solingeni farkasos jegyek (futó farkas). Ajegyek alapján 
csupán általánosságban lehet tájékozódni egy-egy példány készítőjére, készítési helyé
re, körülbelüli készítési idejére vonatkozóan, mert azokat sokszor hamisították, illetve 
több mester hosszabb időn keresztül ugyanazt a jegyet használta.32

A hóhérpallosokhoz igen jó minőségű pengére volt szükség. A legfontosabb gyártási 
helyek közé tartozott a kardkészítő- és késesiparáról már a középkor óta híres német- 
országi Solingen városa. Az európai hóhérpallosok jelentős része itt készült, s ezek pél
dányai Európa-szerte megtalálhatók a különböző gyűjteményekben.33

Esetenként arra is van adat, hogy a hóhérpallos kinek a tulajdonában volt. Meg kell 
különböztetni a pallosjog birtokosának (város, földesúr) tulajdonában levő darabokat 
a bakó birtokában levőktől. A hatóságok tulajdonában levő pallosokat a városházán, a 
bíróságon őrizték, s kivégzések alkalmával adták át a hóhérnak, aki használat után 
többnyire maga vitte vissza.

A hóhérnak saját pallosa is volt, amit a kivégzésre magával vitt. Mivel általános szo
kás volt, hogy a szomorú foglalkozás öröklődik a hóhér családjában, a pallost is átörö
kítették nemzedékről nemzedékre. Ez a folyamat csak akkor szakadt meg, ha már 100 
kivégzés történt a pallossal. Ekkor azt el kellett rejteni, ásni stb.34 A Szepességben kü
lönböző díjszabás járt a hóhérnak, aszerint, hogy a fővesztést a „tartomány pallosával” 
vagy a sajátjával végezte el.35

A bakó és munkaeszköze közötti szoros kapcsolat, a hóhérnak a társadalomban el
foglalt számkivetett helyzete, az abból a személyére ható problémák Európa-szerte elő
segítették babonák, hiedelmek kialakulását. A hóhérnak tulajdonított természetfeletti 
erő a munkaeszközével való gyakori érintkezés során, illetve a pengének az elítélttel 
történő találkozásánál átment magára a pallosra. A fenti hiedelmekre számos példa is
meretes, elsődlegesen németországi források alapján. Régen azt tartották, hogy a hó
hérpallossal való megkarcolás a bőrt ellenállóvá, érzéketlenné teszi a szúrásokkal, vá
gásokkal szemben. A hóhérpallost, mindenekelőtt a már használtat, különösen értékes
nek tartották harcban, ahol a pengének varázserőt tulajdonítottak. Ezt jól szemléltetik 
azok a hóhérpallosok, melyeket utólag katonai célokra alakítottak át, pengéjük hegyét 
csúcsosra képezték ki, a markolatot hárítókosárral szerelték fel. Egy másik hiedelem 
szerint a harántfekvésben, azaz nem szokványos körülmények között született csecse
mőknek élete során mindig összeütközései lesznek a bírósággal, hatósággal, s ettől csak 
akkor mentesülhet, ha pallosával a hóhér egy kicsit véresre karcolta a gyermek bőrét. 
Ezek a hiedelmek a hóhér és munkaeszköze közötti szoros kapcsolatot misztifikálják. 
A pallosokat a népi képzelet ugyanolyan természtfeletti erővel ruházta fel, mint magu
kat a hóhérokat.

A régi idők közfelfogása szerint a hóhérral, vagy a hóhérpallossal való érintkezés 
becstelenné tesz. Így 1590-ben Oppenheimben céhe becstelennek nyilvánított egy ács
mestert, mert az felemelte a hóhér pallosát. Amikor azonban a hóhérról mint orvosról 
vagy javasemberről van szó -  s erre magyarországi példák is ismeretesek -  akkor sen
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kiben sem merült fel, hogy a megvetett személlyel való érintkezés folytán elveszíti pol
gári becsületét.36

Feltétlenül meg kell említeni a hóhérpallossal kapcsolatos szokásokat is. Állásának 
elfoglalásakor a bakó a pallost a bírótól kapta, s felmentése után csekély összeg ellené
ben azt magával vihette. A kovácstól kikerült és még nem használt pallost szűzpallos
nak nevezték.

A hóhért a bíróság nevezte ki. Feleskették, majd a bírák átadták neki a hatalom jel
vényeit, a pallost, amellyel minden ünnepélyes alkalomkor megjelenni tartozott. A hó
hérpallost sok helyen szalagokkal díszítették, hogy már messziről felismerhető le
gyen.37 A hóhérpallosokat a magyarországi városokban bíróválasztáskor a megválasz
tott előtt hordozták, a bíráskodási hatalom jelképeként.38

A Felvidéken -  német példák alapján -  szokás volt, hogy a fővételhez a városházá
ról két tanácsos hozta el hüvelyében a pallost. A hóhér az általuk tartott hüvelyből ki
húzta, s a lefejezés után szinte szertartásos formában megtörölte a lenyakazott ruhájá
ban, majd visszatette hüvelyébe. A pallost, a városi fegyveres polgárőrség kíséretével 
vitték vissza a tanácsosok a városházára. Így volt ez Kassán,39 Lőcsén,40 Sáros megyé
ben,41 a Szepességben.42

Hogyan történt a hóhérpallossal való kivégzés. A delikvens — a korai időkben — a 
hóhér elé térdelt, elől összekötözött kézzel, melyben sokszor keresztet tartott. Több
nyire a szemét is bekötötték, haját rövidre nyírták, hogy ez ne akadályozza a pallos
csapást. Közvetlenül az ítélet végrehajtása előtt előrelépett a hóhér, és a neki megfelelő 
formában megigazította a kivégzendő fejét. Ezt követően visszalépett, majd két kézzel 
megmarkolta a pallost s egy hatalmas csapással lesújtott. Ez a csapás -  ha sikerült -  el
választotta a fejet a törzstől.43

Az újabb korban került sor az ún. hóhérszék alkalmazására. A hátrakötözött kezű 
elítéltet ráültették a durva kivitelű székre, s így fejezte le a bakó. Ismeretesek a szék 
támlájának háttal, illetve azzal szemben való kivégzések is; ez utóbbi esetben némileg 
megtámaszkodott a kivégzendő személy feje a szék támláján. A fenti módszer valószí
nűleg azért jött szokásba, mert a korábbi formáknál sokszor nem sikerült a hóhérnak 
egy csapással végeznie az elítélttel. Az újabb forma könnyebb, biztosabb volt.

A feudalizmus korabeli kivégzésekről sok ábrázolás maradt fenn. Számos kép isme
retes a középkori vallásos művészetből (táblaképek, szobrok stb.). Ezeket az ábrázolá
sokat két fő csoportra lehet osztani, az elsőbe -  ez tárgyunk szempontjából a fonto
sabb -  azok a képek tartoznak, melyeken különböző vallási témák illusztrációiként le
fejezést ábrázolnak. A másik fő csoport az, amikor a pallos a vértanúságot szenvedett 
szentek ikonográfiájában mint attribútum jelenik meg. A későbbi korokból (XVII— 
XVIII. század) is jelentős mennyiségű kivégzésábrázolás maradt korunkra. Itt azonban 
már nem szentekről való szó, hanem elsősorban elrettentési célzattal készült képekről. 
Ezek többnyire a feudális társadalmi rend ellen fellázadt személyek halálbüntetésének 
végrehajtását mutatják be.44

Minden ítéletvégrehajtó — s itt el kell tekinteni a jelentéktelenebb gyilkosokból 
vagy rablókból hóhérrá lett egyénektől, akikre az alábbiak csak jelentős módosítások
kal érvényesek -  munkája megkezdése előtt mesterpróbát tett. Ilyenkor nagyon vigyá
zott minden jelölt, mert a nép bosszúja a próba sikertelensége esetén könyörtelen volt.
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Több példa ismeretes arra is, hogy a hóhért a nem szakszerűen végrehajtott, elhibázott 
kivégzésért a nézőközönség agyonverte. így Lübeckben egyszerre „öt hóhér veretett 
agyon” . A bakó megölésével a néptömeg az igazságszolgáltatással szembeni undorát fe
jezte ki, az ítéletet végrehajtó ügyetlenségét használták fel ürügyként, hogy őt szemé
lyében megtámadhassák. A hóhéroknak esetenként testőröket kellett felfogadniuk, 
mert különben amikor az egyik településről a másikba mentek feladatukat teljesíteni, 
a parasztok út közben agyonverhették volna őket.45

Az újabb időkben ezek a szokások is enyhültek, de tény az, hogy a hóhérnak tevé
kenysége során -  a lehetőségekhez képest -  ügyesen, célszerűen kellett eljárni, hibáz
ni nem volt tanácsos. Még a XIX. század első felében is előfordult, hogy a hibázó hó
hért megdorgálták, ismétlődés esetén megfenyítették feljebbvalói.46

A XVIII. század végétől kezdve erősen csökkent a végrehajtott halálbüntetések szá
ma, a fővesztés is egyre inkább háttérbe szorult. Az írott jog szerint nagyon sok bűn- 
cselekmény esetében kerülhetett volna sor halálbüntetésre, azonban a jogi gyakorlat 
ritkán alkalmazta azt. A lefejezésre vonatkozó -  általam ismert — legkésőbbi magyar- 
országi adat 1850-ből való (Lőcse).47

A hóhérpallos mint múzeumi tárgy nem ritka, mivel a feudalizmus idején minden 
pallosjoggal biró hatóságnak és számos hóhérnak is volt egy vagy több pallosa. A Ma
gyar Nemzeti Múzeum Fegyvertárában szép sorozat van hóhérpallosokból.48 Közülük 
3 az ún. jelvénykardok csoportjába tartozik, 14 pedig tényleges hóhérpallos. Néhány 
XVI. századi, viszonylag korai darabtól eltekintve az anyag zöme a XVII-XVIII. szá
zadból származik. Sajnos az itt őrzött darabok többsége nagyon rossz, rongált állapot
ban van, nem ritka az erősen sérült, olvadt pengéjű, keresztvasú sem. Ennek a nagyfo
kú pusztulásnak szomorú oka van. 1945-ben a Magyar Nemzeti Múzeum Lapidáriumá- 
ban elhelyezett tárgyakban a pusztító tűzvész óriási károkat okozott. Itt tartottak a 
hóhérpallosokat is.49 A tűz elpusztította a leltári számokat, ezért a tárgyak nagyrészé
nek származását homály fedi. A Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött hóhérpallosok 
többsége átlagos daraboknak tekinthető, kiugró fegyvertörténeti, művészi értékű da
rab nincs közöttük. Az előforduló ábrázolások, feliratok is a legszokványosabbak közé 
tartoznak. A gyűjteményben őrzött darabok közül azonban kettőnek kiemelkedő tör
ténelmi jelentősége van. Mindkét darab a Martinovics-összeesküvés vezetőinek kivégzé
sével kapcsolatos. Az egyik az öreg budai hóhéré volt, aki Sigray kivégzésénél zavarba 
jött, s csak a harmadik vágásra tudta a gróf fejét elválasztani a törzsétől. A hóhértól a 
pallost 1809-ben báró Palocsai szerezte meg, ki később jószágigazgatójának, őrsi Nagy 
Antalnak ajándékozta. A Magyar Nemzeti Múzeum az ő unokahúgától és annak férjé
től, Szőllösy Benőtől kapta ajándékba 1880-ban.50 Az öreg budai hóhér ügyetlenkedé
se után a fiatal egri ítéletvégrehajtó szolgálatait vették igénybe, aki Szentmarjay, Haj
nóczy, Laczkovics, Martinovics 1795. május 20-i, majd később ő z  Pál és Szolarcsik le
fejezésével vált ismertté. Az övé volt egy másik itt őrzött példány. Tőle özv. Kom- 
berger Mihályné, szül. Emecker Karolinra, a híres klostemeuburgi hóhér leányára 
szállt, aki 1904-ben Hentaller Lajos országgyűlési képviselő és Paulkovics R. állatorvos 
közbenjárására a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta.51 A napjainkra maradt hó
hérpallosok már csupán érdekes történelmi relikviák. Abban, hogy történetükkel alig 
foglalkoztak, nyilvánvalóan szerepe van annak, hogy a hóhérpallos szó elriasztó.
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A magyarországi hóhérpallosokon olvasható feliratok, az azokon megjelenő ábrázo
lások részletesebb feldolgozása minden valószínűség szerint érdekes jogtörténeti, kul
túrtörténeti, néprajzi stb. adalékokkal szolgálna. Érdemes lenne az adott emlékanyag 
szélesebb körű összegyűjtése, feldolgozásé.
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Képek „A hóhérpallos” című tanulmányhoz

A közölt példányok a Magyar Nemzeti Múzeum Fegyvertára (MNM. Fegyvertár) tu
lajdonában vannak.
A fényképeket Murányi István készítette.

1. Hóhérpallos vaslemezből készült utánzata, a ius gladii jelvénye a XVIII. századból 
MNM. Fegyvertár lt.sz. 55. 3614.

2. Hóhérpallos a XVI. század közepéről 
MNM. Fegyvertár lt.sz. 55. 494.

3. Hóhérpallos a XVIII. századból 
MNM. Fegyvertár lt.sz. 55. 3618.

4. Hóhérpallos markolata a XVI. század első feléből
A markolattüskén jól látható a háromszög alakban elhelyezett beütött (azonosítat- 
lan) hármas jegy.
MNM. Fegyvertár lt.sz. 53. 385.

5. Hóhérpallos markolata (a 2. képen látható darab részlete)
A lapos, egyenes keresztvas kettőskeresztmotívumot mutató vésett díszítéssel ékes. 
MNM. Fegyvertár lt.sz. 55. 494.

6. Kivégzőkerék ábrája hóhérpallos pengéjében (a 3. kép részlete)
MNM. Fegyvertár lt.sz. 55. 3618.

7. Akasztófa ábrája hóhérpallos pengéjében (a 3. kép részlete)
MNM. Fegyvertár lt.sz. 55. 3618.
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