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Schwertnemé Botyánszlcy Beatrix

A  XIX. század büntető - 
igazságszolgáltatása1
TEKINTETES BÉKÉS VÁRMEGYE 

TÖRVÉNYHATÓSÁGA ÁLTAL 
ÍTÉLT RABOK ÉS BŰNBÉLI PEREKNEK 

VIZSGÁLATA 1 842-BEN

Békés vármegye a vizsgált korszakunkban mind a 
lakosság szempontjából, mind infrastrukturális 
szempontból elmaradott terület volt. Az elmara

dottság oka volt többek között földrajzi fekvése, vala
mint a népesség alakulása és összetétele. Kevés nemes 
élt és telepedett le a területen, többen csak átmeneti 
szálláshelyeknek használták e vármegyét. A nemesek 
jelenléte mindig meghatározó volt az adott terület 
fejlődésében és igazságszolgáltatásában is. Ezt példáz
zák az 1842 évi közgyűlések iratai között fellelhető rab
tabellák jelentései. Az ismertetett rabtabellákat a Békés 
Megyei Levéltárban, Gyulán találhatjuk meg. Az 1842. 
évi első félévi tabella összességében 95 ügyet tár fel, 
amelyeket nem nemesek követtek el, és mindössze 15 
olyan ügyet, ahol nemes, vagy követelt nemes volt a 
„vádlott”.

A vármegyei bíróságok fontos szerepet töltöttek be 
az igazságszolgáltatás területén. A közgyűlési anyagok
ból egyértelműen kitűnik, hogy a bírói gyakorlatban 
megtalálható a jogorvoslat lehetősége, sok esetben az 
ítéletet a „fellyebbviteltől” tették függővé. A cselekmé
nyek egy részéről nem tudunk minden részletet. Az el 
nem bírált ügyek egy része „bűnfenyítő törvényszék 
nem tartódván ügye el nem látatott” bejegyzéssel lett 
regisztrálva.

Az időszak első bűnelkövetőjét, akinek ügyét e miatt 
nem vizsgálták, 1842. május 4-én fogattatták be. Az 
1842. év II. félévének rabtabellájából nyert adat szerint 
a szünet után ez a tárgyalás volt az első, amelyet -  
feltételezhető nyári szünet után, -  1842. augusztus 30- 
án elővettek. Az adatok alapján valószínűsíthető, hogy 
1842. május 4-től 1842. augusztus 30-ig Békés Várme
gyében törvénykezési szünet volt.

Bár átfogó képet nem lehet kapni néhány ügy meg
vizsgálása után a büntetőbíráskodásról, mégis érdem
ben körvonalazódik a bűncselekmények jellege, az el
követett cselekmények erkölcsi, büntetőjogi megítélte- 
tése. így pl. a tulajdon ellen, a személy ellen elkövetett 
büntetőügyek esetén. A főbüntetés részeként találhatjuk 
meg igen sok esetben a testi bántalmazáshoz használt 
„botütést, korbátsütést, pálezaütést”. Eljárásjogi 
kérdésekről is képet kaphatunk. Szembetűnő a szemé
lyes garancia vállalás jelentősége a fogva tartás, az eset
leges büntetés-végrehajtás esetére. Érdemes elmélyedni 
a jogesetek tartalmában, amelyekből, -  a vizsgált 
időszakra vonatkozóan -  fontos következtetéseket2 von
hatunk le.

Az 1842. évi I. félévi rabtabella adatai szerint két fő 
csoportra oszthatjuk a bűncselekményeket az elkövetők 
rangbéli hovatartozása szerint. Az egyik -  a nagyobb 
terjedelmű -  csoportba tartoznak a nem nemesek: szám 
szerint 95 esetben kerültek a rabtabella rovataiba be
jegyzésre. Az elkövető nők és férfiak csoportját vizsgál
va, megállapíthatjuk, hogy az elkövetők közül 86 a fér
fi és 9 a nő. Az elkövetett cselekményeket megpróbál
tam tipizálni, a tulajdon ellen elkövetett bűncselekmé
nyek, valamint a személyek ellen elkövetett cselekmé
nyek és büntetésük szerint. Ennek megfelelően foglal
koztam az egyes esetek vizsgálatával.

A NEM NEMESEK ÁLTAL ELKÖVETETT 
BŰNBÉLI PEREK, ÉS BÜNTETÉSEK

A tulajdon ellen elkövetett cselekmények körében jel
legzetes bűncselekmény volt az állatok tolvajlása. 
Kezdjük a sort Pifi Nagy Elek esetével, aki 27 esz-
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tendős juhászbojtár, és akinek a befogattatás ideje 
1833. szeptember 24-én volt, „több lovak tolvajlása és 
több lopottak általvevője” bűnbéli perben. Ügye folya
matba vételének napja 1833. november 20., amely na
pon „3 évi rabságra ’s negyedévenként elvégzendő 25 
botütésre ítéltetett,” (“mely is fellyebbvitetvén, függ 
a’ felsőbbi ellátástól”) Rt. 2. Nem lehet megállapítani, 
hogy az 1833 óta befogatott személy, akinek ítéletét is 
kimondták ekkor, és a büntetése is letelt, miért szere
pel még az 1842. évi rabtabellában.

Vegyünk egy másik esetet, amelyben Szél Bagi Ist
ván 50 éves gulyást 1835. augusztus 8-án fogták be „3 
lopott lónak általvétele és azok helyett egy lopott ló
nak átadásáért.” Ügyét a folyamatba vétel napja, 1835. 
szeptember 2-ától mintegy 6 alkalommal tárgyalták, 
és végül 1837. április 27-én „2 évi rabságra ‘s negyed
évenként 25 pálca ütésekre” ítélték. (Időközben a tör
vényszék által kezességre kiadatni rendeltetett.) Az 
előző kérdés itt is felmerülhet, miért szerepel még eb
ben a rabtabellában? Rt. 3.

Több esetben követtek el ketten, vagy többen bűn- 
cselekményeket. Ilyen volt Balázs István 28 éves csi
kós és Nagy Sándor 19 éves csikós tette, akiket 1838. 
szeptember 21-én fogtak be, vétkük „17 darab lovak 
eltolvajlása” volt. Az ítélet meghozataláig két tárgya
lás volt, míg végül 1839. február 1-jén Balázs Istvánt 
4 évi rabságra ítélték. „Ügye fellyebbvitetvén, mely is 
helyben hagyásával leérkezet,” és 1839. december 6- 
án kihirdettetett.

Esete igen érdekes, mert a rabtabella bejegyzése 
szerint „ A’ börtönbe február 27-én meghalálozott.,, 
Az elhalálozás éve azonban nincs feltüntetve, így lehet 
1839-ben is, illetőleg lehet a végső ítélet után is 1840- 
ben. Szintén említésre méltó, hogy nem tudhatjuk meg 
azt sem, hogy miért és milyen körülmények között ha- 
lálozott el. Az elkövető társa, Nagy Sándor szintén 
részt vett a két tárgyaláson, és őt is 1839. február 1-jén 
ítélték rabságra, de csak 3 évre, ugyanakkor féléven
ként 30 korbácsütést kellett elszenvednie. A rabtabella 
alapján az ő ügye is „fellyebbvitel után helybenhagyás
sal visszaérkezett”. Sorsáról tudjuk, hogy büntetését 
letöltve 1842. december 6-án szabadult. Az ítélkezési 
gyakorlatból úgy tűnik, hogy a büntetés letöltésének 
kezdő napja a fellebbvitel után visszaérkezett kihirde
tés napja volt. Rt. 6.; Rt. 7.

Egy másik esetben három juhászt, nevezetesen 
Kubik János 40 esztendőst, Húsvéth Mihály 26 esz
tendőst, valamint Csokány György 64 esztendőst „bir
kák tolvajlásáért” fogták el 1841. júniusának 24. nap
ján. Ügyük ugyanezen év augusztus 31-én „némely 
körülmény tisztázása miatt elhalasztatott „ és novem
ber 22-én mindhármukat 4 hónapi rabságra ítélték. 
Kubik János, valamint Húsvéth Mihály 1842. március 
22-én szabadultak, Csokány György „kezességre 
időközben kiadatván, holléte nem tudatik”. Ebben az 
esetben már lényegesen közelebb áll az elkövetett cse
lekmény időpontja a büntetés kezdő napjához, és még 
így is a letöltendő 4 hónap helyett közel 9 hónapot vol
tak „bezárva”. Rt. 23.; Rt. 24.; Rt. 25.

Pataki Márton 36 éves juhászt szintén „birkák tol
vajlása” miatt ítélték el, és a büntetés mértéke azonos 
az előzőkével, vagyis 4 hónapi rabságra ítéltetett. Ese
tében az érdekesség, hogy „befogattatva 1841. novem
ber 22-én lett, de már 1841. augusztus 31-én ügye „bi
zonyos környülállások miatt elhalasztatott” és novem
ber 22-én ( a befogattatása napján) mondták ki az íté
letet, valamint ugyanez a nap a büntetésének kezdő 
napja is. (1842. március 22-én szabadult.) Rt. 31.

Szintén egy példa a gyors ítélkezésre, amelynek 
egyik szereplője a gyengébb nemhez tartozó Csóka 
Flóra, 36 éves, jobbágy származású, társa a cselek
mény elkövetésében Tulkán Mojsza nevezetű 30 éves 
jobbágy volt. Elkövetett vétkük „Pálinka és ludak tol
vajlása.” Az ügy egyszerű kimenetele is mutatja, hogy
1841. június 28-án lettek „befogattatva”, mindössze 
egy alkalommal volt tárgyalás, és meg is hozták az 
alábbi ítéletet 1841. augusztus 31-én: „Csóka Flóra 2 
évi rabságra, valamint negyedévenként 25 botütésre 
ítéltetett. Tulkán Mojsza pedig 2 évi rabságra ítélte
tett.” Mindketten 1843. augusztus 31-én szabadultak. 
Rt. 26.; Rt. 27.

Megemlíthető még Borbély Mihály 26 éves, vala
mint Budás Mojsza kondások vétke, „7 darab 
sertvések elorzása” miatt. „Befogattatva: 1842. április 
1-jén lettek, és április 25-én „9 holnapi rabságra ítélte
tett” mind a két személy. Rabságuk ideje alatt semmi 
különösebb nem történt, így 1843 január 25-én szaba
dultak. Rt. 52.; Rt. 53. Érdekesnek találtam volna még 
megvizsgálni az alábbi két esetet, mintegy összeha
sonlításként az előző elkövetett cselekményekkel: az 
egyik ilyen Koleda Szűcs Mojsza esete, aki 30 éves 
jobbágy, és vétke -  mint a Gyulai Uradalmi kezesség
ben lévő elítélt rab -  „ 6 lovak tolvajlása,” a másik 
esetben pedig Váradi József 28 éves jobbágy vétke, 
aki „1 lopott lónak megvételével” került „befogatta- 
tásra.” Sajnos nem tudhatjuk meg a rabtábla adataiból, 
hogy mi lett az ítélet, s azt sem, hogy mi lett a továb
bi sorsuk. A rovatok kitöltése helyett az alábbi szöve
get olvashatjuk. „Ezen rabnak behozatalától fogva 
bűnfenyítő Törvényszék nem tartódván ügye el nem 
látathatott”. Rt. 66.; Rt. 68.

A termények eltulajdonítása a leggyakoribb csopor
tosan elkövetett cselekmény volt. Pl. Hajnal András 
23 éves jobbágy. Arató István 19 éves jobbágy, Arató 
János 22 éves jobbágy esete, akiket 1842 április 11-én 
fogattak be „2 zsák búzának erőszakos tolvajlásáért” 
és 9, 12, 9 hónapnyi rabságra ítéltettek. Rt. 59.; Rt. 
60.; Rt. 61.

Horváth József 25 éves jobbágy, akit szintén ekkor 
fogattak be, mint „ a 3 előtte írtaknak gyanús bűntár
sa, április 25-én „minden vád alól egészen felmente
tett.” Rt. 62. Nem tudjuk azoknak a sorsát, akiket
1842. május 10-én fogtak be: nevezetesen Butri Mi
hály 19 éves, jobbágy fia, Török Bálint 21 éves, job
bágy fia, Borbély Lukáts 18 éves, jobbágy fia, Erdei 
Lukáts 22 éves, jobbágy fia, akiknek búza és árpa tol
vajlása volt a vétkük. A rabtabella adatai szerint a ra
bok behozatalától „Törvényszék nem tartódván,



ügyük el nem látatott, de kezességre kiadatott.” (Az 
1842. évi II. félévi rabtabella alapján is csak annyit tu
dunk meg, hogy ügyüket ismételten folyamatba vet
ték.) Rt. 75.; Rt. 76.; Rt. 77.; Rt. 78.

Illyés János 33 éves csősz, „gazdáját repczében te
temesen meglopó” büntetésébe beszámítódott a befo- 
gattatásától eltelt időt is „1 és fél év rabságra ítélte
tett”. Rt. 35. Látható, hogy különbség van a lopott ter
mény és a lopott állat után kapott büntetések között. A 
legszigorúbb büntetést lopott lóért lehetett kapni, álta
lában 2-3 évet, míg a birkák tolvajlásáért 4 hónapot, 
sertés tolvajlásáért átlagosan 3 hónap büntetést szabott 
ki a törvényszék. A termények eltulajdonítása után át
lagosan 4-18 hónap rabság volt a szankció.

Nézzük meg mi történt azzal, aki pl. lopott terményt 
fogadott el? Béres Sára 39 esztendős özvegyet „lopott 
búzának az elfogadásáért 1842. május 4-én” fogták el, 
de ügye „el nem látatott a bűnfenyítő törvényszék nem 
tartása” miatt. Az 1842. év II. félévi rabtabella adatai
ból kitűnik, hogy ügyét 1842. augusztus 30-án tárgyal
ták, amikor „négy hónapi fogságra ítéltetett”, és sza
badulásának napja 1842. december 30. Rt. 64.

Lopott állal megvételének bűncselekményéhez (or
gazdaság) illusztrálásául vegyük példának Petrina Pál 
30 esztendős jobbágy, Spisják András 32 éves job
bágy, valamint Lipták Mihály 40 éves jobbágy esetét, 
akiket 1842. május 4-én fogtak el, de ügyüket csak a 
1842. évi II. félévi rabtabella adataiban olvashatjuk ér
demben a törvényszéki szünet miatt. 1842. augusztus 
29-én „Intés és dorgálás mellett szabadon bocsájta- 
tott” mindhárom személy. Rt. 69.; Rt. 70.; Rt. 71.

Az állatok mellett gyakori volt a lopott termény 
megvételéért kiszabott ítélet. Podani János 52 éves job
bágy „egy köböl lopott búzának megvevője,” akinek 
ügye „el nem láttatván a Törvényszéknek nem tarthatá- 
sa miatt kezességen kinhagyatott” az 1842. I. félévi 
rabtabella adata alapján. A II. félévben augusztus 29- 
én „két hónapi fogságra ítéltetett,” és szabadulásának 
ideje 1842. október 29. volt Rt. 81. Szilágyi István 29 
éves jobbágy, Gyulai János 30 éves jobbágy, Lászlófij 
János 45 éves jobbágy, Lászlófij István 35 éves job
bágy, Lászlófij László 19 éves jobbágy, valamint 
Kotsis Sámuel 28 éves jobbágy a fentebb említett Illyés 
János által ellopott repcét vették át, így már a befogat- 
tatásuk napján megszületett a végzés is, amely szerint 
mindannyian „3 holnapi rabságra ítéltettek.” Rt. 36.; 
Rt. 37.; Rt. 38.; Rt. 39.; Rt. 40.; Rt. 41. Galambos Ist
ván 27 éves kondást 1842. január 27-én fogták el „1 
tudva lopott sertvésnek felemésztése” ügyében. 1842. 
január 31-én a következő végzés született: „beszámítva 
az elszenvedett rabságát szabadon bocsájtatott.” Rt. 55.

Lopott arany árulásáért, megvételéért állt bíróság 
előtt Lants Ferentz 50 éves jobbágy. „Egy scatulyába 
volt több apró arany holmik, mint tudva lopottak 
megvevője,” akit 1842. január 31-én befogattattak, 
ügyében 1842. április 25-én döntöttek, „megdorgáltat- 
ván szabadon bocsájtatni rendeltetett.” Rt. 56. A 
következő eset Pólyák Abrahám 24 éves héber, kinek 
vétsége „Egy arany fülbevalónak, mint tudva lopott

nak, megvétele.” „Ezen vádlottnak ügye el nem i t a t 
hatván a Törvényszéknek nem tarthatása miatt, kezes
ségen kinhagyatott.” Az 1842. évi rabtabella II. félé
vének adatai szerint befogattattásának napja 1842. au
gusztus 29, és az ítélet is e napon született meg, „ahol 
minden vád alól felmentetett.” Ugyanez történt Kene 
Nagy Antal 28 éves jobbágy esetében, aki „Egy arany 
lopott fülbevalónak árulgatásáért” került a Törvény
szék elé. Rt. 86.; Rt. 87.

Erőszakos „ház kirablásáért” állt a törvényszék elé 
Sznyida Mihály 19 éves kocsis, akinek befogattattási 
ideje 1840. február 2. „Egy portékás ládából és egy 
pinczéből több öltözet ruhákat rabolt.” 1840. május 
22-én „3 évi rabságra és évenként elveendő 25 bot üté
sekre ítéltetett -  de ez fellyebb vitetvén -  melly is 
helyben hagyással leérkezett. (Ez esetben úgy tűnik, 
hogy a büntetés a befogattatás idejétől számítódott, 
mivel szabadulása 1843. február 2-án volt. Ugyaneb
ben a cselekményben vett részt Szabó György 21 éves 
kocsis is, akinek vétke és a végzése megegyezik az 
előbb leírtakkal, a különbség mindössze annyi, hogy 5 
nappal később lett befogattatva és ugyancsak 5 nappal 
később is szabadult.

Érdekes az ügy harmadik tagjának Gúnár Juhász 
Mojzes 17 éves inasnak az esete, aki ugyanebben a 
cselekményben vett részt, valamint ugyanazt a bünte
tést kapta mint a másik kettő, de időközben meghalt. 
Ennek okát a rabtabella nem jelzi. Az elhalálozás 
időpontja 1842. április 27. Rt. 12.; Rt. 13.; Rt. 14. Az 
ügyhöz szorosan kapcsolódik egy orgazdaság is, me
lyet Gunár Juhász József 47 éves zsellér követett el. Őt 
1842. február 7-én fogattatták be, mint az előbb emlí
tett eset orgazdáját. Ügyében a rabtabella adatai sze
rint még 1840. május 22-én hozták meg az alábbi vég
zést: „Bészámítatván az eltöltött rabságát, két évi rab
ságra ítéltetett” és 1842. február 2-án szabadult. (Va
lószínűleg a rabtabella írója tévesen írhatta a befogat
tatás idejét.) Rt. 15.

Ha már a rablásokat vizsgáljuk, feltétlenül érdemes 
odafigyelni Szilágyi Ferentz 24 éves postalegény, va
lamint Kováts János 16 éves postalegény esetére, akik 
postarablást követtek el. Szilágyi Ferentz „3 évi rab
ságra ítéltetett,” míg Kováts János „Próbák hijánya 
miatt szabadon bocsájtatni rendeltetett.” Rt. 42.; Rt. 
43. Szorosan az előző ügy része Szilágyi József 38 
éves jobbágy vétke, mivel ő volt a postarablásból 
eredő pénz által vevője, akit 1841. szeptember 1-jén 
fogtak el, az ítélet hirdetése 1842. január 31-én az 
alábbi szövegezéssel került a rabtabella rovatába: „Be
tudván az eddig eltöltött raboskodása idejét -  2 holna
pi rabságra ítéltetett -  és 1842. február 14-én szaba
dult. Rt. 44.

Pincze felverés vétkével lett befogattatva 1841. no
vember 20-án Cziptzián György kovács, aki 1842. ja 
nuár 31-én „betudván az eddig eltöltött raboskodása 
idejét, szabadon bocsájtatni rendeltetett” a Tekintetes 
Törvényszék. Rt. 51. „Kamara” felverése miatt lett be
fogattatva Varga István 21 éves jobbágy 1842. június 
5-én, de ügyét a büntető Törvényszék működésének



hiánya miatt nem látták el. Az 1842. évi rabtabella II. 
félévi adatai között szerepel, hogy kezességre kiada
tott. A következő bejegyzés is róla szól: „Nemes egyé
nekkel lévén Complicitásban -  azok ügyeinek ellátá
sával nem, de per uttyára át tétetett.” Rt. 73. Bolt fel
verését követte el Rurinszkij Mátyás 20 éves jobbágy, 
akinek ügyét szintén nem látták el 1842. I. félévében, 
ezért kezességen „kinhagyatott.” A II. félévi rabtabel
la adatai szerint 1842. augusztus 29-én „három holna
pi szabadságvesztésre ítéltetett.” Rt. 83.

A személyek ellen elkövetett bűncselekmények kö
zött állottak első helyen a rubrikák között a vérengzé
sek. Szilágyi Sándor 36 éves jobbágyot vérengzés mi
att 1841. február 12-én fogták el, és „3. holnapi rab
ságra ítéltetett, azonban házi körülményei miatt egész 
1841. november 1-ig kezességen kin hagyatott, bejött 
kezességről rabsága idejét tölteni 1841. november 5- 
én”. A börtönből 1842. február 5-én szabadult. Rt. 20.

„Férje megfojtásának szántszándékos eszközlője” 
(gyilkos) Szeredi Panni 33 éves juhász felesége. Tetté
ért 1832. június 3-án fogták el és „A Törvényszék ál
tal hóhér pallosára ítéltetett, de ez fellyebb vitetvén 
függ a ' felsőbbi ellátástól, a’ kegyelem úttyán 8 évi 
fogságra fél évenként elveendő 30 korbáts ütésekre 
ítéltetett. -  Mely is nékie 1834. november 20-án kihir
detett -  időközben paráznaságot követvén el, még egy 
holnapi rabságra ítéltetett.” Szabadulása 1842. decem
ber 20-án volt. Rt. 1.. „Testvére gyilkosa” Kmetykó 
Pál 23 éves jobbágy, akit 1837. március 5-én fogtak el, 
és a „tanúvallások hitelesítése után perben való foga- 
tása elrendeltetett.” Az ítélet 1837. augusztus 30-án: 
„3. évi rabságra ‘s negyedévenként 25 botok elvételé
re ítéltetett, de ez fellyebb vitetvén füg[g] a’ felsőbbi 
ellátástól -  mely is egy évi hozzáadással leérkezett. ’S 
nékie februárius 19-én 1838. évben kihirdetett.” A 
börtönből 1842. február 19-én szabadult. Rt. 5.

„Gyermekének szántszándékos gyilkosa" vádjával 
togattatott be 1839. december 1 Ó-én Konyetsnyik 
Judith 18 éves hajadon szolgáló. Ügyében a végzés 
1840. január 27-én „2 évi rabságra ítéltetett, de ’a fel
peres által fellyebb vitetvén, mely is helyben hagyás
sal leérkezett. (Valószínű ennek kihirdetése 1840. 
március 13-án lehetett, mivel a szabadulása 1842. 
március 13.) Rt. 11. Ugyancsak „Gyermekének gyil
kosa” Pólyák Kati 20 éves hajadon szolgáló. Befogat- 
tatásának ideje 1840. szeptember 17, és végzésében 
ettől az időtől számított „2 évi rabságra, és negyed
évenként 25 botütésre ítéltetett”. Rt. 18.

A büntetőügyeket vizsgálva elég gazdag tárat sora
koztatott fel az „élet” ezalatt a félév alatt. Érdekes len
ne az eljárásjogi oldalról is vizsgálni, hogy hogyan 
alakult a befogattatás ideje a végzés idejéhez? Mitől 
függött, hogy a büntetés letöltésébe beleszámítódott-e 
a befogattatástól eltelt idő, avagy sem? A fellebbviteli 
ügyek esetén hogyan alakul a büntetés-végrehajtás 
kezdete? A jogesetek vizsgálata alkalmával egyszer 
találkozhatunk mindössze olyan fellebbviteli üggyel, 
ahol súlyosbították a büntetést és egy évvel hosszabb 
időt kellett rabságban tölteni.

NEMESEK ÁLTAL ELKÖVETETT 
BUNBELI PEREK ÉS BÜNTETÉSEK

Az elkövetett cselekmények számára mindössze 15 be
írt bűneset emlékeztet. A rabtabella kitöltése itt már kö
zel sem olyan igényes munkát takar, az adatok közül 
csak a név, a „hazája vagy szülőföldje,” vétke 
„minéműsége,” az ügy folyamatba vételeinek időpont
jai, perének mikénti helyzete, valamint az ítélet kivona
ta található. Az elkövetett cselekmények más jellegűek, 
mint a nem nemesek esetében. Természetesen itt is 
megtalálható a tolvajlás, a ház kirablása, a gyújtogatás, 
de például új bűncselekmény fajtaként az Isten elleni 
káromlás, engedetlen és botrányt okozó magatartás is. 
Találkozhatunk kegyetlenkedés, pénzzsarolás és hamis 
jelentéstétel bűntettével a rabtabella bejegyzéseiben.

Követelt nemes Pécsi Károly Szarvas város volt 
jegyzője a „Szarvasi nép lázadást elősegítő, s a ’ népet 
buzdító, úgyszintén kötelező levelek hamisítása és koho- 
lása” vádjával állt ez ügyben 18 alkalommal a Tekinte
tes Békés Vármegye Törvényszéke előtt 1836 augusz
tus 3-ától 1841. november 26-áig. Tettéért „2 hónapi 
fogságra ítéltetett, de pere fellyebbvitetvén függ a’ fel
sőbbi ellátástól”. NRt. 1.

Követelt nemes Lehótzkij Mihály bűne volt „egy 
háznak, malomnak felverése, halállal fenyegetődzés, és 
Isten ellen való káromlás.” 1832. március 20-án „A tör
vényszék által vasban eltöltendő fél évi árestomra ítél
tetett, ’s beküldése Szolgabíróra bízatott, de még eddig 
nem találtatott.” NRt. 2.

Nemes Kunos János „Isten elleni káromlás" bűntett 
elkövetése miatt 3 hónapi rabságra ítéltetett, de „pere 
fellyebb vitetvén függ a’ felsőbbi ellátástól”. NRt. 6. 
Ház kirablásáért került a Törvényszék elé Nemes Dob
sa Ferentz, akit a szökéstől való félelem miatt 1839. 
szeptember 21-én „béfogattattak” s az ítéletben ettől a 
naptól kezdve 3 évi rabságra ítéltek. NRt. 7. A Törvény- 
széki szünet miatt több érdekes esetben a hozott 
ítéletről nem tudunk semmit. így például Nemes 
Névery Pál „Istent káromló, publicus helyt megszennye- 
sítő, és hamis mértékkel élő” bűnének következménye
it sajnos a rabtabella adataiból nem ismerhetjük meg 
NRt. 10.

Ugyanígy kérdéses marad Nemes Oláh Péter „enge
detlen és botrányt okozó” magatartásának eredménye. 
NRt. 11. Tudjuk viszont az 1842. II. félévi rabtabella 
bejegyzése alapján Követelt Nemes Andrássy Ignátz 
esetének végeredményét, aki „Kegyetlenkedés, pénz
zsarolás és hamis jelentés tétel" bűntettével állt a Tör
vényszék elé. Végzésében ez áll: „Perben fogatása 
bétudódván megdorgálás mellett szabadon botsájta- 
tott.” NRt. 15. Ebben a körben lényegesen szegényeseb
bek a vizsgálódás eredményei, mint a nem nemesek 
esetében, így talán értelmetlen lenne a befejezetlen 
ügyeket tételesen átvizsgálni.

Az 1842. év I. félévének ismertetett és a nem ismer
tetett adatai alapján, ha nem is vonhatók le általános ér
vényű következtetések, de megállapítható a rabtabellát 
vezető ügyvéd(ek) precíznek mondható munkája, mi
vel alig található hiányosság a tabella kitöltésében. A



Jog
feldolgozandó adatok mennyiségét befolyásolja a tör
vénykezési szünet, aminek következtében a 95 elköve
tett bűncselekményből mindössze 63 esetben volt ítélet 
a nem nemesek esetében, és a 15 nemesek által elköve
tett eseményből 9-et zártak le. Az elhalasztott ügyek 
nagy része megjelenik az 1842. évi rabtabella soraiban, 
de nem minden esetben fejeződtek be. A nem nemesek 
eseteit vizsgálva megállapítható, hogy az a tulajdon el
len elkövetett cselekményekben bővelkedik. A súlyo
sabban büntetendő vétkek közé tartozott a lovak tolvaj- 
lása, amelyért a Törvényszék általában 3 évi rabságra 
ítélte az elkövetőket. Birkák tolvajlásáért a büntetés 
mértéke a 4 hónapot érte el, míg a sertések tolvajlásáért 
3 hónapi rabságot lehetett kapni. Ugyanakkor pálinka és 
ludak tolvajlásáért 2 év rabság, postarablásért 3 év rab
ság, lopott lovak átvételéért 2 év rabság, rablásért 3 év 
rabság, termények lopásáért 9-18 hónapi rabság, a lo
pott termény átvételéért 3-4 hónapi rabság „járt”. Fon
tos megemlíteni, hogy pl. erőszakos ház kirablásért 
akasztófa büntetést is kiszabtak -  de fellebbezés útján 4 
év rabságra csökkentették a halálos ítéletet. A szemé
lyek ellen elkövetett cselekmények között a gyilkosság 
a gyakori, a tett megítélése a Törvényszék által nem 
egészen követhető logikailag. Példának okáért a joge
setekből véve: férje megfojtásának szántszándékos 
eszközlője, kinek büntetése hóhér pallosa -  majd felleb
bezés után 8 év rabság, testvére gyilkosának ítélete 3 év 
rabság -  majd fellebbezés után 4 év rabság, gyermeké
nek gyilkosa 2-3 év rabság, de tudunk olyan gyilkossá
gi esetről is, ahol betudták az addig eltelt időt (1 év 8,5 
hónap) és szabadon bocsátották.

A bíráskodási gyakorlatra jellemző momentumok a 
büntetés kiszabása során:

- első fokú ítélet esetén alkalmazzák az elfogástól 
számított idő beszámítását a büntetés letöltésébe,

- első fokú ítéletek esetén a Törvényszék által hozott 
ítélet kihirdetésétől számítják a büntetés letöltésé
nek kezdőnapját.

- fellebbvitel esetén a leérkezett ítélet kihirdetésének 
napjától számítják a büntetés letöltésének kezdő 
napját,

- fellebbvitel esetén -  ha az helybenhagyással érke-
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gye Törvényszékének Iratai IV. A. 10. c. 13 jelzet szám alatt talál
hatóak, a feldolgozás során az 1842. év I. félévének, valamint az 
1846. év I félévének adatait használtam fel.
Az elemzés során található hivatkozások magyarázata: „Rt. szám” 
jelöli a nem nemesek cselekedeteit Rt., mint rabtabella, s a mellet
te található szám adja meg a rabtabellában elfoglalt sor számát. A 
nemesek esetében az „NRt. szám”, mint nemesi rabtabella, vala
mint a bejegyzés sorszámát jelöli.

zett vissza -  az első két eset bármelyikét is alkal
mazhatják,

- fellebbviteli eljárás során találkozhattunk enyhítő 
ítéletekkel, mint például pallos, vagy akasztófa he
lyett 3-4 év rabság, de találkozhatunk súlyosbítás
sal is, mint pl.: a fent említett esetben 3 év helyett 4 
év rabságra ítéltetett a Királyi Tábla szerint,

- a gyakorlat szerint az első fokú ítélet ellen halál- 
büntetés, illetőleg 2-3 évi rabság esetén fordultak 
fellebbezéssel a Királyi Táblához.

Fontos megemlíteni a kezesség intézményét, amelyet 
gyakran alkalmaztak. Pl. vérfertőzés -  parázna élet, vé
rengzés, birkák tolvajlása, sőt gyilkosság esetén is talál
kozhatunk olyan bejegyzéssel, hogy kezességre kiada
tott. Érdemes lett volna nyomon követni, azon 
elkövetők sorsát, akiket kezességre kiadattak, de ezen 
idő alatt újabb bűncselekményt követtek el. Sajnos a 
rabtabella adatai szerint értékelhető tényeket nem tud
hatunk meg erről. A méltányosság gyakorlására is lát
hatunk példát, amikor is a büntetés végrehajtását elha
lasztják, családi okokra, megélhetésre hivatkozva. A 
büntetés letöltésére ezért általában a téli hónapokban 
került sor.

A nemesek ügyében az elkövetett cselekményekben, 
és a büntetések kiszabásában vannak eltérések. Az em
lített példákból kiragadva: egy háznak, malomnak fel
veréséért, halállal való fenyegetésért, Isten ellen való 
káromlásért, 6 hónapi árestom volt a büntetés, amely -  
az elkövető hollétének kiderítése miatt -  nem került 
végrehajtásra. Vérengzésért egyik esetben fél évi rab
ság, másik esetben 3 hónapi fogság volt a büntetés. Ház 
kirablásáért, szándékos gyújtogatásért 3 év rabság volt 
az ítélet. Látható a büntetésekből, hogy míg a nem ne
mesek esetén majdnem általánosnak mondható a rab
ság, addig a nemeseknél a rabság, a fogság, valamint az 
árestom is megtalálható.

Szinte kivétel nélkül minden nemes fellebbezett a 
Királyi táblához, bármilyen ügyben. A büntetés végre
hajtásának kezdő napjaként a fellebbezés eredménye
ként kihirdetett végzés után is csak a „befogattatásától” 
számítják a büntetés idejét, ha egyáltalán sikerült el
fogni a bűnöst.
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