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Tóth J. Zoltán

A  halálbüntetésre 
vonatkozó anyag i jogi 

szabályok a  feudalizm us  
M agyaro rszág án

A  halálbüntetés1, mint szankció a magyar törzsek 
körében éppúgy, mint más törzseknél, feltehető
leg már az államiság kialakulása előtt, a törzsi

nemzetségi szerveződés keretében megjelent, amikor a 
szokásjog által tiltott magatartások megvalósítóival 
szemben különböző közösségi jellegű megtorlásokat 
alkalmaztak. Ezen ún. belső normasértések legsúlyo

sabb formái (a közösség tagjainak megölése, egyes val
lási vagy szexuális tabuk áthágása, a törzs ellenségeivel 
való szövetkezés stb.) a primitív közösséget annyira 
sértették, hogy csak két eszköz volt alkalmazható velük 
szemben: a kiközösítés, illetve a fizikai megsemmisí
tés. Emellett a „külső” sérelmekre, amelyek viszont -  
törzsek feletti-közötti (szokásjog hiányában -  nem te
kinthetők még jogsértéseknek, az általánosan alkalma
zott közösségi válasz a bosszú volt. A bosszú ekkor a 
törzs (nemzetség) fennmaradása zálogának volt tekint
hető, hiszen a más törzsek általi rablásokat, erősza
koskodásokat, gyilkosságokat csak az erőhatalom al
kalmazásával lehetett kiküszöbölni, amely törzs ugyan
is ezt nem alkalmazta volna, azt a többi előbb-utóbb tel
jesen megsemmisítette volna. Ebből fakadt a bosszú sa
játossága: a korlátlanság, vagyis az, hogy a sérelmet 
szenvedett közösség -  a későbbi hasonló sérelmektől 
való elrettenés végett -  mindig nagyobb sérelmet oko
zott a másik nemzetségnek, mint amekkorát tőle el-



Jog
szenvedett, hogy ezáltal is visszatartsa attól, hogy más
kor rátámadjon. Ez az aránytalanság persze a meg
bosszult közösség haragját váltotta ki. amely viszont- 
bosszúk hosszú láncolatához vezetett. Mindez csak a 
törzsszövetség kialakulásával szűnt meg, amikor is a 
magyar törzsek egy közösséggé álltak össze.2 és -  
érdekeik összefonódván -  a törzsek közötti jogsértések 
interiorizálódtak. Ekkortól a törzsek közötti viszonyok 
megbolygatása már belső jogsértésnek minősült, 
amelynek közönséges (szokásjogi) szankciójává az 
egyes törzseken belül már alkalmazott kiközösítés 
(száműzés), a fizikai megsemmisítés (halálbüntetés),3 
illetve az ezt lassan felváltó, mindkét fél (törzs) érde
keinek jobban megfelelő4 vagyoni elégtételadás (kom
pozíció) vált.

A honfoglalás és a fejedelemség létrejötte, majd a 
királyság megalapítása után új érdekek jelentek meg. 
amelyeket büntetőjogi eszközökkel is védeni kellett; 
ezen eszközök közül a legfontosabb szintén a halálbün
tetés, illetve ezt az esetek egy részében helyettesítő 
vagyoni jóvátétel lett. így elsősorban halállal büntették 
az állam és a király (fejedelem) érdekeit, illetve az 
uralkodó vagy családtagjai személyét sértő tetteket, a 
vallás és az egyház elleni vétkeket, a vagyonos 
uralkodó osztályok érdekeit veszélyeztető cselekede
teket, valamint a belső rend megsértőit, felbolygatóit. 
Mindez egy új. a törzsi-törzsszövetségi korszakot 
felváltó, majdnem egy évezreden át tartó érát jelentett: 
a feudalizmus korszakát.

Bár a feudalizmust hagyományosan 1001 és 1848 
(bizonyos vonatkozásokban 1867) közé tehetjük, sőt a 
büntetőjog. így a halálbüntetés vonatkozásában az tu
lajdonképpen egészen 1880. szeptember I -jéig. a Cse- 
megi-kódex hatályba lépéséig tartott, mégis jelen ta
nulmány csak a közép- és a kora újkor szakaszát, 
vagyis a „klasszikusnak" nevezhető feudalizmus kor
szakát kívánja átfogni, és ezért a halálbüntetés intéz
ményének történeti elemzését lezárja III. Károly 1723. 
évi nagy igazságügyi reformjaival. Az ezt követően 
meginduló felvilágosodás, illetve a reformkor már csak 
részben volt ugyanolyan tulajdonságokkal leírható, 
mint a 18. század első feléig tartó korszak. így annak 
elemzése már egy önálló tanulmányt igényelne. Ezen 
kívül a dolgozat (egyetlen kivétellel)3 nem terjed ki a 
szoros értelemben vett eljárási szabályoknak és azok 
változásának bemutatására sem. így -  terjedelmi okok 
miatt -  nem foglalkozik sem az akkuzatórius, sem az 
inkvizitórius per részleteivel, de a kegyelmezési jog 
gyakorlásával sem.6

A feudalizmus büntetőjogának a halálbüntetés 
vonatkozásában is talán legfontosabb jellegzetessége 
az, hogy a törvényi szabályozás csak másodlagos jelen
tőségű. a legfontosabb jogforrás végig a szokásjog. 
Törvényi szinten csak azt szabályozták, ami az ország 
(vagy az uralkodó csoportok) egésze számára olyan 
fontos volt, hogy írásos formát kellett neki adni. amely 
valamelyest garantálta az adott norma érvényesülését 
az ország teljes területén, mindenki vonatkozásában. 
Mindazonáltal -  különösen a patrimoniális királyság

korában -  a törvények betartatása nagyban függött az 
egyes területek felett tényleges ellenőrzést gyakorló 
főurak hajlandóságától, ezért nem mondhatjuk, hogy a 
király akarata mindig és mindenhol egyformán 
érvényesült volna. Ez már csak azért is így volt. mert 
egyrészt a törvények hatálya deklaráltan a király 
uralkodásának idejére szólt.7 a dekrétum tehát nem élte 
túl megalkotóját;8 másrészt azért, mert a törvény sokáig 
csak a büntetendő cselekmény elnevezését tartalmazta, 
ám annak meghatározását, a büntetendő magatartás 
tényállásának körülírását nem, ami értelmezési bizony
talanságokhoz, számos esetben pedig szándékos fél
reértelmezésekhez vezetett; harmadrészt pedig azért is. 
mivel a dekrétumok gyakran esetleges, ad hoc jellegű 
szabályokat tartalmaztak, aktuálisan felmerült prob
lémák kezelésére vonatkozó konkrét válaszokat adtak, 
így eleve nem is léptek fel állandósági igénnyel.

Ezért a törvényi jog helyett, illetve a dekretális szin
ten nem szabályozott kérdésekben amellett az adott 
terület szokásjoga volt a meghatározó, amely mind a 
büntetendő magatartások meghatározása, mind ezen 
cselekedetek büntetésének szabályozása vonatkozásá
ban területenként jelentősen eltérő lehetett. Emellett a 
14. századtól megjelentek a büntetőjogi jogforrások kö
zött azon privilégiumok is, amelyek egyes városoknak 
vagy földesuraknak büntető joghatóságot biztosítottak 
polgáraik, illetve az uraság birtokain elfogott parasztok, 
szolgák, jobbágyok felett.9 E kiváltságlevelek biztosí
tották a törvények által nem szabályozott büntetőjogi 
kérdések esetében azt a jogot, hogy a városok és a föl
desurak a helyi szokásjogi szabályok alapján bíráskod
hassanak. valamint azt. hogy saját maguk is alkothas
sanak új büntetőjogi normákat. E jog az élet elvételének 
kimondására, illetve egyes bűntettek halállal való bün
tethetőségére is kiterjedt; ezt nevezték a vérhatalom 
jogának vagy pallosjognak („ius gladii”). Mivel az 
ilyen felhatalmazás alapján érvényesített földesúri 
jogok, illetve a városok vonatkozásában az ezek alapján 
alkotott statútumok (helyi szabályrendeletek) egyrészt 
különböző magatartásokat nyilvánítottak bünte
tendőnek. másrészt ugyanazon bűncselekményeken 
gyakran mást és mást értettek, harmadrészt pedig 
ugyanazon vagy nagymértékben hasonló jellegű bűn- 
cselekményeket igen eltérő módon szankcionáltak,10 
ezért a jog széttöredezettsége, lokális jellege a helyi 
statútumalkotás és a földesúri bíráskodás révén tovább 
erősödött, és ezt a differenciáltságot az eljárási 
kérdések hasonlójellegű szabályozása csak még inkább 
elmélyítette.

Mindennek következtében a feudalizmus teljes 
időszakára a jogi partikularizmus, valamint annak 
területi specifikációja, a territorializmus nyomta rá 
bélyegét. Más jog érvényesült nemcsak az egyes föld
rajzi területeken, hanem ugyanazon székhellyel rendel
kező, ám különböző hatáskörű bíróságok vonat
kozásában is. Mindehhez pedig ráadásként a nyílt joge
gyenlőtlenség járult. vagyis más szabályok vonatkoztak 
a parasztokra és a szolgákra, illetve a későbbiekben a 
jobbágyokra, mint a városi polgárokra, és ezekre _
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megint mások, mint a nemesekre. Ezért azt mond
hatjuk, hogy a jogegyenlőtlenség a partikularizmus egy 
további, személyi-státuszbeli különbségeken alapuló 
változata volt, amely különösen a rendi korszakba való 
átmenet hajnalán, a 13. század végén, a 14. század ele
jén erősödött fel.

A fent ismertetett jellemzők miatt nagyfokú volt a 
jogbizonytalanság is. A szokásjog, amely uralta e 
korszakot, eleve határozatlan volt. miáltal lehetőséget 
adott a bírói önkényre, amit kizárólag az előkelők 
érdekében vettek igénybe, ha szükség volt rá. A 
szokásjog, a törvényi jog, illetve a statútumok 
szabályainak összeütközése esetén megint csak a bíró 
döntésén múlt, hogy az egymásnak ellentmondó ren
delkezések közül melyiket alkalmazza. De maga a 
törvényi és a statuális jog is sokáig csak a bűntettek 
elnevezését tartalmazta, annak megvalósításának for
máját, azaz a büntetendő magatartás tényállásának 
leírását nem. Végül maga a partikularizmus is hoz
zájárult a jogbizonytalansághoz, hiszen egy idegen, aki 
csak átutazóban volt egy adott területen, soha nem 
tudhatta, hogy ott milyen cselekményeket szabad meg
valósítania. és milyeneket nem.11

*  *  *

Rátérve ténylegesen az anyagi jogi normákra, a 
halálbüntetésről rendelkező szabályokat két részre kell 
választani: egyrészről a törvények és az országos jel
leggel érvényesülő szokásjog (mint amilyen a Tri- 
partitum) előírásaira, másrészről pedig a helyi szo
kásjogi és statuális rendelkezésekre. Mivel forrásaink 
elsősorban az előbbiekről vannak, így célszerű az 
elemzést ezekkel kezdeni, rögtön hozzátéve azonban, 
hogy ezek csak a bűntetteknek egy (kisebbik) részéről 
rendelkeznek; a bűncselekmények nagyobbik részét, 
amelyeket a gyakorlatban a leggyakrabban követtek el, 
inkább az utóbbi körben találjuk. A törvények már a 
büntető előírások elméleti igényű csoportosítását is 
csak a 13. század végétől kísérelték meg, a bevett 
kategóriák definiálása azonban nagyrészt még ennél is 
jóval később, csak a 15. században történt meg. Bár 
többféle klasszifikáció kialakítható az írott országos 
feudális büntetőjogi normákra12 nézve, a legegyszerűbb 
és legkézenfekvőbb mégis az. ha a törvények osztályo
zását (és ezt követő elemzését) annak alapján végezzük 
el. hogy az azok által tilalmazott magatartások esetében 
az elkövetővel szemben milyen szankció alkalmazható. 
Mivel minket e helyütt kifejezetten a halálbüntetés 
érdekel, ezért a következőkben csak azon bűntettekkel 
foglalkozunk, amelyek kapitális következményt vagy 
azt is tartalmaznak.

Ebből a szempontból a törvény által meghatározott 
bűncselekményeket három csoportba sorolhatjuk: a fő- 
és jószágvesztéssel büntethető hűtlenségi (nóta infideli- 
tatis), a fő- vagy jószágvesztéssel fenyegetett hatalmas- 
kodási (potentia, actus potentiae), később „nagyobb 
hatalmaskodási" (potentia maior, actus maioris poten
tiae), illetve a „sima" halálbüntetéssel szankcionált 
közönséges vagy nyilvános bűncselekmények (casus

criminales) körébe. Mivel a törvények főként azokkal a 
magatartásokkal foglalkoznak, amelyeknek országos 
kihatásuk van vagy lehet, ezért nem véletlen, hogy a 
halálos ítélet kiszabását elrendelő legtöbb dekrétum 
hűtlenségi vagy hatalmaskodási tényállásokat ölel fel, a 
nyilvános bűntettek elkövetőinek halállal való fenye
getését és megbüntetését a helyi normákra hagyva. Azt 
is tudni kell azonban, hogy néha hasonló jellegű bűn
tetteket az egyik törvény hűtlenségnek, a másik hatal
maskodásnak, a harmadik pedig esetleg közönséges 
gaztettnek minősít, sőt az is előfordul, hogy a dekrétum 
az adott magatartás mibenlétét egyáltalán nem definiál
ja. Ilyen esetekben elvileg a büntetési tételből lehetne 
kiindulni, de sokszor az is megtévesztő; előfordul 
ugyanis, hogy a törvény pénzzel, egyezkedéssel meg
váltható főbüntetést ír elő gyilkossági, azaz köz
törvényes bűntettekre, de néha hűtlenségre is. A kate
gorizálás során az sem segíti a helyzetünket, hogy 
egyes törvénycikkek pusztán általános, önmagukban 
semmitmondó rendelkezéseket tartalmaznak a bün
tetésre nézve, amelyekből néha még az sem derül ki 
közvetlenül, hogy az előírás halálra szólt-e, netalán 
valamilyen más büntetésre, vagy pedig az adott esetben 
bírói mérlegelésnek volt helye.13 Ilyenkor (más, hason
ló jellegű büntetésekről szerzett információk alapján) 
csak következtetni tudunk arra, hogy a szankció a 
gyakorlatban milyen következményt is jelentett.

A törvények által leggyakrabban büntetett, ún. 
hűtlenségi vétkek esetében az ítélet fej- és jó
szágvesztésre szólt; ennek értelmében az elítélt nem
csak életével fizetett tettéért, hanem vagyonával is, azt 
tehát az egyébkénti örökösök nem örökölhették meg, 
annak tulajdonjoga a királyra (pontosabban a fiscusra, 
a kincstárra) szállt vissza, és újbóli szabad adományo
zás tárgyát képezte. Ha a király kegyelmet adott, ez 
pusztán a fővesztés alól mentesített, a vagyon elvonása 
alól nem.14 Kezdetben a hűtlenség bűncselekményi 
kategóriája pusztán a felségsértés (crimen laesae 
maiestatis) és a felség- (avagy haza-)árulás (perduellio, 
crimen perduellionis) bűntettét ölelte fel, amely azzal 
volt összefüggésben, hogy a patrimoniális királyság 
korában az uralkodó hatalma személyes volt, az a seni- 
or-vazallusi függőségi rendszeren alapult, így a király 
érdekeit legfőképpen saját személyének, illetve szemé
lyes hatalmának veszélyeztetésén keresztül lehetett 
sérteni. Erre pedig csak azok voltak képesek, akik tény
leges személyes függőségben álltak a királlyal, neki 
közvetlenül alárendeltek voltak, vagyis -  ebben a 
korszakban -  e bűncselekményeket azok követhették 
el, akik az uralkodóval szemben Isten nevére letett 
személyes hűségesküjüket szegték meg, azaz a király
hoz magához hűtlenné (infidelis) váltak.

A rendi korszakban a haza, illetve az ország 
fogalmának kitágulásával egyre újabb és újabb tényál
lásokat minősítettek törvényileg hűtlenségnek, éppen 
ezért a szankció jellegén kívül e büntetendő magatartá
sok között nem sok hasonlóságot találunk. Az egyre 
bővülő hűtlenségi alakzatok ekkor már nemcsak a ki
rálynak vagy a királyi család tagjainak személyét, il-
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letve az uralkodó hatalmát veszélyeztető, hanem az 
ország függetlensége, területi épsége, a nemesek biz
tonsága, az ítélkezés és a jogalkotás rendje és háborí
tatlansága, a keresztény, majd a katolikus vallás, 
valamint egyes személy elleni és nemi deliktumokat is 
felöleltek. Mivel gyakran esetlegesen felmerülő, 
átmeneti problémákat is hűtlenségnek nyilvánítottak, 
ezért e problémák felmerülésével vagy megszűnésével 
rendszeresen változott a hűtlenségi esetek köre. Nem 
lehet tehát azt mondani, hogy e bűncselekményi 
kategória a feudalizmus folyamán akár csak megköze
lítőleg is definiálható lenne. Különösen nehéz e vonat
kozásban a katonai jellegű deliktumok besorolása, hi
szen azok legtöbbje közvetlenül vagy közvetve az or
szág biztonságát, területi épségét, illetve az ország
lakosok szabadságát veszélyeztető magatartásokat nyil
vánít bűntettnek: vannak köztük azonban olyanok, 
amelyek klasszikus hatalmaskodási eseteket, de olya
nok is, amelyek pusztán katonák által elkövetett nyil
vános bűncselekményeket rendelnek halállal büntetni. 
Mi ez utóbbiakat is -  jellegüknél fogva -  a nóta inft- 
delitatis körében tárgyaljuk.

Magát a „hűtlenség” kifejezést először Könyves 
Kálmán Második Törvénykönyve tartalmazta, amely 
halálbüntetést írt elő a felségsértésre, a felségsértés (a 
király élete vagy méltósága elleni összeesküvés) meg
kísérlőire, sőt még az ezzel tudomással bírókra is, ha 
nem tettek erről a királynak jelentést.15 Ez a ren
delkezés azonban nem volt más, mint Szent István 
Második Dekrétuma16 51. fejezete egy részének szó 
szerinti megismétlése, ami azt jelenti, hogy hűtlenségi 
eseteket már első szent királyunk is büntetni rendelt. A 
már említett 51. fejezet mellett, amely a felségsértésen 
kívül a felség-, illetve hazaárulásra is ezt a szankciót 
írta elő,17 az 53. artikulus hasonló következmény alkal
mazását rendelte a király megrágalmazóira és a ki
rállyal szemben bizalmatlanságot szítókra is.181. Endre 
rendelései között, a szankció jellegéből megállapít
hatóan, szintén találunk hűtlenségi kázusokat: ő a bál
ványimádást, pontosabban a pogány szokások követé
sét és pogány szertartások végzését, valamint az isten- 
káromlást tiltotta fej- és jószágvesztés terhe mellett.19

Ezt követően azonban több mint két évszázad telt el 
anélkül, hogy királyaink dekretális szinten hűtlenségi 
eseteket szabályoztak volna. A nóta fogalmát leg
közelebb csak III. Endre 1298. évi dekrétuma tartal
mazta. ám e fogalom viszonylagos kiforratlansága még 
jól látszik abból, hogy a „hűtlenséggel megbélye- 
gezettek" szókapcsolat éppen abban a törvénycikkben 
fordul elő, amelyik címe szerint „azoknak a hatal- 
maskodóknak a büntetéséről" szól, „akik az elégtétel- 
adást meg akarják kerülni".20 E cikk azokat a szemé
lyeket nyilvánítja hűtlenné, akik sérelmet okoztak 
másoknak (például mások birtokait elfoglalták, javait 
feldúlták), és ezért törvény szerint elégtételt kellene 
adniuk, de erre nem hajlandók, hanem ehelyett 
megfenyegetik a sértetteket, hogy azok ismerjék el, 
hogy ezt az elégtételt már megkapták. Mindazonáltal -  
/torának nem nevezve -  ez a dekrétum egyéb hasonló

magatartásokat is tilalmaz; így büntetni rendeli azokat, 
akik a közbiztonság szempontjából veszélyes erődít
ményeket és várakat nem bontják le,21 valamint a hamis 
pénzek verőit vagy veretőit is.22

I. Károly 1342. évi decretuma, amely a törvényes 
fizetőeszköz védelméről, továbbá a pénzhamisításról és 
a nemesfémekkel kapcsolatos visszaélések különböző 
eseteiről, valamint azok büntetéséről rendelkezett, már 
közelebb járt a hűtlenség fogalmának későbbi meg
közelítéséhez; ez a törvény Kálmán dekrétuma után a 
második, amely valódi hűtlenségi esetet szabályozott, 
és azt ezen a néven is nevezte.25 A pénzhamisítással 
kapcsolatos magatartások ezt követően is a nóta egyik 
leglényegesebb esetkörébe tartoztak: így büntetni ren
delte azokat az 1405. évi (I.) 18. te. (sőt definiálta is a 
tényállás ismérveit):24 az 1464:26. te.;23 az 1523:40. 
te;26 az 1545:51. te.;27 valamint az 1546:48. te.28 
Ezenkívül az 1525:23. te. hűtlennek nyilvánította 
azokat is, akik külföldi pénzeket hoztak be, illetve akik 
az ilyen, nem hivatalos pénzzel fizettek, vagy azt fize
tésül elfogadták, sőt e bűntettre már nem is fővesztést, 
hanem élve megégetést rendelt;29 az 1526:35. te. (a 
hivatalos fizetőeszköz elértéktelenedését megelőzendő) 
az országba rézpénzt behozókat;30 az 1526:36. te. pedig 
az ilyen rézpénzeket engedély nélkül beváltókat (az 
azzal fizetőket) és a rézpénzek kivivőit is.31

Ezen kívül számos más bűntettet is hűtlenségnek 
minősítettek hosszabb-rövidebb időre: így /totónak 
számított a hűtlenek befogadása, eltartása, bújtatása 
vagy bármely más módon való segítése;32 ha a királyi 
ember tevékenysége (például a határjárás vagy birtokba 
iktatás) során törvénytelenül járt el, és erre -  cse
lekedetét leplezendő -  hamis esküt tett;33 hűtlenség 
miatt volt felelősségre vonható az is, aki az engedély 
nélkül épített és a közbiztonságra veszélyes várát, 
kastélyát nem rombolta le;34 aki az általa törvénytelenül 
elfoglalt vagy egyébként neki juttatott javakat, várakat, 
kastélyokat, mezővárosokat, falvakat és egyéb földeket 
felszólítás ellenére sem adta vissza jogos tulajdonosá
nak vagy annak örökösének,35 vagy azokat visszaadta 
ugyan, de később erővel újból magáévá tette;36 aki az 
ország rendes bíráit ítélkezési tevékenységük vagy más 
hivatalos eljárásuk (például a végrehajtás) során, illető
leg azok miatt megverte, megsebezte, megölte vagy 
szabadságában korlátozta (elfogta, letartóztatta);37 aki 
hasonló módon cselekedett a végrehajtási cselek
ményeket végző hiteleshelyi küldöttekkel vagy királyi 
emberekkel,38 az országgyűlésre, vármegyei köz
gyűlésre menőkkel vagy ott tartózkodókkal,39 illetve a 
vármegyei törvényszékre menőkkel vagy onnan jövők
kel;40 aki a király által adott szabad menedéklevelet 
megsértette;41 aki velenceieknek vagy lengyeleknek 
várakat, erősségeket, városokat, falvakat vagy egyéb 
ingatlanokat adott, ajándékozott, zálogosított vagy más 
módon idegenített el.42 Hűtlennek nyilváníttattak azok 
is, akik trónüresedés idején, vagyis a király halála után 
birtokokat foglaltak el, raboltak, fosztogattak, gyújto
gattak vagy más gonosztetteket vittek véghez;43 akik 
nem a királytól, hanem a pápától kértek egyházi
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javadalmakat, és ezzel a király főkegyúri jogát meg
kérdőjelezték (az ilyeneket egyébként nem lefejezéssel, 
hanem vízbefullasztással kellett büntetni);44 akik a 
végvárakat veszni hagyták;45 akik a végvárakból a 
fegyvereket, hadi felszereléseket és élelmiszereket 
elvitték, és ezzel a végvár védőit az ellenségnek kiszol
gáltatottá tették;46 a végvárak két várnagyát, ha mind- 
kettejük eltávozott a várból és ezzel azt parancsnokság 
nélkül hagyták;47 akik lovak, illetve olvasztott arany és 
ezüst külföldre vitele (csempészése) céljából külföl
diekkel társaságot kötöttek (szövetkeztek), akkor is, ha 
a kivitelt még meg sem kísérelték;48 akik fegyvert, 
hadiszereket vagy élelmiszert adtak el a törököknek;49 
akik a török uralom alól menekülőket személyükben 
vagy vagyonúkban háborgatták;50 akik második alka
lommal is visszaűzéssel51 éltek;52 akik férjüket, szü
lőjüket vagy magzatjukat megölték vagy megölették;53 
továbbá azok a városi bírák és esküdtek, akik valamely 
nemest alaptalanul halálra ítéltek.54

Az 1523:54. te. a lutheránusokat, mint „nyilvános 
eretnekeket és boldogságos szűz Mária ellenségeit", ha 
hitükkel fel nem hagynak és a katolikus felekezethez 
vissza nem térnek, valamint ezek pártfogóit és támo
gatóit ugyancsak „halállal és összes javaik elvételével" 
rendeli büntetni: az 1525. évi IV:4. te. címe szerint 
pedig már „a lutheránusokat meg kell égetni”.55 
Továbbra is hűtlenségnek minősült természetesen a fel
ségsértés és a felségárulás (pártütés, összeesküvés, 
lázadás);56 nótát követett el ezenkívül az a kapitány, aki 
a törvénysértőket vonakodott megbüntetni;57 az az 
alispán vagy szolgabíró, aki a beszedett adót vagy hadi
segélyt visszatartotta, illetve mindazok, akik azt elra
bolták,58 vagy eleve meg sem fizették;59 akik ország- 
gyűlés ideje alatt a távollevő nemesek birtokait elfog
lalták, házukba betörtek vagy a távollétet kihasználva 
az otthon hagyott személyekkel vagy jószágokkal 
szemben erőszakosságokat követtek el;60 akik maga
sabb zsold és nagyobb haszon reményében, nyere
ségvágytól indíttatva idegen uraknak és tartományok
nak a szolgálatába állottak;61 akik lőport, salétromot 
vagy rezet az országból kicsempésztek, vagy az ellen
ségnek átadtak;62 akik a törökkel kötött békét megron
tani törekedtek;63 illetve akik panaszaikkal nem a ma
gyar hatóságokhoz, hanem a törökhöz folyamodtak.64

Mindezen törvények a hűtlenség ismérveit csak eseti 
jelleggel, egy-egy magatartás vonatkozásában szabá
lyozták; létezett azonban négy olyan törvénycikk, ame
lyek a hűtlenségnek az adott korban elismert eseteit 
összefoglalták, és amely kompilációk ezért iránytűként 
szolgáltak az egyébként bizonytalan és zavaros jogi 
normák között eligazodni kívánó jogkeresők és persze 
a jogalkalmazók számára. Ezek közül az első (és a 
bizonytalan jogi helyzet megszüntetése szempontjából 
éppen ezért talán a legfontosabb) az I. (Hunyadi) 
Mátyás nevéhez fűződő összeállítás, vagyis az 1462. 
évi 11:2. törvénycikk volt. Ez az artikulus 14 parag
rafusban a hűtlenség 18 esetét sorolta fel: ide tartozott a 
felségsértés; az okirat-, pecsét- és pénzhamisítás,

__ illetve a hamis okirat, pecsét vagy pénz felhasználása; a
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rokongyilkosság; a nyilvános gyújtogatás; az „ország 
belállapotának felforgatására" idegen zsoldosok be
hozatala; a bírói ítéleteknek való ellenszegülés; a kirá
lyi menedéklevél megsértése; az ország rendes bíráinak 
megölése vagy megsebesítése; a várak elárulása (fel
adása); a peres ellenfelek megölése; a nyilvános 
eretnekség; és a vérfertőzés.6-'’ A következő kompilációt
II. Ulászló állíttatta össze és hirdettette ki az 1495. évi 
IV:4. törvénycikkelyben. Ez gyakorlatilag szó szerinti 
megismétlése a Mátyás „kisebb dekrétumában” foglal
taknak.66 annyi változtatással, hogy a felségsértésnek és 
a peres felek megölésének definíciója valamelyest 
megváltozott, bekerült a hűtlenségi esetek közé a vérro
konok megsebesítésének, a testcsonkításnak és a szem- 
kivájásnak, valamint az ország nemesei birtokában lévő 
várak erőszakos vagy alattomos elfoglalásának a tilal
ma. kikerült ellenben a hűtlenségi tényállások közül a 
bírói ítéleteknek való ellenszegülés.67

A legnagyobb hatású összeállítást azonban két
ségkívül a Tripartitum I. Részének 14. címe tartalmaz
ta: ez 18 paragrafusban 43 elkövetési magatartást nyil
vánított hűtlenségnek, szabályozva gyakorlatilag az 
addig megállapított hűtlenségi eseteknek a teljes kö
rét.68 Ebben a II. Ulászló által megfogalmazott tényál
lások mindegyike megtalálható, de bekerült rengeteg új 
cselekmény is. továbbá a már szabályozott, illetve meg
nevezett magatartások közül ehelyütt több részletezve 
is kifejtésre került. Ennek alapján Werbőczy termé
szetesen maga is hűtlenségnek tekinti a felségsértést (1. 
§), ám azt immár megkülönbözteti a felség- (haza-) 
árulástól (2. §), továbbá mindkettőt szabatosan definiál
ja. A rokongyilkosság köréből kiemelkedik nála az 
atya-, feleség- és férjgyilkosság, valamint az atyafiak 
meggyilkolása és megsebesítése, amelyek külön is 
megnevezésre kerülnek (5. §). Új elemként tartalmazza 
a Hármaskönyv a mostohaanyával elkövetett „vér-fer
tőzést, valamint annak a megerőszakolását (6. §); az 
ország rendes bíráinak megölése és megsebesítése mel
lett azok megverését vagy elfogását (letartóztatását), 
illetve ugyanezen cselekmények végrehajtását a bírák 
helyetteseivel szemben (II.  §); a király által össze
hívott országgyűlésre menők és az arról jövők meg
ölését (12. §); a végrehajtást foganatosító királyi em
berek vagy hiteleshelyi (káptalani vagy konventi) 
küldöttek megölését, megsebesítését vagy megverését 
(13. §); az ország végvárainak feladását (16. §); az 
ellenségnek fegyver vagy élelem szállítását (17. §); 
valamint a töröktől menekülő személyek háborgatását, 
letartóztatását és fosztogatását (18. §). Emellett a 
Tripartitum II. Része 43. címének 5. §-ában hűtlen
ségnek minősíti azt. ha nők meggyilkolják férjüket, 
szülőjüket vagy magzatukat,69 a II. Rész 73. címének 5. 
§-a pedig az ugyanazon ügyben második alkalommal 
elkövetett visszaűzést is.70

Az ezt követő két évszázad kusza összevisszasága, 
ad hoc rendelkezései és esetlegesen kimondott tilalmai 
elemi erővel vetették fel az újabb rendszerezési igényt. 
Erre a megosztottság, a török uralom, a háborúk és a 
Rákóczi-szabadságharc lezárulta után, egy viszonylag
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nyugodt korszakban kerülhetett csak sor; éppen ezért az 
újabb kompiláció, amely már rendszertanilag is tisztáz
ta az egyes büntetendő magatartások mibenlétét, csak
III. Károly alatt született meg. E rendszerezés összes
ségében négy különböző törvénycikkben (1723:9., 10., 
11. és 12. te.) jött létre, amelyek közül a hűtlenség 
tényállása körében megmaradó magatartások az 
1723:9. te.-ben nyertek elhelyezést. Ezen artikulus 
jelentősen visszametszette azon cselekmények körét, 
amelyek /totónak minősültek, s a fej- és jószágvesztés 
büntetését mindössze 9 paragrafus71 16 elkövetési ma
gatartására tartotta meg. Ezek közé tartozott a fel
ségsértés és a felségárulás; a hivatalos személyek által 
elkövetett okirat-hamisítás; a pénzhamisítás és a hamis 
pénz felhasználása; „az ország belső állományának 
feldúlására” emberek behozatala; a nyilvános eretnek
ség; a végvárak feladása; az ellenségnek fegyver vagy 
élelem szállítása; a töröktől menekülők zaklatása, 
letartóztatása és fosztogatása; öntött aranynak és ezüst
nek az országból való kicsempészése és erre való szö
vetkezés külföldiekkel.77

Végül, a hűtlenségi esetek lezárásaként, ugyancsak 
itt célszerű megemlíteni egyrészt a katonai jellegű 
feudális kori bűntetteket, akár kifejezetten notának 
neveztetnek azok, akár nem, másrészt a katonák vagy 
valamilyen szempontból katonának minősített szemé
lyek (a Dózsa-féle parasztlázadás résztvevői és vezetői, 
a szabad hajdúk vagy a kóborló katonák) által elkö
vetett hatalmaskodásokat és nyilvános gaztetteket is. 
Az ezekre vonatkozó szabályok, hasonlóan a szorosan 
felfogott hűtlenség kázusaihoz. gyakran esetlegesek, 
pillanatnyi szükségletek által megfogalmazottak, néha 
pedig vissza-visszatérőek, ami e szabályok folyamatos 
megszegéséről és az ezen cselekmények kiirtására tett 
kísérletek sikertelenségéről árulkodik. Az ilyen jellegű 
magatartások megvalósítói közül a középkorban és a 
kora újkorban halállal volt büntetendő az, aki a szemé
lyes hadba vonulási kötelezettségét kifejezetten pénzzel 
akarta megváltani,73 illetve azt egyébként vonakodott 
teljesíteni;74 aki csapatait, katonáit nem küldte el a had
járatba vagy a hadi szemlére, illetve azokat onnan 
visszavonta;75 aki a háborúból vagy a hadi szemléről 
felettese tudta és engedélye nélkül titkon eltávozott 
(megszökött);76 az a katona, aki papok vagy nemesek 
házaira rátört, azokban megszállt, papi-egyházi uradal
makat háborgatott, az ott felhalmozott élelmiszereket 
vagy más javakat elvitte, illetve ilyen birtokokat fosz
togatott:77 aki a nemesek és jobbágyok szekereit és 
lovait elvette;78 valamint aki a táborba élelmiszert szál
lító jobbágytól azt pénzfizetés nélkül elvette (elrabol
ta).79 Kapitális szankció járt a Dózsa-féle paraszt
lázadás azon résztvevőjének, aki nemeseket ölt vagy 
nőket erőszakolt meg,80 illetve e lázadás azon katonai 
vezetőjének (kapitányának, századosának, tizedesé
nek), aki erre önként és nem kényszerből vállalkozott;81 
továbbá annak, aki a hadi szemlére másnak a szolgáját 
állította és aki a magáét másnak kölcsönözte;82 és 
annak is, aki a táborban elszabadult lovat befogván azt 
nem adta oda a kapitánynak, hanem elrejtette.83 Végül

halálbüntetéssel voltak sújtandók azok a katonák és 
hajdúk, akik raboltak, fosztogattak, loptak és a 
szegényeket nyomorgatták;84 az ún. szabad hajdúk és a 
kóborló katonák, akkor is, ha közönséges bűncselek
ményeket nem követtek el (illetve azokat velük szem
ben bizonyítani nem lehetett);83 azok, akik maguk 
szabad hajdúkat tartottak;86 valamint azok a lovas kato
nák is, akik hat hónapra hat forintnál nagyobb zsoldot 
vettek.87

A hűtlenség esetköréről áttérve a hatalmaskodás 
(nagyobb hatalmaskodás) vétségére, az első feladat 
annak megválaszolása, hogy mi is a kettő közötti 
különbség. A halállal büntethető hatalmaskodás (poten- 
tia, actus potentiae), avagy ahogy 1471 óta88 nevezik, a 
nagyobb hatalmaskodás (actus maioris potentiae) bün
tetése a fej- vagy jószágvesztés (főbenjáró ítélet -  sen- 
tentia capitalis), míg a hűtlenségé a fej- és jószág
vesztés volt. Vagyis a hűtlenek mind vagyonukat, mind 
életüket elveszítették, a nagyobb hatalmaskodók (a 
továbbiakban -  a kisebb hatalmaskodást lacttis minoris 
potentiae] ide nem értve -  egyszerűen csak „a” hatal
maskodók) viszont vagy csak az egyiket, vagy csak a 
másikat. Ez alapvetően az elkövető és a sértett mege
gyezésétől, illetve a sértett akaratától függött: ha a 
sértett (tipikusan vagyoni „jóvátétel'’ ellenében, de elvi
leg akár a nélkül is) „megbocsátott" az elkövetőnek, és 
a halálos ítélet végrehajtásáról (ami jó ideig kifejezetten 
az ő feladata volt) lemondott, illetve azt egyszerűen a 
számára rendelkezésre álló egy év alatt sem hajtotta 
végre, akkor a hatalmaskodó megmenekült a halálbün
tetéstől. Az anyagi ellentételezésből egyébként csak 
egyharmad rész illette meg a sértettet vagy annak 
családját; a másik kétharmadot a bíró kapta. Azonban 
ez nem eredményezett szoros értelemben vett (örök) 
tulajdonjogot, csak egyfajta sajátos zálogot jelentett; 
hiszen az elkövető vagy annak családja ezen birtokokat 
közbecsű értéken (ami a birtok egyéves hasznainak 
tízszeresét jelentette, vagyis a birtok valós forgalmi 
értékét meg sem közelítette) bármikor visszaválthatta, 
mégpedig mind az áldozattól vagy annak családjától, 
mind a bírótól vagy annak rokonságától.

Maga a „hatalmaskodás” kifejezés először III. Endre 
1298. évi dekrétumában fordult elő,89 de a potentia 
esetében irányadó eljárási szabályok törvényileg csak 
1351-től kerültek részletezésre. Az 1351:9. törvénycikk 
például kimondta, hogy akit hatalmaskodás miatt 
főbenjáró ítéletben elmarasztaltak, azt az ügy bírójának 
el kell fognia, és „a felek közt létesítendő egyesség 
eszközlése végett" három napon át le kell tartóztatnia. 
Ha ezalatt a felek megegyeznek (például abban, hogy a 
sértő valamekkora összeget fizet áldozatának vagy 
valamely birtokát [birtokait] átadja neki), akkor a fő
benjáró ítéletben elmarasztalt megszabadul; ha viszont 
az egyezség nem jön létre, akkor a bírónak ki kell szol
gáltatnia az elítéltet az ellenfél kezéhez, hogy az az 
ítéletet rajta végrehajtsa. Mindazonáltal kiegyezésre 
még ezt követően is, egészen a halálos ítélet végrehaj
tásáig lehetőség volt -  erre utalt az 1435. évi (II.) 5. te. 
2. §-a: „A peres felek pedig [...] szabadon egyezkedhet



nek a mikor akarnak; aminthogy országunk régi és di
cséretes szokása bármely hatalmaskodásokra és más 
dolgokra nézve az ilyen szabad egyezkedést megkíván
ja és megengedi."90 Az 1486:15. te. már a peres eljárás 
szabályait is kinyilvánította: eszerint az eljárást a 
felperes (a sértett) akkor kezdeményezhette, ha a sérelem 
megtörténtéről bizonyítékkal (tanúvallomással) rendelke
zett. Ha ezt a tanúvallomást az alperes (a vádlott) nem 
fogadta el, akkor a felperes esküt tenni tartozott ellenfele 
fejére, hogy vádja megalapozott (vagyis hogy a hatal
maskodás megtörtént, és annak elkövetője az alperes volt). 
Ezt követően következett a bizonyítás, amelynek ered
ményeképpen ítélte meg a bíró az ügy érdemét eldöntő 
eskü letételének jogát a felperesnek vagy az alperesnek.

Ennek a közbenső ítéletnek döntő jelentősége volt, 
hiszen ha a felperes esküdhetett, és elegendő eskütársat 
tudott felsorakoztatni álláspontja mellett, akkor a bíró 
köteles volt az alperes ellen dönteni, és őt főbenjáró 
büntetésben elmarasztalni. Lévén, hogy e szabályozás 
meglehetősen aggályos volt a vádlottra nézve (hiszen 
így a bizonyítás joga kicsúszott a kezéből), emiatt az 
1492:56. te. az 1486:15. te. által megfogalmazott szabá
lyokat némileg megváltoztatta. Az amendáció lényege, 
hogy a felperes immáron csak akkor esküdhetett az 
alperes fejére, ha az abban a vármegyében lakott, ahol 
a hatalmaskodást elkövették. Ha viszont az alperes 
állandó lakása máshol volt. akkor a törvény már az ő 
jogává tette, hogy esküvel tisztázza magát, vagyis hogy 
tisztító esküvel bizonyítsa: a hatalmaskodásnak minő
sülő magatartásra nem ő adott utasítást vagy parancsot.91 
Akármelyik törvényt is nézzük azonban, az mind
egyikből egyértelműen látható, hogy a patrimoniális 
királyság korszakára jellemző akkuzatórius eljárás a 
hatalmaskodás vétségének elbírálása során a rendi kor
szakban is továbbélt.92

Külön is meg kell emlékezni a Hármaskönyvről, 
mivel az az addigi törvényi és szokásjog egyfajta össze
foglalásaként értékelhető. A hűtlenség, illetve a hatal
maskodás esetén kiszabandó főbenjáró ítélet eltérését az 
I. Rész 16. címe tárgyalja, mely a kettő között két fő 
különbséget nevez meg. Először is azt. hogy míg „a 
hűtlenség vétke által a hűtlen ember mind fejét, mind 
örökségét: azaz minden fekvő jószágát és birtokjogait 
örökre elveszti”, addig „a főbenjáró ítélet átal [...] a 
fekvő jószágok és birtokjogok tulajdona és öröksége 
nem vész el; hanem, ha valamely elitéltet kivégeznek, 
akkor minden fekvő jószága és birtokjoga egyenesen 
fiaira, [...] avagy más törvényes utódaira háramlanak." 
A második differencia pedig abban foglalható össze, 
hogy főbenjáró ítélet esetén lehetőség van a felek közöt
ti megegyezésre, hűtlenség esetén ellenben nincs. Ezen 
kívül a Tripartitum II. Részének 43. címében elhatárol
ja a főbenjáró ítélettől a (kisebb hatalmaskodás esetén 
alkalmazandó) fejváltsági ítéletet is. Ez utóbbi abban tér 
el a nagyobb hatalmaskodás büntetésétől, hogy kife
jezetten és kizárólagosan vagyoni büntetést93 jelent, 
vagyis az önkéntes teljesítés elmaradása esetén sem 
lehet az elkövetővel szemben testi (pláne halál-) bün
tetést alkalmazni, de még elfogni és letartóztatni sem.

Ami ez utóbbit illeti, a hatalmaskodás esetében a 
letartóztatás és fogvatartás módjáról, illetve az egyez
ség megkötésének mikéntjéről és feltételeiről a II. Rész 
55. címe rendelkezik. Ez kimondja, hogy az elítélt 
letartóztatására csak a bíróság bűnösséget megállapító 
ítélőlevele alapján, az ítélőlevél kiállításától számított 
egy évig van lehetőség,94 és arra csak a bíró jogosult, a 
felperes-vádló-sértett nem. Az ezt követő rendel
kezések megegyeznek a 14-15. századi szabályokkal: a 
bíró köteles a békülés és megegyezés megkísérlése 
végett a letartóztatott személyt a felperesnek kiadni, aki 
vagy három napon belül megállapodik az anyagi kom
penzáció mértékéről az elkövetővel, vagy e három nap 
eredménytelen elteltét követően jogosult rajta a halálos 
ítéletet végrehajtani. Ebben őt a II. Rész 57. címe 
alapján még a királyi kegyelem sem akadályozhatja 
meg; az uralkodó ugyanis ekkor (lévén, hogy a hatal
maskodás magándeliktum) nem saját jogáról mondana 
le;9'  más szavakkal: a király nem kényszerítheti a fel
perest arra, hogy önnön akarata ellenére egyezkedjék.96

A potentia anyagi jogi szabályozása -  a hűtlenséghez 
hasonlóan -  kétféleképpen jelenik meg: egyedi esetek, 
ad hoc jellegű törvényi rendelkezések szintjén, illetve a 
korábbi gyakorlat egységes formába öntéseként, kom- 
pilációjaként. Ami az előbbit illeti: mivel itt magán
bűncselekményekről van szó, ezért e vétkek jelentősége 
kisebb, mint a nótáé, következésképpen kevesebb 
tényállásban találkozunk e bűntettekkel, illetve a főben
járó ítélet büntetésével, mint a hűtlenséggel, valamint a 
fő- és jószágvesztéssel. A legtöbbször olyan cselek
ményeket nyilvánítottak hatalmaskodásnak, amelyek 
súlyos következményekkel jártak (akár emberi életben, 
akár anyagi javakban), és amelyeket nemesek követtek 
el, ám amelyek ugyanakkor (az adott korszakban 
legalábbis) nem minősültek hűtlenségnek. A potentia 
cselekménye tehát mint „az erőhatalom jogellenes 
megnyilvánulása"97 elsősorban (bár nem kizárólag) 
nemesek áltai más nemesek ellen elkövetett, hűtlen
ségnek nem minősülő erőszakos bűntetteket ölelt fel, 
amelyeket ezen személyek sokszor csak közvetett tet
tesként valósítottak meg, azáltal hogy parancsot adtak 
embereik (katonáik, szolgáik, jobbágyaik) számára 
ezen bűntettek véghezvitelére.

Ennek alapján a magyar jogtörténetben (bizonyos 
időszakokban) hataimaskodónak minősült az a nemes 
és báró, aki más hatalmaskodókat támogatott;98 az a 
bíró vagy egyéb előkelő, aki más személyt megcsonkít- 
tatott (kivéve, ha a király erre külön engedélyt adott);99 
aki az általa jogtalanul elfoglalt birtokokat a jogos tulaj
donosnak nem adta vissza;100 avagy az a nemes, aki 
más nemesek sérelmére gyilkosságot követett el.101 
Úgyszintén hataimaskodónak tekintetett az, aki vissza- 
űzéssel élt (már akkor is, ha azt első ízben követte 
el);102 aki a végrehajtás során eljáró királyi vagy hite
leshelyi (káptalani, konventbeli) embereket megverte 
vagy megsebesítette;103 aki a közös tanúvallatást vagy a 
szemügyre vételt azért háborította, hogy azt ne lehessen 
véghezvinni;104 az a főúr és nemes, aki a parasztoktól 
jogtalanul kicsikart dolgokat nem adta vissza;105



Jog
valamint az is, aki (még ha az maga az ispán volt is) az 
alispánt vagy a szolgabírót megverte, megsebesítette 
vagy fogságba ejtette.106

A potentia bűncselekménye igazán nagy jelen
tőséggel azonban nem ezekben az ad lioc szabályok
ban. hanem a tipikus eseteknek mondható elkövetési 
magatartásokat felsoroló kompilációkban bírt. Az első 
két ilyen összefoglalás Hunyadi Mátyás alatt, egészen 
pontosan 1464-ben és 1486-ban készült el. Az 1464:7. 
te. még csak négy hatalmaskodási esetet ismert: a 
nemesek megölését: a nemesi birtokok elfoglalását; 
levelek és okiratok elvitelét (amelyek hiányában a bir
tokok tulajdonjogát nem lehetett igazolni); illetve a 
nemesek állandó tartózkodási helyéül (lakóhelyéül) 
szolgáló házak és azok udvarainak megrohanását. A 
Mátyás Decretum maiusához tartozó 1486:15. törvény
cikk. amely az anyagi jogi tényállások mellett -  mint 
láttuk -  eljárásjogi kérdéseket is szabályozott, ellenben 
már öt hatalmaskodási kázust nevezett meg, ezek: „a 
nemesek házainak megrohanása. továbbá a birtokok és 
haszonvételeik meg tartozékaik elfoglalása, úgyszintén 
a nemeseknek igaz ok nélkül való letartóztatása, ezen
kívül a nemeseknek megsebesitése, megverése vagy 
megölése".107 Látható tehát, hogy a levelek és okiratok 
elvitele kikerült a hatalmaskodás köréből: ugyanakkor 
bekerült a nemesek jogtalan letartóztatása (azok elfo
gása. szabadságuk korlátozása), valamint a nemesek 
megsebesitése és megverése. Ezen esetek köre ezt 
követően 1723-ig. III. Károly igazságügyi reformjáig 
nem változott; miután pedig e tényállások minősültek 
(a viszonylag kis jelentőséggel bíró ad hoc jellegű ren
delkezések mellett) a potentia paradigmatikus példái
nak, ezért azokat ezt követően egyszerűen csak „az öt 
eset” („quinque casus") néven emlegették. (Az 
1492:56. te. éppen ezért pusztán megismételte Mátyás 
„öt esetét",108 és ugyanezt tette Werbőczy Hármas
könyve is.109)

1723-ban azonban lényeges, sőt gyökeres változá
sokra került sor. Addigra már törvények garmadája 
nyilvánította vagy hatalmaskodásnak vagy (gyakrab
ban) hűtlenségnek a különböző magatartásokat, sokszor 
egymásnak is ellentmondó jelleggel, úgyhogy nem 
lehetett tudni, melyik szabály van még hatályban és 
melyik nem, melyiket kell betartani és melyiket nem. 
Ezt a jogbizonytalanságot volt hivatva megszüntetni
III. Károly igazságügyi reformja, mely az anyagi jog
szabályok vonatkozásában rendet teremtett a különbö
ző típusú bűncselekmények között. Ennek során az 
addig hűtlenségnek minősülő tényállások egy részét 
„puszta” hatalmaskodásnak „minősítették vissza" (más 
részüket pedig közönséges deliktummá nyilvánították), 
amelyeket a jogtudomány és a jogászi közvélemény -  
megkiilönböztetendő az „öt esettől” -  „új eseteknek” 
(„novae causae") nevezett el. Ezek az 1723:10. te.-ben 
nyertek elhelyezést, amely I . §-ában kimondta, hogy az 
„öt eset" továbbra is hatalmaskodás marad; 2., 3., 4., 5. 
és 6. §-a pedig az új kázusokat sorolta fel. Ennek 
alapján immáron -  hűtlenség helyett -  nagyobb hatal
maskodásnak minősült a bíráknak, a bírói, királyi, ná

dori. báni vagy hiteleshelyi embereknek a letartózta
tása, fogságba vetése, megverése vagy megsebesitése; a 
szabad menedéklevelek megsértése; a másodszori 
visszaűzés: a bírósági vagy más panaszok benyújtásá
nak vagy kivizsgálásának akadályozása azáltal, hogy 
valaki az ilyen panaszkodókat vagy a vizsgálatot 
végzőket megverte, megsebesítette vagy ezekkel mást 
megbízott; valamint a testvérek és vérrokonok 
megsebesitése. a tagcsonkítás és a szemkivájás.110

Végül az írottjogi normák körében a harmadik 
(halálbüntetéssel járó) fő vétségi típus az ún. közön
séges vagy nyilvános bűncselekmények (casus erimi- 
nales) köre volt. Mivel ezek többnyire az alávetett 
rétegek által elkövetett erőszakos, illetve egyéb szem
pontból veszélyes cselekményeket ölelték fel, ezért a 
feudalizmusban nem tartották szükségesnek, hogy 
törvényi szinten szabályozzák ezen bűntetteket és ren
deljék büntetni elkövetőiket, így csak a legsúlyosabb 
ilyen magatartásokat rendezték (a valamelyes garanciát 
mégiscsak jelentő) dekretális szinten, míg a többi 
hasonló cselekmény büntetendőségének megállapítását 
meghagyták a helyi, statuális és/vagy szokásjogi ren
delkezéseknek. Ez alól csak akkor tettek kivételt, ha 
egy-egy közbűncselekmény olyan gyakorivá vált, 
olyannyira elharapózott az ország valamely területén 
vagy egészén, hogy e cselekmények elkövetőinek kiir
tására törvényileg kellett kötelezni az ispánokat, szol- 
gabírákat, kapitányokat stb.

A személyes királyság korszakában emellett még 
érvényesült a törzsi-nemzetségi vérbosszú intézménye, 
illetve a bosszú megváltása, a compositio. ezért ekkor 
törvényi szabályokat csak elvétve találunk, és sokszor 
azok sem írnak elő halálbüntetést még az erőszakos 
bűntettek elkövetőivel szemben sem. így például Szent 
István általában nem rendeli halállal büntetni a 
szándékos emberölést111 és a gyújtogatást,112 Szent 
László pedig úgyszintén az emberölést;113 ez utóbbi 
vonatkozásban azonban van egy fontos különbség ket
tőjük előírásai között: míg ugyanis István a karddal 
történő emberölést mint a gyilkosság kiemelten veszé
lyes, előre elhatározott és többnyire az előkelőket fe
nyegető formáját kiveszi az általános rendelkezés 
hatálya alól, és azt (sőt még annak kísérletét is) halállal 
rendeli megtorolni.114 addig László már a kard általi 
emberölést sem tekinti halállal büntetendőnek, ehelyett 
az elkövető vagyonához igazodó tarifái is kompozíciót 
ír elő. Az életellenes cselekmények szabályozásához 
kapcsolódik még István törvénykönyvének 33. fejezete 
is, amely a házratörésnek. a későbbiekben kialakuló 
„nagyobb hatalmaskodás" egy esetének még mint kö
zönséges bűncselekménynek a halállal büntetését ren
deli el, továbbá kimondja, hogy aki a házra törőt 
megöli, az nem büntethető (jogos védelem).11:1

Érdekes módon a vagyon elleni deliktumok esetében 
a patrimoniális korszak uralkodói már nem ilyen 
engedékenyek, a lopást például (különböző feltételek 
esetén) főbenjáró bűntettnek tekintik. Ez talán azzal 
hozható összefüggésbe, hogy a korai feudális tulajdon- 
viszonyokat mindenáron védeni kellett, és ahhoz, hogy



azok megszilárdulhassanak, és azokat mindenki elfo
gadja és természetesnek vegye, kemény, sokszor 
kegyetlen büntetésekre volt szükség. István például az 
első alkalommal lopásban tapasztalt szolgát a dolog 
visszaadása mellett orrának, másodszor pedig fülének 
megváltására kötelezte (öt-öt tinóval), és ha erre nem 
volt képes, az adott testrész levágását rendelte el.116 Ha 
pedig a szolga harmadszor is lopott, meg kellett halnia. 
Ugyanez volt a büntetése a szabadnak117 és az udvar- 
noknak118 is, ha negyedszer loptak, hiszen először csak 
szolgaságba kerültek (ha magukat megváltani nem tud
ták), ezt követően viszont ugyanazon szabályok vonat
koztak rájuk is. mint a többi szolgára.119

László még ennél is szigorúbb büntetéseket vezetett 
be. sőt azokat uralkodása alatt még tovább szigorította. 
Harmadik Törvénykönyve120 például kimondja, hogy: 
„A szabad ember, ha tiz dénár érőt lop, veszszen min
den vagyonával. Ha kevesebbet, vájják ki fél szemét és 
Ítéltessék meg Szent István törvénye szerint.121 To
vábbá a szolga, ki hat dénár érőt lop. veszítse mind a 
két szemét; ki kevesebbet, fél szemét...” 122 Az idézetből 
látszik, hogy e törvények a szabadok vonatkozásában 
keményebbek voltak, ami talán azzal magyarázható, 
hogy az önjogúak nagyobb felelősséggel tartoztak, mint 
a hatalom alattiak, illetve -  a szolgákkal ellentétben -  
vagyonuk is lehetett, így kevésbé volt érthető és meg
bocsátható, ha ők vettek el jogtalanul mástól olyas
valamit, ami nem volt az övék. E magyarázat 
helyességét látszik alátámasztani a Harmadik Dekré
tum 6. és 7. fejezete is. amelyek közül az előbbi a tolvaj 
asszonyokról, az utóbbi pedig a tolvaj hajadonokról 
szól. Ezek szerint ..ha valamely férjes asszony lopásra 
vetemedik, veszítse orrát, őt pedig adják el és minden 
vagyona, melylyel férje halála után máshoz mehetett 
volna feleségül, veszszen utána...",123 illetve „ha 
valamely hajadon leány lop, adják el és ne nyerje vissza 
többé szabadságát...".124 vagyis halállal ők. mint férji 
vagy apai hatalom alatt állók szintén semmilyen eset
ben sem voltak büntethetők.125 Működött az asylum 
intézménye is: aki lopást követettel, megmenekülhetett 
a testi vagy a halálbüntetéstől, ha templomba menekült, 
ám a szabad ember ekkor az egyház szolgájává vált.126 
Arra is lehetőségük volt az egyház menedékébe futók
nak. hogy ártatlanságukat bebizonyítsák; ha ez sikerült, 
természetesen semmilyen büntetést nem kaptak, ha 
azonban nem. akkor úgy kellett őket tekinteni, mintha 
soha be sem léptek volna a templomba127 (ez tehát 
meglehetősen kockázatos vállalkozás volt, különösen, 
ha figyelembe vesszük, hogy a ..bizonyítás" istenítéle
tekkel történt).128 Ez alól László Harmadik Törvény- 
könyve szerint két kivétel volt: az egyik, ha valaki had
járat idején lopott;129 a másik pedig, ha az elkóborolt ál
latok és szökevény szolgák begyűjtői (az ún. joch-sze- 
dők) a begyűjtött jószágból valamit eltulajdonítottak 
vagy másnak adtak;130 ekkor őket (és az ilyen jószágok 
megvásárlóit) mindenképpen halállal kellett büntetni.131

Szent László Második Dekrétuma (amely időben a 
harmadiknak nevezett után következett) még ennél is 
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dolgot lopott, azt fel kellett akasztani, legyen akár 
szabad, akár szolga,132 de még akkor is, ha az illető 
pap133 vagy valamely főúr hozzátartozója134 volt.135 A 
lúd. tyúk vagy más hasonló dolog eltulajdonításáért az 
elkövető fél szemének kitolása, vagy (kizárólag szolga 
esetében) orra levágása járt. ha viszont a szolga másod
szor is lopott, akkor136 már akasztással büntették őt.137 
A rokonság „enyhítő körülménynek" számított: ha va
laki hozzátartozójától lopott, akkor „csak" száműzetés
sel vagy tömlöcbe vetéssel138 bűnhődött;139 ezenkívül 
továbbra is érvényesült az asylum intézménye, mely 
tartalmában -  mivel ellenkező értelmű rendelkezéseket 
a Második Dekrétum sem tartalmazott -  minden 
valószínűség szerint azonos volt a harmadiknak 
nevezett törvénykönyv által szabályozottakkal. Ezen
kívül a Második Törvénykönyv azáltal is megpróbálta 
visszaszorítani a vagyon elleni bűntetteket, hogy 
nehezítette a lopott dolog eladását, megtiltva minden 
olyan cselekményt, amely az orgazdaságnak akár csak 
a gyanúját is felvethette volna. így tilos és halállal bün
tetendő volt bármely dolognak a meghirdetett vásáron 
kívül történő adásvétele, hiszen a bíró, a vámos és a 
tanúk előtt lezajlott üzlet garanciát jelentett arra. hogy a 
holmi nem bűncselekményből származott, míg már 
pusztán az, hogy valaki nem merte ezen személyek 
előtt eladni portékáját, arra utalt, hogy a dolog nem 
tisztességes úton került az árus birtokába. De nemcsak 
az eladó és a vevő bűnhődött ilyen esetben halállal, 
hanem az esetleges tanúk is: míg a vásáron megkötött 
adásvétel esetében csak az az eladó (a vevő és a tanúk 
tehát nem), aki ténylegesen és bizonyítottan lopott dol
gokat árult.140 Végül úgyszintén halál volt a büntetése 
annak, aki a végekre lopott lovakat vagy ökröket vitt 
eladni. Ilyen esetben eleve tömlöcbe kellett vetni azt. 
aki ezeket a király engedélye nélkül akarta a végeken 
árulni, és addig kellett őt tömlöcben tartani, amíg a 
lovak vagy az ökrök eredetére fény nem derült. Ha az 
árus tisztázta magát, akkor csak az állatokat kobozták el 
tőle: ha viszont ezt nem tette meg, felakasztották, mint 
tolvajt vagy mint orgazdát.141

Szent László törvényeinek kegyetlensége formailag 
nem sokáig maradt meg, mivel utódja, Könyves 
Kálmán közönséges gonosztevőkre (publici malefac- 
tores) már nem írt elő halálbüntetést. így természetesen 
a tolvajokat sem rendelte halállal büntetni.142 Ez azon
ban nem azt jelentette, hogy a halálbüntetés visszaszo
rult volna, hanem pusztán azt, hogy ezen szankciót 
ekkortól már nem törvényi, hanem kizárólag szokásjo
gi alapon alkalmazták (mint ahogy a dekretális szabá
lyozás időszakában is elsősorban szokásjogi alapon 
vették azt igénybe).143 Kálmánt követően tehát a 
közönséges bűncselekmények üldözését és büntetését 
csak kivételes esetben foglalták törvénybe; többnyire 
akkor, ha bizonyos bűntettek oly mértékben elsza
porodtak, hogy a szokásjogi alapú fenyegetés már nem 
bizonyult elégségesnek. Az írottjogi szabályok a patri- 
moniális korszak végétől időről időre halállal rendelték 
büntetni a szándékos gyilkosságot;144 a rablást (rabló
gyilkosságot), fosztogatást, haramiaságot, lopást, gyúj-
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togatást:145 a nemi erőszakot:146 illetve egyszerűen csak 
a „nyilvános gonosztevők" vagy egyéb hasonló meg
nevezéssel illetett bűnözők által elkövetett cselek
ményeket.147 Ezenkívül egyes törvények halálbüntetést 
írtak elő a „véletlen" (valójában gondatlan) emberölést 
elkövetővel.148 a házasságtörő nővel.149 a „varázslónő
vel.150 a rablók „eltartóival" (tulajdonképpen felbujtói
val),131 az istenkáromlást harmadszor elkövetővel.132 
az „üzérkedés és egyéb dolog miatt" a (katonai) tábor
ba menő asszonyokkal.135 a „két feleségű, vérfertőztető 
és közönséges gonosztevő" nemesekkel,134 a kifejezet
ten az anya-, feleség- és gyermekgyilkosokkal.133 vala
mint a többnejűekkel156 szemben.

Az 1723. évi igazságügyi reform természetesen a 
nyilvános bűncselekmények körét sem hagyta érin
tetlenül: az egyébként is halállal büntetendő gyilkossá
gok, fosztogatások, rablások mellett e kategóriába 
kerültek azok a cselekmények is. amelyek egykoron 
hűtlenségnek minősültek. így az 1723:1 i. te. szerint137 
halállal (az eset súlyosságához képest pedig minősített 
halálbüntetéssel) kellett büntetni a „vérrokonok meg
ölök", ezen belül is kiemelten az atya-, anya-, férj-, 
feleség- és gyermekgyilkosokat, valamint a testvérek 
megölőit; „az első és második fokon vérfertőztetőket" 
és „a mostoha anyák s mostoha leányok megszeplő- 
sítőit s az azokkal paráználkodókat"; a hivatalos szemé
lyeket, főpapokat, mágnásokat, nemeseket, illetve az 
ezek kíséretéhez vagy családjához tartozó személyeket 
meggyilkolókat; továbbá „a szülők megverőit vagy 
megsebzőit". Ezen kívül közönséges bűncselekmény 
elkövetése miatt kapitális büntetéssel kellett sújtani 
azokat is. akik uraik várait gonosz szándékkal feladták 
vagy azokat megostromolták; akik pecsétet hamisítot
tak; akik oklevelet hamisítottak, illetve akik a 
törvényszéken szándékosan hamis oklevelet használtak 
fel: továbbá „a mások életére leselkedőket" és „az élet 
és egyszersmind javak elvesztésére törőkét" (azaz a 
rablógyilkosokat). Végül nem egyszerűen halállal, 
hanem rendkívüli halálbüntetéssel kellett sújtani az 
1723:11. te. 13. §-a és a tűzvészek megelőzéséről ren
delkező 1723:109. te. szerint a szándékos gyújtogatókat 
(őket élve meg kellett égetni), valamint az 1723:110. te. 
alapján „az Istent, boldogságos szűz Máriát és Isten 
szentjeit" káromlókat (őket pedig, bár maga a törvény
cikk a büntetésről nem rendelkezett, a korabeli gyakor
lat alapján feltehetőleg meg kellett kövezni).

A kivégzési módról egyébként a törvények csak 
ritkán szóltak: a szegényeket rendszerint felakasztották, 
a nemeseket (és a gyilkosokat, státusuktól függetlenül) 
általában lefejezték, ám ezen kívül egyes brutális bűn
tettek (például rablógyilkosság) esetében gyakran 
alkalmaztak más, kegyetlenebb módszereket is. mint a 
kerékbe törést vagy a karóba húzást. A Tripartitum 
szerint „a tolvajokat felakasztani, a rablókat karóba 
húzni vagy kerékbe törni, a többieket pedig lenyakazni" 
kellett;158 az üzérkedés végett a táborba menő asszo
nyokat zsákba kellett varrni és vízbe kellett fojtani;139 a 
gyújtogatókat pedig -  ahogy az előbb láttuk -  élve meg 
kellett égetni.160 Ezen kívül használták még Magyaror

szágon a kampóra akasztást, az élve megfőzést (ezt 
főként a korai feudalizmus korában), a megkövezést 
vagy az izzó vastrónon való elégetést (lásd például 
Dózsa György halálát), de a legáltalánosabb, leggyako
ribb exeeutiós metódusnak mégiscsak az akasztás és a 
lefejezés számított.

Az írottjogi rendelkezésekről mondottakat össze
foglalva megállapíthatjuk, hogy sok törvény írt elő ha
lálbüntetést különböző bűncselekményekre, mégis, iga
zán jelentős hatása nem a dekrétumoknak és azok arti- 
kuiusainak, hanem a szokásjogi. illetve az azzal szoro
san összefonódó helyi (írottjogi és szokásjogi elemeket 
is tartalmazó) statuális szabályozásnak volt. Miután jel
legükben e két szabályozási szint -  egyértelműen 
elkülönülve az egész ország területére kötelezően kiter
jedő törvényi normáktól -  sok hasonlóságot mutat 
egymással, ezért a következőkben a szokásjogi és a sta
tuális rendelkezéseket (kifejezetten az országosan 
érvényesülő dekretális joganyagtól való megkülönböz
tetés végett) „szokásjog" elnevezés alatt összefogva 
tárgyalom.161 A (korszaktól és területtől függően) 
halállal (vagy halállal is) büntethető magatartások öt 
bűncselekményi kategóriában jelentek meg: az élet el
leni. a testi épség elleni, a vagyon elleni, a vallás elleni 
és a nemi jellegű bűncselekmények körében.

A legsúlyosabb és legveszélyesebb bűntettek ter
mészetesen az élet elleni deliktumok voltak. Ide tarto
zott a gyilkosság (homicidiitm pmemeditatum, homi- 
cidiiim delibemtum), a szándékos emberölés (homicidi
itm dolosum) és esetenként a gondatlan emberölés 
(homicidiitm culposum).162 A gyilkosság és a szándé
kos emberölés elhatárolása ugyan korszakonként és 
területenként változott, de az előbbi fogalomba általá
ban az előre kiterveltem tipikusan vagyoni haszonszer
zés végett elkövetett cselekményeket, illetve az aljas 
indokból vagy célból („gonosz szándékkal" [mali- 
tiose]). avagy „akutomban" (.occulte) véghezvitt maga
tartásokat sorolták, míg az utóbbi kategória tipikusan a 
hirtelen felindulásból elkövetett, előre nem megfontolt 
cselekményeket tartalmazta.165 A gyilkosságnak (és a 
szándékos emberölésnek) voltak minősített esetei, ame
lyek elkövetői a gyilkosoknak alapesetben járó fejvesz- 
tés helyett minősített vagy súlyosított halálbüntetés
sel164 bűnhődtek. így például a rablógyilkosság (lutro- 
cinium) és a bér- (or-) gyilkosság (assassinum) elköve
tőit rendszerint kerékbe törték vagy karóba húzták, míg 
a rokongyilkosoknak általában a lefejezés előtt levág
ták a jobb kezét (amputatio mamis dextrae). A rokon
gyilkosság esetei súlyosságuk okán egyenként nevesít
ve voltak: e körbe tartozott az atyagyilkosság (palrici- 
dium), az anyagyilkosság (matricidium), a férjgyil
kosság (mariticidium), a feleséggyilkosság (uxoricidi- 
inn).165 a gyermekgyilkosság (infanticidium),'66 a test
vérgyilkosság (fnttricidiitm)[<7 és a magzatölés (mag
zatelhajtás [procuratio abortits, suppressio infantum, 
abactio foetas]),m  továbbá a csak a nő (az anya) által 
elkövethető csecsemőgyilkosság (melynek latin neve -  
egyéb kifejezés hiányában -  a „gyermekgyrlkos- 
sághoz" hasonlóan ugyancsak infanticidium volt).169 A



csecsemőgyilkosság egy sajátos nemének tekinthető a 
gyermekkitétel (expositio infant um) is, már amennyi
ben a gyermek ennek következtében meghalt. Ezt az 
általában ugyancsak halállal büntetendő cselekményt 
az az anya követhette el, aki újszülött gyermekét 
magától eltaszítva elhagyta, és őt mások sorsára bízta. 
Ha a kitétel olyan helyre történt, ahol emberek jártak, 
akik a csecsemőt megtalálhatták és megmenthették, 
akkor lehetséges volt a halálbüntetés elkerülése; ha 
azonban a nő egy járatlan, kietlen, elhagyatott vidéken 
hagyta ott gyermekét, nyilvánvalóan azért, hogy éhen 
haljon vagy a vadállatok prédájává váljon, akkor tette 
gyilkosságnak (ha pedig e körülmények ellenére a gyer
meket mégis még élve megtalálták, akkor gyilkossági 
kísérletnek) minősült, amelynek büntetése szinte 
mindig és mindenhol halál volt. Végül az eszköz jel
legére (és ezáltal a bizonyítási nehézségekre) tekintettel 
ugyancsak halállal, mégpedig sokszor -  a tükörbüntetés 
elvének megfelelően -  élve megégetéssel170 volt bünte
tendő a mérgezés vagy étetés (intoxicatio), továbbá 
annak kísérlete, az arra való felbujtás, a más meg- 
mérgezéséhez történő szándékos segítségnyújtás és az 
étetésben való közreműködés is.171

A puszta testi épség elleni (emberélet kioltásához 
nem vezető) deliktumokat néha szintén büntették halál
lal is, bár következményük (már csak a tálió elvének 
érvényesítése miatt is) az esetek nagyobb részében 
csupán testi büntetés (botozás, korbácsolás, vesszőzés) 
vagy (a 18. századtól) szabadságvesztés (tömlöc, áris- 
tom) volt.1'2 E deliktumok közül a legsúlyosabbnak a 
csonkítás (mutilatio) minősült, amely valamely testrész 
(általában a végtagok, a fül vagy az orr) levágását, vagy 
valamely érzékszervtől való megfosztást (például a 
szem kitolását, kivájását) jelentette. Emellett létezett 
még a ..sebesítés” (viilneratio, cruentatio), a megvetés 
(verberatio) és a „civakodás” (rixa) is, amelyek közül 
csak az elsőt büntették (ritkán) halállal, a másik kettőt 
nem. Mivel a feudalizmusban e fogalmakhoz tényál
lásleírás (hasonlóan más bűncselekményekhez) nem 
tartozott, ezért nem tudjuk pontosan, melyik mit jelen
tett, már csak azért sem. mert e deliktumok jelentése 
helytől és időtől függően változott. Ám nagyjából kije
lenthetjük. hogy a sebesítés rendszerint a súlyos, akár 
életveszélyes, sokszor valamilyen szúró- vagy vágó
eszközzel nyílt sérüléseket okozó cselekményeket, a 
megverés a könnyű vagy súlyos testi sérüléseket elő
idéző magatartásokat, míg a civakodás a könnyű testi 
sértéseket, a (mai fogalmaink szerinti) tettleges becsü
letsértéseket vagy az egyszerű verekedéseket jelentette.

A vagyon elleni bűncselekmények rendes büntetése 
nagyon sokáig (egészen a 18. század végéig), az élet 
elleni deliktumokhoz hasonlóan, szintén a halál volt, és 
miután a bűnözők leggyakrabban az e körbe tartozó 
magatartásokat valósították meg, ezért nem véletlen, 
hogy a legtöbb halálos ítéletet Magyarország 
történelme folyamán a tulajdont sértő bűntettek miatt 
szabták ki. Ezek közül is egyértelműen a legfontosabb 
deliktumnak a lopás (furtitm) tekinthető, amelybe a pat-
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dolog elvétele, hanem annak erőszakkal megvalósított 
válfaja (a későbbi „rablás"), valamint (a feudalizmus 
folyamán végig) a mai fogalmaink szerinti sikkasztás és 
kifosztás is beletartozott. Érdekesség, hogy a deklarált 
nemesi előjogok a furtum  esetében nem mindig érvé
nyesültek a gyakorlatban. A lopást ugyanis kifejezetten 
a szegények, nemtelenek bűncselekményének tartották, 
emiatt például a tolvaj nemesek (akár sommás eljárás
ban történő) halálra ítélése azért történhetett meg. mivel 
az ilyen bárók és grófok szégyent hoztak a nemesség 
egészére nézve, tehát az (mármint a nemesség) levette 
védőkarját róluk, és senki nem tiltakozott értük, ha a 
vármegye vagy valamely város kivégeztette őket. Ezek 
az emberek ráadásul szegények is voltak (különben 
miért követtek volna el lopást), ezért hatalmuk, 
befolyásuk sem sokban különbözött más, nem nemes 
emberekhez képest. A lopás mellett a másik legfon
tosabb (és a lopásnál sokkal veszélyesebb) tulajdon 
elleni bűncselekmény a rablás volt. Fogalmilag a rablás 
körébe sorolták az „egyszerű" rablást (praedocinium), 
amikor is az idegen ingó dolog jogellenes elvételére 
erőszakkal (a későbbiekben már „erőszakon" a puszta 
fenyegetést is értve) került sor, ám emellett más, 
súlyosabb körülmény nem merült fel. Ha a rabló a 
kirabolt személy(ek) életét is elvette, az már latrocini- 
íímnak. rablógyilkosságnak minősült, amelyet sokszor 
szintén a vagyon elleni bűncselekmények körébe 
soroltak, helyesebb azonban ezeket inkább az élet elleni 
cselekmények sorában tárgyalni (ahogy a fentiekben 
ezt mi is tettük). Végül szintén a rablás „minősített 
esetének” számított az útonállás (az utazók feltartóz
tatása és értékeik elvétele), valamint a fosztogatás vagy 
haramiaság (magányos tanyák, házak csoportosan 
elkövetett kirablása).173

A gyújtogatás (crimen incendiarii) szintén csak 
fenntartásokkal sorolható be a vagyon elleni deliktu
mok körébe, hiszen a gyújtogató sok esetben nemcsak 
az anyagi javakat, hanem az emberek életét is veszé
lyeztette, akár tömegesen is. E magatartást ezért az 
egyik legveszélyesebb cselekménynek tartották.176 
olyannyira, hogy még a gyújtogatással való fenyege
tőzést is halállal rendelték büntetni, a ténylegesen elkö
vetett cselekményt pedig minősített halállal, máglyán 
való elégetéssel17'’ torolták meg.176 A feudális magyar 
jogban a vagyon elleni bűntettek legkevésbé tipikus 
alakja a csalás volt; mivel ez a deliktum alapvetően 
intellektuális cselekmény, ezért annak elkövetése ritkán 
fordult elő. így azt sokszor nem is szabályozták külön, 
hanem besorolták a lopás körébe. Akár furtummk 
tekintették azonban, akár síd genezis deliktumnak. az 
elkövetés módjától, az áldozat személyétől és az 
elkövetési értéktől függően szintén szankcionálták 
halállal (is), mégpedig a lopás esetében alkalmazott 
kivégzési módokkal (akasztással, lefejezéssel). Végül 
az előbbi cselekmények mindegyikéhez (a gyújtogatást 
kivéve) mint járulékos cselekmény kapcsolódott vagy 
kapcsolódhatott az orgazdaság. Orgazdának az 
minősült, aki tudott vagy tudhatott arról, hogy az a 
dolog, amit valakitől megvett, amit elrejtett, vagy



aminek továbbértékesítésében közreműködött, bűncse
lekmény elkövetéséből származott. Már az is az orgaz
daság gyanúját vetette fel. ha valaki ..olcsó áron", azaz 
a szokásos forgalmi értéknél sokkal kevesebbért vett 
meg valamit, vagy ha olyan személytől vásárolt, aki 
volt már vagyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt 
büntetve, illetve aki korábban köztudottan nem ren
delkezett olyan dologgal (például lóval, szarvasmarhá
val vagy más. értékesebb jószággal), amit el akart adni. 
Az orgazdaság büntetése néha (néhol) kapcsolódott az 
alapcselekmény szankciójához, néha (néhol) pedig an
nál enyhébb volt; amennyiben azonban az előbbi eset 
valósult meg. az orgazda sokszor (a tolvajhoz, csaló
hoz, rablóhoz hasonlóan) szintén halállal bűnhődött.

A vallás elleni cselekmények sajátossága, hogy azok 
sokszor hűtlenségnek vagy törvényi szinten büntetni 
rendelt közönséges bűncselekményeknek minősültek, 
ez azonban nem feltétlenül akadályozta meg az egyes 
törvényhatóságokat abban, hogy e cselekményeket a 
törvényektől függetlenül, adott esetben azoknál súlyo
sabban. helyi szinten is büntetni rendeljék. így tipiku
san halállal büntetendő vallás elleni deliktumnak 
számított az eretnekség (haeresis), vagyis a katolikus 
egyház által megfogalmazott hittételek és dogmák 
tagadása, a hitehagyás (apostasia). a katolikus vallásról 
való áttérés valamely más hitre, valamint a boszor
kányság (crimen mágiáé). Ez utóbbi üldözése Magyar- 
országon az európai folyamatoknál később, a 17-18. 
században következett be. mértéke pedig meg sem kö
zelítette más európai országokét; ez azonban nem jelen
tette azt, hogy ne büntették volna, akár halállal is. a 
boszorkánynak tartott személyeket. Ide tartoztak a jó 
sok (sortilegi), varázslók (magi), csillagjósok (astrolo- 
gi), szelleműzők (exorcistae), halottidézők (nicroman- 
lae), ráolvasok (incantatores), a varázsszereket 
készítők, vadállatok képére átváltozók és állatokat vagy 
embereket elpusztítok, az ördöggel paráználkodók stb. 
E cselekményeket nálunk ritkán büntették halállal, ha 
azonban valahol tömeghisztéria tört ki, akkor a hatósá
gok „példát statuáltak", és máglyán égették el a 
boszorkánysággal megvádolt szerencsétleneket. Végül 
a halálbüntetéssel leggyakrabban sújtott vallás elleni 
deliktum az istenkáromlás (blasphemia) volt. Ennek két 
fő fajtája közül az egyszerű vagy közönséges káromlást 
(blasphemia simplex, blasphemia communis), vagyis a 
szimpla káromkodást ritkán büntették halállal: ám az 
..eretnek káromlás" (blasphemia haerelicalis)111 rendes 
szankciója a legtöbb helyen már halálbüntetés, sőt a 
cselekmény súlyosságára tekintettel gyakran minősített 
halálbüntetés (nyelvkitépéssel vagy nyelvátszúrással 
súlyosított kivégzés, máglyahalál, megkövezés, vízbe- 
fojtás stb.) volt.

Végül a nemi (erkölcsi) jellegű bűncselekmények 
üldözése részben szintén vallási okokra volt vissza
vezethető; az egyház ugyanis a nemi érintkezés 
egyetlen formáját ismerte el a keresztény erkölccsel 
összeegyeztethetőnek: az egymással törvényes, egyház 
által megszentelt házasságban élő férfi és nő közötti, 
gyermeknemzésre irányuló és azt célzó közösülést.

Minden más a ..paráznaság" (stuprnm) egy fajtájának 
volt tekinthető, mely elnevezés gyűjtőfogalomként 
mindazokat a magatartásokat felölelte, melyek a fenti 
kívánalomnak nem feleltek meg. A paráznaság két leg
gyakoribb kategóriája az ún. egyszerű paráználkodás 
(stuprnm consentaneum) és a házasságtörés (adulteri- 
um) volt. Egyszerű paráználkodásnak számított minden 
olyan nemi érintkezés, amely nem minősült más, 
különös, önálló bűntettként szabályozott véteknek, 
vagyis e körbe a nem házas férfi és a nem házas, 
tisztességes nő (özvegy vagy hajadon) közötti, a gyer- 
meknemzést lehetővé tevő („természetes") közösülés 
tartozott. A házasságtörés pedig kétféle lehetett: olyan, 
ahol csak az egyik fél élt házasságban (adulteriiim 
simplex. adulteriiim unilaterale), és olyan, ahol mind a 
nő. mind a férfi (természetesen nem egymással) 
házasságban élt (adulteriiim hilaterale). Az egyszerű 
vagy egyoldalú házasságtörés esetében általában (halál
lal pedig kizárólagosan) csak az a fél volt büntethető, 
aki házas volt (ez sokáig csak a nőkre vonatkozott, a 17. 
századtól viszont egyre inkább a férfiakra is); a 
kétoldalú adulteriumnak viszont természetesen mind
két alanya felelősségre volt vonható. Ez utóbbi egyéb
ként önmagában is súlyosabban minősült, mint az egy
oldalú házasságtörés: nem véletlen, hogy a legtöbb, 
házasságtörés okából kiszabott halálos ítéletet adulteri- 
um hilaterale miatt hozták.

Ha egy nő rendszeresen közösült (akár pénzért, akár 
a nélkül) más férfiakkal, akkor őt szajhálkodás (forni- 
catio. scortatio) miatt vonták felelősségre; ilyenkor a 
férfit (hacsak nem élt házasságban) rendszerint nem 
büntették (halállal pedig semmiképpen sem). Az, aki 
nőket (szintén akár pénzért, akár fizetség nélkül) férfi
ak számára közösülés végett megszerzett kerítést 
(lenocinium) követett el. amelyért egyes helyeken és 
egyes időszakokban szintén halál is járhatott, külö
nösen akkor, ha ezt rendszeresen tette, vagy ha a nő sa
ját felesége, lánya, testvére vagy a gyámoltja volt. 
Szintén főbenjáró bűnnek minősülhetett a kettős vagy 
többes házasság, vagyis ha valakinek két vagy több 
felesége (bigamia. poligamia), illetve (ritkábban) két 
vagy több férje (biandria, poliandria) volt. E bűntettek 
(különösen a bigamia és a poligamia) nemcsak erkölcs
telenségük és az egyház által előírtak megsértése miatt 
számítottak súlyos vétkeknek, hanem azért is, mert 
bonyolult, sokszor megoldhatatlan öröklési viszo
nyokat vagy egyéb vagyonjogi szituációkat eredmé
nyeztek. amelyek a jogbiztonság sérelmével jártak, és 
nehezítették, vagy egyenesen lehetetlenné tették a tulaj
donjogi viszonyok átláthatóságát.

Az egyik legsúlyosabb, nem erőszakos nemi jellegű 
deliktumnak a vérfertőzés (incestus) minősült. Bár -  a 
kifejezetten vallás elleni cselekményekhez hasonlóan -  
egy időben ez is a hűtlenség egyik esetének számított, 
ettől még helyi szinten is tiltották és büntették 
elkövetését. Az. hogy milyen rokoni kapcsolatban elkö
vetett paráznaságot büntettek vérfertőzés címén, helytől 
és időtől függően változott, de általában az egyenesági 
rokonok, illetve a közeli (első- vagy másodfokú) oldal-



ági rokonok és sógorok (testvérek, mostohaapa-mosto- 
halány. mostohaanya-mostohaftú, férj-feleség testvére, 
feleség-férj testvére, nagybáty-unokahúg, nagynéni- 
unokaöcs stb.) közötti nemi érintkezés minősült inces- 
fttsnak. Míg a sógorok közötti nemi viszonyt csak 
ritkán szankcionálták halállal, addig az oldalági 
rokonok (különösen a testvérek) közötti közösülés már 
gyakran, az egyenes ági rokonok közötti pedig szinte 
mindig halállal megtorlandó cselekmény volt.178 Az 
erőszakos nemi bűntettek közé az erőszakos közösülés 
(stuprum violalum) és a nőrablás (raptus) tartozott. 
Mind az előbbit (a mai szabályozással ellentétben), 
mind az utóbbit fogalmilag csak férfi követhette el. Az 
erőszakos közösülés szankciója, annak objektív veszé
lyessége miatt, legtöbbször halálbüntetés volt. azonban 
nem minősült stuprum violatumnak az a cselekmény, 
amit a férfi egy kéjnővel (prostituta, meretrix) szem
ben, illetve az. amit a férj felesége sérelmére valósított 
meg. A nőrablás (a többi nemi bűntettől eltérően) 
inkább a régi korok deliktuma volt. amit rendszerint 
csak akkor büntettek halállal, ha a férfi a nőt akarata 
ellenére rabolta el. és az elrablást megvalósított nemi 
aktus is követte. Ha azonban a nő (apja akarata 
ellenére) beleegyezett saját „elrablásába”, illetve, ha az 
elrablás egyébként házassági szándékból és nem 
pusztán paráználkodás végett történt, és e házasság 
ténylegesen létre is jött, akkor a férfi már nem volt 
halállal büntethető. Végül a paráználkodás vétkének 
egyik legsúlyosabbika a természet elleni fajtalanság 
(luxuria) bűntette volt. A luxuria azonban maga is 
gyűjtőfogalom, amelybe beletartozott minden olyan 
nemi aktus, amely a természetes, gyermeknemzésre 
alkalmas közösülés körén kívül esett, akár házasságon 
belül vagy (mással) házasságban élve, akár azon kívül 
valósították meg e magatartásokat. így mindenekelőtt 
idetartozott a homoszexualitás (sodornia),179 vagyis ha 
férfi férfival vagy nő nővel fajtalankodott; úgyszintén 
luxurianak minősült az állatokkal való nem érintkezés, 
azaz a baromkodás (bestialitas); de annak számított 
minden más, nem gyermeknemzésre irányuló vagy arra 
objektíve nem alkalmas nemi cselekmény. így például 
az orális szex. az anális szex vagy az önkielégítés is.180

Végül természetesen mindeme, szokásjogilag 
és/vagy statuálisan szabályozott deliktumok halállal 
büntetése vagy büntethetősége nagymértékben függött 
az elkövetés körülményeitől, valamint az elkövető és az 
áldozat személyi kondícióitól. így megkerülhetetlen, 
hogy röviden ezekről is szót ejtsünk. Már a feudaliz
musban is léteztek ugyanis enyhítő és súlyosító 
körülmények, amelyek fennállta esetén az egyébként 
halállal szankcionálható vétségek esetében eltekintettek 
a kapitális büntetés alkalmazásától, illetve fordítva: az 
általában nem halállal megtorlandó bűntettek elkövetőit 
is kivégezték. Ezeknek a büntetés kiszabására okot adó 
feltételeknek a teljes körű számbavétele nyilvánvalóan 
lehetetlen, és nemcsak azért, mert mindenhol és minden 
időben más-más körülmény számított enyhítő vagy 
súlyosító tényezőnek, hanem azért is, mert ezek a
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erősen függtek. A feudalizmusban is létezett azonban 
néhány olyan szempont, amelyekről elmondható, hogy 
a büntetés (így a halálbüntetés) kiszabásának mér
legelése során általában értékelték őket. így tehát ezen 
néhány szempont alapvetően befolyásolta azt. hogy egy 
adott deliktum elkövetőjét halálra ítélték-e, vagy 
megúszta enyhébb büntetéssel.

Az enyhítő körülmények legfontosabbika az 
elkövető életkora volt. A fiatal tetteseket sokszor nem 
végezték ki. hanem más büntetésre ítélték: az azonban, 
hogy mi számított „fiatal életkor“-nak, a büntetőjogi 
rendelkezések alkalmazása szempontjából nemhogy 
egységesen, de sehogyan sem volt szabályozva. Mivel 
anyakönyvezés sokáig nem vagy csak hiányosan (a 
nemesekre) létezett, ezért a középkorban, de gyakran 
még az újkorban sem lehetett pontosan megmondani 
azt. hogy ki hány éves, így azt ránézésre állapították 
meg, vagy a büntethetőséget bizonyos feladatoktól tet
ték függővé.181 Az idős kor már nem számított ilyen 
egyértelmű enyhítő tényezőnek, bár egyes helyeken ezt 
a tényt néha szintén az elkövető javára értékelték. 
Fontos enyhítő körülmény volt továbbá az elme- 
betegség. sőt. az gyakran kizárta a teljes büntetőjogi 
felelősséget: a terhesség, amely néha csak a büntetés 
végrehajtásának elhalasztását, néha azonban a büntetés 
tényleges leszállítását eredményezte: a testi fogyaté
kosság és a súlyos betegség; az elkövetés óta eltelt 
hosszabb idő; a „tevékeny megbánás" (az elkövető 
önfeljelentése, önkéntes beismerő vallomása, tettestár
sainak megnevezése, az okozott kár helyrehozatalára 
vagy jóvátételére való törekvés); valamint az áldozat 
megbocsátása. Ezzel szemben súlyosító körülménynek 
számított a visszaesés: az. aki először „megúszta" 
halálbüntetés nélkül, a második vagy harmadik alka
lommal már ritkán kerülte el az akasztófát vagy a pal
lost. különösen, ha ugyanolyan bűncselekményeket kö
vetett el ismételten. Az éjjel megvalósított deliktu- 
mokat is szinte minden esetben súlyosabban büntették, 
mint ha a bűntettes ugyanazt a cselekményt nappal 
követte volna el. de súlyosabban minősült ugyanaz a 
magatartás akkor is, ha arra természeti katasztrófák 
(árvíz, földrengés, tűzvész, járványok) idején került 
sor. Végül az elkövető és az áldozat személyi státusa, 
valamint egymáshoz való viszonyuk az adott státus 
vagy viszony jellegétől függően enyhítő és súlyosító 
tényezőnek is minősülhetett. így szigorúbban vették, ha 
a tettes alacsony származású, szolga vagy jobbágy, 
illetve ha az áldozat előkelő, gazdag polgár vagy nemes 
volt; viszont enyhébb büntetést kapott (ha egyáltalán 
felelősségre vonták) a nemes, ha a sértett nem nemes 
volt. Ugyancsak súlyosabban minősült a legtöbb 
bűncselekmény, ha azt közeli hozzátartozó (kü
lönösen ha valamely felmenő) sérelmére követték el 
(gyilkosság, vérfertőzés, testi sértés, de a patri- 
moniális királyság korszakában a lopás is), ezzel 
szemben enyhébben büntették, ha egyes cselekmé
nyeket (például a rendi korszakban és az abszolu
tizmus idején a lopást) valamely lemenő sérelmére 
valósították meg.182
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alkotmány- és jogtörténet (Budapest. 1946); Finkcy Ferenc: 
Biintetéstani problémák (Budapest. 1933); Hajdú Lajos: Bűntett 
és büntetés Magyarországon a XVIII. század utolsó harmadában 
(Budapest, 1985); Horváth Tibor: Halálbüntetés Magyar- 
országon. In: A halálbüntetésről (Medvetánc Füzetek. Budapest. 
1990, 219-258. p.); Király János: Magyar alkotmány- és 

jogtörténet, különös tekintettel a nyugat-európai jogfejlődésre 
(Budapest, 1908): Kulcsár Zsuzsa: Inkvizíció és boszorkányperek 
(Budapest. 1961); A magyar jogtörténet forrásai. Szemel
vénygyűjtemény. Szerk. Mezey Barna ( Budapest. 2001); Magyar 
jogtörténet. Szerk. Mezey Barna (Budapest. 1999); Meznerics 
Iván: A megyei büntető igazságszolgáltatás a 16-19. században 
(Budapest, 1933); Szemere Bertalan: A büntetésről s 
különösebben a halálbüntetésről (Budapest. 1990): Szent István 
király Intelmei és Törvényei. Ford. Bollók János. Kristó Gyula 
(Budapest. 2000); Timon Ákos: Magyar alkotmány- és 
jogtörténet, tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére 
(Budapest. 1903): Trócsányi Zsolt: Törvényalkotás az Erdélyi 
Fejedelemségben (Budapest, 2005): Werbőczy István: 
Tripartitum. A dicsőséges Magyar Királyság szokásjogának 
Hármaskönyve (Budapest, 1990)

: A legkorábbi, általunk ismert, halálbüntetést kimondó ren
delkezés Anonymus Cesta Hangárommá alapján a vérszer
ződéshez köthető: annak negyedik pontja ugyanis halált írt elő 
mindazokra, akik a vezérrel szemben hűtlenné váltak, és akik 
viszálykodást szítottak a vezér és annak atyafiai között -  azokra 
tehát, akik a vezér hatalmát megdönteni törekedtek. Az ötödik 
pont ugyanakkor kiközösítéssel rendelte sújtani magát a vezért és 
bármely törzsfőt. ha a vérszerződést megszegnék. (E szöveg hite
lességét az újabb kutatások fényében többen vitatják, és azt 
Anonymus elmeszüleményének tekintik, akinek ezen elmélet 
szerint az volt a célja, hogy a korabeli nemesség jogait szövegsze
rűen alátámasztva biztosítsa az Almos utódai közül kikerülő 
Árpád-házi királyokkal szemben: a második pont ugyanis 
kimondja, hogy a törzsfőknek mindig juttatni kell a ..közös 
szerzeményből", a harmadik pont pedig azt. hogy „sem a választó 
fejedelmi személyek, sem ivadékaik soha ki ne essenek a vezér 
tanácsából és az ország tisztségeiből". [Lásd: Degré Alajos: 
Magyar alkotmány- és jogtörténet. Pécs. 1950/51. 10. p.J). 
Szokásjogi alapon a törzsszövetség kori magyarok természetesen 
egyéb cselekményeket is bizonyítottan halállal büntetlek: így 
Kézai Simontól tudjuk, hogy aki a hadba hívásra nem jelent meg 
a törzsgyűlésen. azt karddal kettéhasították, de annak is járhatott 
akár halál is. aki a csatából az ellenséghez átszökött vagy gyáván 
megfutamodott. Az eljárási szabályokról ugyan nem tudunk 
sokat, de valószínű, hogy a kádárként és karkhászként is ismert 
törzsbíró joga volt halálbüntetést kiszabni, ha az elkövető cselek
ménye az egész törzset veszélyeztette; ennek ítélete ellen pedig 
vagy a nemzetségbíróhoz (gülász). vagy magához a nemzet
gyűléshez (törzsszövetségi gyűléshez) leheteti panasszal fordulni.

3 A törzsek közötti viszonyok belső viszonyokká, ezáltal szokásjo
gi viszonyokká válása ekkorra már csökkentette a bosszú 
mértékét, és azt az arányos megtorlásra korlátozta, amely a tálió

elvében jelent meg. A tálió -  a közvélekedéssel ellentétben -  nem 
barbár, primitív represszió volt. hanem a modern, arányos bün
tetőjogi megtorlás kialakulásának fontos mérföldköve, hiszen a 
szankció elé korlátot állított, a proporcionalitás korlátját; eszerint 
a büntetőjogi következmény legfeljebb akkora sérelmet jelenthet 
az elkövetőnek, mint amekkora sérelmet ő okozott az áldozatának 
(illetve magának a közösségnek).

4 A compositio a sértő fél (törzs vagy nemzetség) számára azért 
volt előnyös, mert így tagjuk a halálos bosszútól (a törzsszövet
ség kialakulása után: a halálbüntetéstől) megmenekülhetett, a 
sértett nemzetségnek pedig azért, mert a számukra egyébként 
semmilyen kézzelfogható előnnyel nem járó bosszú helyett a 
közösség tagjainak túlélését vagy jólétét biztosító anyagi javakra 
teltek szert. Nem mellesleg ez a megegyezés az egész 
törzsszövetség számára is haszonnal járt. hiszen az ekkoriban 
szokásos harcokhoz minél több emberre volt szükség, a ki
végzések (bosszúk) pedig a potenciális harcosok számát csökken
tették volna, ezáltal az egész törzsszövetség túlélését veszé
lyeztet ve.

5 Az egyetlen kivétel a nagyobb hatalmaskodás esetében 
követendő eljárás bemutatása, amely azért fontos, mert ezt a 
jogintézményt e szabályok alapján lehet elhatárolni a hűtlenség 
deliktumától.

6 A kegyelemről (aggradiatio) annyit azért érdemes megemlíteni, 
hogy kezdetben felségsértési ügyekben értelemszerűen a király, 
egyéb perekben pedig -  az akkoriban uralkodó vádelvből 
következően -  az ellenérdekű fél kegyelmezhetett meg a bíróság 
által halálra ítéltnek. Az inkvizitórius eljárásra való áttéréssel 
párhuzamosan kialakult az az elv, hogy kegyelmezni annak van 
joga. aki a halálos ítéletet meghozta: ennek következtében saját 
hatáskörében kegyelmczésre jogosulttá vált a király, a nádor, a 
sedria. az úriszék. a senattts. a 16-17. századtól pedig az 
Országgyűlés és a helytartó is. A 17. század közepén az 1655:38. 
te. 3. § alapján az úriszékek és a városok kegyelmezési joga 
megszűnt, bár azt a földesurak és a városok egy ideig még 
szokásjogi alapon gyakorolták. 1715-ben viszont III. Károly az 
1715:48. tc.-kel mindenkit eltiltott attól, hogy a halálra ítélteknek 
megkegyelmezzen, és azt a király kizárólagos jogává tette. A 
kegyelem egyébként tartalma szerint -  bárki is gyakorolta azt -  
ritkán volt teljes, vagyis általában pusztán arra szólt, hogy a 
kegyelemben részesítettnek kisebb büntetést kellett elszenvednie, 
mint ami az ítéletben állt. Kegyelmet nemcsak halálbüntetés 
esetében adtak, bár kétségkívül ez volt a leggyakoribb: ekkor az 
illetőt kivégzés helyett rendszerint szabadságvesztés- vagy va
gyoni büntetéssel sújtották. A fej- és jószágvesztésre ítéltet 
például tipikusan csak a fővesztés alól mentesítették, vagyonát 
azonban elvonták tőle: ha pedig a halálra ítéltnek vagyona nem 
volt. mint a nyilvános gonosztevők nagy részének, akkor töm
lőébe zárták, bár a kegyelem ezen formája csak a 18. század 
végén-19. század elején vált meghatározóvá és általános gyakor
lattá. Végül néha az is előfordult, hogy kegyelem gyanánt csupán 
a halálbüntetés végrehajtásának módját „enyhítették” ; így 
minősített halálbüntetés helyett egyszerű halálbüntetést 
(akasztást, lefejezést) alkalmaztak; az ítéletben előírt súlyosítá- 
soktól eltekintettek: az adott kivégzési módot „humánusabban" 
hajtották végre (például a máglyára ítéltet a megégetés előtt lefe
jezték, megfojtották vagy lőporos zacskói kötöttek a nyakába; a 
kerékbe törésre vagy a karóba húzásra ítéltet a végrehajtás előtt 
szintén lefejezték, és csak a holttestét, esetleg a fejét tették rá a 
kerékre vagy a karóra: a kerékbetörést nem alul. a lábaknál, 
hanem felül, a fejnél kezdték. így az első ütés, mint „kegyelem- 
ütés" rögtön végzett az elítélttel, aki így nem kényszerült hosszú, 
elnyújtott haláltusára: stb.).

7 A törvények örökérvényűségének igényét először 1. Mátyás Dec- 
retum maiusa fogalmazta meg, amely kimondta, hogy „A mely 
ezikkelyeket vagy fejezeteket Mi, fentnevezett Mátyás király a 
fentcmlitctt főpap urakkal, bárókkal, előkelőkkel és többi válasz
tott nemesekkel, a kik tudniillik ez egész ország képviseletében a
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jelen közönséges országgyűlésen velünk együtt vannak, előzete
sen megtartott komoly tanácskozás után. ugyanazon főpap urak. 
bárók, előkelők és az egész ország tanácsából, és akaratából, hoz
zájárulásával. egész tartalmukra nézve, ez országnak örök időkre 
megtartandó és fennmaradandó decretuma. statútuma és törvénye 
meg írott joga gyanánt szentesítünk, megállapítunk, helyeselünk, 
jóváhagyunk és megerősítünk; egyszersmind azok tiszteletben 
tartására összes királyi utódainkat, valamint ezt az egész országot 
akképen kötelezzük, hogy azokon soha. semmi időben, tudniillik 
sem uj királyok választásakor vagy koronázásakor, sem pedig 
országgyűléseken vagy az országlakosaik közönséges avagy rész
leges gyűléseiben bármit változtatni, vagy másítani szabad ne 
legyen, hanem azokat minden záradékukban és pontjukban vál
tozatlanul és sértetlenül meg kell tartani." (1486:88. te. 2. §) 
Azonban még ez az ..örök időkre" szóló törvény is csak hat évig, 
II. Ulászló 1492. évi dekrétumáig volt érvényben, a gyakorlatban 
tehát a törvény valóban csak a király életére szólt, és ez a 18. 
századig így is maradt.

8 Ha a következő uralkodó szerette volna a törvényt hatályában 
fenntartani, akkor azt egy újabb, immár általa kiadott dekrétum
ban meg kellett erősítenie, vagy ugyanazzal a szöveggel neki 
magának egy saját törvényt kiadnia. A magyar jogtörténetben 
mindkettőre szép számmal találhatunk példát.

9 A privilégiumok természetesen a büntető szabályok alkotásának 
és alkalmazásának jogán kívül számos más kiváltságot is tartal
mazhattak, így például kiváltságlevélben adományoztak bir
tokokat. nemesi címeket, biztosítottak vásártartási, árumegállítási, 
pénzverési, só- vagy nemesfém-bányászati stb. jogot.

111 Előfordult, különösen a vallási és erkölcsi jellegű bűncselek
ményeknél. hogy amit az egyik városban vagy pallosjogú 
uradalomban csak pénzbüntetéssel, esetleg megszégyenítő vagy 
testi büntetéssel szankcionáltak, azt máshol halállal büntették. Az 
is megesett, hogy ami az egyik helyen főbenjáró vétek volt, az a 
szomszédos területen egyáltalán nem is volt büntetendő.

11 Nem tekinthető ezek miatt véletlennek, hogy -  főként az első 
évszázadokban, de sok tekintetben még jóval később is -  olyan 
nagy volt a ..hatalmaskodások", az önkényes „jogérvényesítések", 
avagy a puszta bosszúállások aránya. Amikor ugyanis a központi 
hatalom gyenge, a sértett -  más eszköze nem lévén -  maga vesz 
elégtételt az elszenvedett sérelemért, már amennyiben arra 
ténylegesen képes.

12 E normákat a következőkben -  az egyszerűség kedvéért -  
„törvényeknek" fogom nevezni, hiszen az országos szokásjog is 
praktikusan törvényi erővel halott és érvényesült; e jellemző által 
pedig e szabályok köre jól megkülönböztethető az ilyen tulajdon
sággal nem bíró helyi írott és íratlan büntető szabályoktól.

13 Például: „a törvény büntetését nyerje el" (1298:40. te.); méltó 
büntetéssel sújtsák" (1464:26. te.): „személyükben és javaikban 
meg kell büntetni" (1545:51. te.); „minden kegyelem nélkül 
büntesse meg" (1546:48. te.); „kérlelhetetlenül büntesse" 
(1554:14. te.); „minden késedelem és személyválogatás nélkül 
megbüntesse" (1556:23. te.); „kellő büntetéssel sújtsák” (1625:6. 
te.); „tartozzanak... méltó büntetéssel sújtani" (1659:16. te.); stb.

14 Ez alól ritkán fordultak elő kivételek; ilyen volt például 
Debreczeni György ügye. akit 1588-ban hűtlenné nyilvánítottak. 
1593-ban azonban ezen ítélet alól feloldozták, és minden, koráb
ban elveti birtokát és jószáeát is visszakapta. (Lásd ehhez az 
1588:48. és az 1593:22. tc.-ckct.)

15 „...ha valaki akármi módon a király élete vagy méltósága ellen 
esküszik össze, vagy megkísérti azt. avagy a kisértővel tudva 
egyetért, legyen átok rajta és foszszák meg a hívekkel való min
den közösségtől. Hogy ha valakinek valami efféléről tudomása 
vagyon, és noha bizonyságot lehetne róla, meg nem jelenti, 
ugyanazon büntetés szálljon reá." (Kálmán Király Dekrétomainak 
Második Könyve, 6. Fejezet a hűtelenség szégyenvallásáról)

18 Szent István törvényei szokásosan kétféleképpen csopor
tosíthatók. Az egyik felosztás, mely az Admonti Kódexet követi, 
két törvénykönyvet különböztet meg; az első. amelyet feltehető
leg még István életében állítottak össze. 35 fejezetet, a második 
pedig, amelynek cikkeit minden valószínűség szerint csak

évekkel István halála után szerkesztették egybe. 21 fejezetet tar
talmaz. Ebben a klasszifikációban az Intelmek, amelyeket István 
fiához, Imre herceghez írt. nem jelenik meg törvényként. A másik 
lehetséges felosztás szintén két dekrétumot különít el. de ezek 
közül az első maga az Intelmek, míg a kifejezetten jogi jellegű 56. 
István által alkotott törvényt a Második Dekrétum tartalmazza. 
Többek között a Corpns Jnris Hungaríci is ez utóbbi csopor
tosítást követi, és ennek alapján én is e felosztás alapján hivatko
zom István törvényeire.

17 „Ha valaki pártot üt a király vagy ország ellen, annak oltalmat ne 
adjon a templom. És ha valaki akármi módon a király élete vagy 
méltósága ellen esküszik össze, vagy megkísérti azt, avagy a 
kisértővel tudva egyetért, legyen átok rajta és foszszák meg a 
hívekkel való minden közösségtől. Vagy ha valakinek valami 
efféléről tudomása vagyon, és noha bizonyságot tehetne róla. meg 
nem jelenti, ugyanazon büntetés szálljon reá." (Szent István 
Király Dekrétomainak Második Könyve, 51. Fejezet a király és 
ország ellen való pártütésről)

18 „Ha ki valamely ispánnak vagy más keresztyén embernek álnokul 
ezt mondja: Haliám vesztedre szólni a királyt, és reá bizonyodik 
a dolog, haljon meg.” (Szent István Király Dekrétomainak 
Második Könyve. 53. Fejezet a király rágalmazóiról)

19 ..minden magyar avagy jövevény Magyarországon, ki a seythi-
ai ősi pogány szokást el nem hagyja. Jézus Krisztus igaz vallására 
nyomban vissza nem tér és nem hallgat a szent törvényre, melyet 
a dicsőséges István király adott vala, feje és jószága vesztével 
bűnhődjék. [...] Valaki Istent és az ő szentjeit és papjait szi
dalommal illetné, vagy valami gonoszságot cselekednék azokon, 
tudja meg. hogy elsőben Isten, azután az ő büntető haragja száll 
reá. [...] A ki pedig ezen rendelést megvetné és ellene szegülne 
annak az ő szivében, fejére és minden jószágára Ítéltessék." (I. 
Endre parancsolatja vagy rendelései)

20 1298:12. te.
21 1298:10. te.
22 1298:40. te.
23 E törvénykönyv halállal rendelte büntetni a királyi engedély 

nélküli pénzverést (azaz magát a tulajdonképpeni pénzha
misítást), valamint az ezt elősegítő, lehetővé tevő vagy ennek a 
gyanúját felvető egyéb cselekményeket is. Ez utóbbi magatartá
sok megvalósítói közül halál járt annak a kamaraispánnak, aki a 
tudomására jutott pénzhamisítókat a királynál nem jelentette fel. 
illetve a hamis pénzt nem foglalta le; annak, aki a kamaraispánra 
vagy kíséretére rátámadt; aki az aranyat és ezüstöt nem az erre 
rendelt „királyi házban" olvasztana be. adta el. cserélte be vagy 
vizsgáltatta meg: aki (nemesfém-) bányákba két dénárnál többet 
vitt magával: azon falvak bíráít. esküdtjeit és lakosait, akik a 
kamaraispán felszólítására a náluk található pénzhamisítókat nem 
fogták el és nem adták ki a kamaraispánnak; valamint azt a kama
raispánt, aki az érsek vagy a tárnokmester távollétében, azok pe
csétjét feltörve jutott hozzá a külön tárolt aranyrudakhoz és 
mintákhoz, és tudtuk nélkül veretett pénzt,

24 „Azok pedig a kik [...] a királyi pénzt körülmetszeni és kisebiteni. 
különválasztani vagy meghamisilani merészkednek, mint hami
sítók és gonosztevők, nocsak vagyonukkal, hanem országunk régi 
szokása szerint, személyükkel is bűnhődjenek." (4. §)

25 „Azokat a nyilván rossz hírben állókat, kik hamis pénzeket vagy 
forintokat vernek, vagy azokat meghamisítják. [...] az ország 
bárói méltó büntetéssel sújtsák."

26 „...jövőre pénzt hűtlenség vétke alatt (a mint ez külömben is 
mindig fennállt) senki se merjen verni vagy veretni..."

27 „...a hamispénzek (melyeket, mint mondják, sok helyen 
készítenek) verőit, bárhol megkaphatok, a decretum tartalmához 
képest személyükben és javaikban meg kell büntetni."

28 „Továbbá a királyi felség a hamis pénzverőket a decretum 
értelmében minden kegyelem nélkül büntesse meg."

29 „Továbbá a mely külföldi emberek jövőre ez országon kívül vert 
és készített pénzeket hoznak be ebbe az országba és ezen raj
takaphatok, azokat legott és tényleg tűzre kell vetni s elégetni, és 
a vert pénzeket el kell tőlük venni. Azokat is, kik e pénzeket az 
országban elfogadják és tovább adják, ha jövőre rajtakaphatok
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lesznek, hasonlóképen kell büntetni." Ez nem más, mint a tükröző 
büntetés egyik magyarországi megnyilvánulása; e bűncselek
mény elkövetőit ugyanis jellegében hasonló módon kellett 
kivégezni, mint amilyen magatartás által ők törvényt szegtek, 
hiszen a pénzhamisítás ekkor tipikusan tűz általi beolvasztás 
révén valósult meg. amelyre ez a dekrétum tűz általi elham
vasztást rendelt.

30 „Minthogy pedig Csehországban. Sziléziában és Morva
országban a rézpénz verése szabad volt: Ennélfogva azok, a kik e 
külső országokból rézpénzeket hoznak be. vagy a kikre azok 
behozatala reábizonyul, miután tőlük előbb összes javaikat 
elvették, fejvesztéssel lakóijának."

31 ..Hasonló büntetés alá essenek azok is. a kiket rajta kapnak, hogy 
ezeket a rézpénzeket a kamarán kiviil kívül beváltják és ebből az 
országból kiviszik."

32 I405.~évi (II.) 9. és 1435. évi (II.) 24. te.
33 1435. évi (II.) 8. te. 3. és 5. §§
34 1453:6.. 1458:6., 1471:29. és 1536:40. te.
35 1453:7.. 1542:1.. 1542:3.. 1542:8.. 1563:44. és 1622:11. te.
36 1507:2.. 1542:20. és 1545:3. te.
37 1464:19., 1486:67,. 1492:70.. 1543:30. és 1547:32. te. (de ez 

utóbbi törvény vonatkozásában csak az ölési cselekmény 
tekinthető hűtlenségnek, a többi magatartás „pusztán" nagyobb 
hatalmaskod ás).

38 1495:9. te. (e magatartások azonban e törvény értelmében csak 
emberölés megvalósulása esetén minősültek hűtlenségnek, 
egyébként ..csupán" hatalmaskodásnak számítottak), illetve az 
1546:31. te.

39 1563:76. te.
40 1492:79. te.
41 1464:37. te.
43 1486:32. te.
43 1492:107. te.
44 1495:31. te
43 1495:33.. 1518:30., 1526:15.. 1554:14. és 1601:35. te.
48 1495:35. te.
47 1495:36. te.
48 1498:32. te.
49 1498:72.. 1563:67.. 1601:20.. 1602:12. és 1625:12. te.
5" 1498:73. és 1588:24. te.
51 A visszaűzés (repulsio) egy szokásjogi úton létrejött, rendkívüli 

jogorvoslat volt. amely a hatalmaskodás lényéből alakult ki és 
vált az évszázadok folyamán előbb eltűrt, majd elfogadott 
intézménnyé. Ennek alapján a nemeseknek joguk volt kivont kard 
felmutatásával vagy más, hasonlóan egyértelmű magatartás 
tanúsításával a bírói ítélet végrehajtását megakadályozni. Ezt a 
gyakorlatot hol többször (de legfeljebb háromszor), hol 
kevesebbszer (néha egyszer sem) tűrték meg. A 16. századra 
alakult ki az az elv, hogy a hagyomány miatt a repít!sióra egyszer 
lehetőség van: másodszor azonban, már a jog érvényesítésének a 
gátját jelentvén, tilos cs büntetendő.

52 7504:4. te. és Tripartitum. II. Rész. 73. cím. 5. §
53 Tripartitum, II. Rész. 43. cím
54 Tripartitum. III. Rész, 20. cím
55 „A lutheránusokat is mind ki kell irtani az országból; és bárhol 

találhatók, nemcsak az egyházi, hanem a világi személyek is 
szabadon fogják el és égessék meg." (1525:4. törvénycikk.. 4. §)

56 1527:1.. 1528:2., 1528:4., 1536:40.. 1556:23. és I622.:20. te.
57 1536:4. te.
58 1557:4. és 1603:6. te.
59 1599:13. te.
60 1567:39. te.
M 1596:22.. 1597:22., 1604:6.. 1609:13. te. és 1613:14. te.
63 1596:50., 1597:26. és 1618:55. te.
63 1625:12. te.
64 1659:13. te.
85 ..1462:2. te.: azok az esetek, melyek hűtlenség vétkére tartoznak, 

és a melyekben, valamint másokban, a király úr a bűnösök bir
tokait és fekvő jószágait másnak adhatja és adományozhatja. I. § 
A ki az alkotmány, a király és korona közhatalma ellen támad. 2.

§ Továbbá a ki hamis okiratot készít és azt a bíróság előtt nyilván 
használja. 3. § Továbbá a ki hamis pecsétet metsz és használ. 4.
§ Továbbá a kik hamis pénzt vernek, vagy a kik azt. kereskedést 
űzvén, tudva és nyilván nagy mennyiségben használják. 5. § 
Továbbá a ki vérrokonait a vérség negyedik izén belül meggyil
kolja. 6. § Továbbá a faluknak és majoroknak nyilvános gyujto- 
gatói. 7. § Továbbá a kik az ország belállapotának fel forgatására 
idegen dulókat vagy zsoldosokat hoznak be. 8. § Továbbá a kik 
perbehivás és eltiltás után önhatalmúlag a bírói levelek és a ren
des bírák Ítéletei ellen támadnak és azoknak ellene szegülnek. 9.
§ Továbbá a kik közoltalmat vagy szabadmenedéket bizlositó 
levelet sértenek meg. nyilvános elmarasztalásuk esetében. 10. § 
Továbbá a kik az ország rendes biráit megölik vagy megsebesí
tik. különösen a mikor köztisztükben járnak cl. 11. § Továbbá a 
kik a várakat vagy saját uraikat elárulják, ha őket nyilván 
elmarasztalták. 12. § Továbbá a kik ellenfeleiket a köz- vagy 
nádori törvényszékek helyén megölik. 13. § Továbbá a kik 
valamely nyilvános és kárhoztatott vallásfelekezethez csatlakoz
nak. 14. § Továbbá a kik vért fertőztetnek és nőrokonaikat a 
vérség negyedik izén belül elcsábítják, ha őket nyilván elmarasz
talták és levelesitették."

68 Az 1495:4. te. úgyszintén 14 paragrafust tartalmaz, ezeken belül 
viszont már a nőm 22 elkövetési magatartását nevesíti.

87 1495:4. te.: .,A hűtlenség vétkét tárgyazó czikkelyek pedig a 
következők: I. § A kik az ország és korona közállapota ellen nyil
ván föltámadnak. 2. § A ki hamis okiratot készít vagy a bíróság 
előtt ilyent nyilván használ. 3. S A ki hamis pecsétet metsz vagy 
használ. 4. § A kik hamis pénzt vernek vagy ilyent nyilván és 
tudva nagy mennyiségben használnak. 5. § A kik vérrokonaikat 
negyedik izén belül megölik vagy megsebesitik. 6. § A faluk és 
majorok nyilvános gyujtogatói. 7. § A kik az ország belállapotá
nak fel forgatására idegen dúlókai vagy zsoldosokat hoznak be. 8.
§ A kik kozőtalmat bizlositó vagy szabad menedéklevelet 
sértenek meg. nyilvános elmarasztalás esetében. 9. § A kik saját 
uraik várait elárulják, nemkülönben a kik bármely országlakos 
várait vagy erősségeit ostrommal beveszik és akutomban kezükre 
kerítik, a mennyiben azért nyilván el vannak marasztalva. 10. § A 
kik az ország rendes biráit megölik vagy megsebesítik. II. § 
Azoknak a perlekedőknek, vagyis peres feleknek a megölői, a kik 
valamely vármegye törvényszékére, vagy a királyi felséghez, 
vagy a nyolezados törvényszékre vagy bármely törvénykezési 
helyre utaznak. 12. § A nyilvános eretnekek, a kik valamely 
kárhoztatott vallásfelekezethez csatlakoznak. 13. § A kik vér
rokonaikat a negyedik izén belül, megszeplősitik. nyilvános 
elmarasztalás vagy levelesités esetében. 14. § A testcsonkitók 
és szemkivájók. kivéve a bánokat, vajdákat és másokat, kik 
tisztséget viselnek és az ország végvidékeit tartják kezükön."

88 „Az úgynevezett hűtlenség vétkének esetei pedig azok, melyek 
ha fölmerülnek, a királyi felség bárkinek fekvő jógszágait még 
életében törvényesen és szabadon adományozhatja annak a kinek 
akarja. I. § Első eset a felségsértés bűne; ha tudniillik valaki 
fejedelmünk személyére szentségtelen kezet vet, vagy fegyverrel 
avagy méreggel élete ellen tör. vagy azok közé a falak közé vagy 
abba a házba, a hol a fejedelem maga tartózkodik, hatalmasúl be
ront. 2. § Második eset: ha valaki nyilván az alkotmány, a király 
és korona közhatalma ellen támad és ellene szegül. E támadást 
azonban úgy értsd, hogy akkor, ha jogos önvédelemből történik, 
nem szül hűtlenségi vétket. 3. § Továbbá: a ki hamis okmányt 
készít, vagy a bíróság előtt ilyent nyilvánosan használ: úgy szin
tén a ki hamis pecsétet metsz vagy használ. 4. § Továbbá: a kik 
hamis pénzt vernek, vagy ilyent tudva és nyilván nagy mennyi
ségben használnak. 5. § Továbbá: a kik atyafiaikat vagy vér
rokonaikat a negyedik ízen belől meggyilkolják vagy megsebesi
tik. Nemkülönben az atya-, feleség- és férjgyilkosok. Azonban 
csak azt a feleség- és férjgyilkosságot kell értened, melyei valaki 
a törvényes eljáráson kívül és igazságtalanul követ el. 6. § 
Továbbá: a kik nőrokonaikat ugyancsak a negyedik ízen belül 
megszeplősíti. Vagy a kik mostoha anyjukon erőszakot tesznek s 
a kik vért fertőztetnek, nyilvános elmarasztalás vagy levelesités 
esetében. 7. § Továbbá: faluknak és majoroknak nyilvános gyuj-
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togalói. 8. § Továbbá: a kik az ország belállapotának felfor- 
gatására idegen dúlókai vagy zsoldosokai hoznak be. 9. § 
Továbbá: akik közoltalmat, vagy szabad menedékei biziositó le
velei sérienek meg, nyilvános elmarasztalás esclében. 10. $ To
vábbá: a kik saját uruk várait elárulják. Nem különben, a kik 
bármely hazaim várait, kastélyait vagy más erősségeit ostrommal 
beveszik, elfoglalják vagy alattomban kezükre kerítik, a mennyi
ben ezért nyilván elmarasztalva vannak. II . § Továbbá: a kik az 
ország rendes biráit és ezeknek a bíráskodásban helyetteseit, 
megölik, elfogják, megverik vagy megsebesítik. 12. § Továbbá: 
azoknak a perlekedőknek vagyis peres feleknek megölői. akik a 
királyi felséghez, vagy a nyolezados, vagy pedig a rövid avagy 
megyei törvényszékre, vagy bármely más törvénykezési helyre, 
tudniillik perfolytatás végett utaznak, vagy pedig azoknak a kik a 
király meghívására egybeüli közönséges országgyűlésre jönnek- 
mennek. 13. § Továbbá: a kik a királyi embereket, a káptalan és 
konvent kiküldötteit, midőn ezek végrehajtásban járnak, megölik, 
megsebesítik vagy megverik. 14. § Továbbá: a nyilvános 
eretnekek, a kik tudniillik valamely kárhoztatott vallásfeleke
zethez csatlakoznak. 15. § Továbbá: a testcsonkítók és szemkivá- 
jók. kivéve a bánokat, vajdákat és a véghelyek más tisztviselőit. 
16. § Továbbá: az ország végvárainak feladói. 17. § Továbbá: a 
kik a törököknek és más hitetleneknek, tudniillik az országra 
agyarkodóknak és ellenségeinek fegyvert vagy élelmet szolgál
tatnak. 18. § Továbbá: azoknak háborgatok letartóztatói, és fosz
togatói. a kik kárhoztatott hitvallásukkal felhagyván, állandó 
ittmaradás végett, e hazába menekülnek."

69 „Mindazáltal tudnunk kell. hogy az asszonyok és nők ellen is 
abban az esetben, ha közülök valamelyik a férjéi vagy szülőjét 
avagy saját magzatait gonoszul megöli vagy megöleti (mivelhogy 
ez hűtlenség vétkének számába esik) épen mint a férfiak ellen, 
főbenjáró Ítéletet kell hozni és kimondani."

" ..Ha pedig a visszaűzést egy és ugyanazon ügyben másodízben 
követnék el, ebből nyilván örökös hűtlenség vétke következnék, 
mint ezt országos végzeményünk is kijelenti."

7 ‘ 2- 10. §

72 1723:9. te.: hütlenségi biinl magukban foglaló esetek. „A 
köznyugalom biztosabb fenntartása, meg a jó és békés 
országlakók védelme végett, a karok és rendek Ő legsz. felsége 
kegyelmes elhatározása mellett, végezték: I. § Hogy a fel
ségsértésről eddig alkotott törvényeknek, nevezetesen az 1715. 
évi 7-ik törvénycikkelynek és a jelen országgyűlés 5-ik cikke
lyének erőben hagyásával: 2. § A Hármaskönyv első rész 14-ik 
cziméhez képest azokat, a kik nyíltan a szent korona, királyi fel
ség és az ország közállománya ellen támadnak s ellenszegülnek: 
3. § Ezenkívül a második rész 16-ik czime értelmében azokat a 
hiteles pecsétekkel hivatalból eljáró bírákat, hiteles helyeket és 
hiteles személyeket, a kik ilyenképen hamis leveleket készí
tenek; 4 . § Továbbá a hamis pénzverőket, vagy a kik ily pén
zekkel tudva és nyilvánosan, mintegy ötven forintnyi mennyi
ségben élnek: 5. § Épen úgy azokat, a kik az ország belső 
állományának feldulására vagy felzavarására akármiféle 
embereket behoznak és felfogadnak. 6. § Azután a nyilvános 
eretnekeket, a kik tudniillik a kárhoztatott eretnekséghez 
ragaszkodnak; 7. § Nemkülömben az ország s ahhoz kapcsolt 
részek végvárainak gonosz szándékú elvesztőit s föladóit; 8. § 
Azokat, a kik a törököknek és más hitetleneknek, tudniillik ez 
ország vetélytársainak és ellenségeinek fegyvert s háború idején 
eleséget szolgáltatnak; 9. § Továbbá azoknak zaklatóit, letartóz
tatok s kifosztok, kik kárhozatos felekezetűkkel felhagyva, 
Törökországból ez országba s ennek kapcsolt részeibe menekül
nek itt tartózkodás végett; 10. § Valamint azokat a harmincza- 
dosokat és másokat, a kik a külföldiekkel a királyi jövedelmek 
csorbítására öntött arany és ezüst kivitelére nézve társaságba 
lépnek s az ily aranyat és ezüstöt az országból alattomosan 
kiviszik: 11. § Továbbra is hűtlenség bűnében, tudniillik fejük és 
a részükre eső ingó s ingatlan javak elvesztésében kell elmarasz
talni. 12. § Az ártatlan és a bűnössel osztozatlan gyermekek s 
testvérek osztályrésze, továbbá atyai és anyai ősi javaik, 
valamint a hitvesi jogok, a mások pénze s követelése, az 1715.

évi 9-ik törvénycikkely értelmében s a sértetteknek az előbbi 
esetekből felmerülő kár (a költségekkel) megtérítése, mindig 
épen maradván."

73 Aki nem vonult a király felszólítására hadba, azt meghatározott 
összegre büntették: aki viszont a katonáskodási kötelezettségének 
eleve nem is szándékozott eleget tenni, hanem helyette inkább 
pénzzel ezt ..megváltotta”, az már főbenjáró büntetés alá esett. 
1454:12. te.

74 1523:41. és 1545:5. te.
75 1596:15.. 1598:7.. 1600:8. és 1604:6. te.
76 1454:13. te. (ha nem nemes volt), illetve 1545:9. te. (ha csak a 

hadjárat után került elő); továbbá 1552:9.. 1595:24., 1598:31.. 
1601:14. és 1662:8. te.

77 1486:62., 1523:21.. 1595:27.. 1596:13.. 1596:14. és 1600:20. te.
7S 1595:29. te.
79 1595:48. te.
80 1514:14., 37. és 47. te.
81 1514:14.. 29. és 40. te. E törvények rendkívül élesen fogal

maznak. nyilvánvalóan a legelrettentőbb megtorlás jegyében:
....az összes kapitányokat, századosokat meg tizedeseket és a
többi parasztok felbujtatóit valamint a nemesek nyilvánvaló 
gyilkosait, ezenkívül a szüzeken és az asszonyokon erőszakot 
tevőket, minden kegyelem mellőzésével meg kell ölni és min
denütt ki kell irtani." (1514:14. te. I. §); „...ezeket a 
gonosztevőket (...) minden kegyelem mellőzésével meg kell 
ölni és szabad legyen őket életüktől megfosztani." (1514:37. 
te. 2. §); „...valamennyien borzasztó halállal múljanak ki..." 
(1514:47. te. I. §).

82 1545:8. te.
83 1545:31. te.
84 1545:44.. 1557:23.. 1600:20.. 1602:19., 1604:12., 1609:19., 

1659:15. és 1659:16. te.
85 1595:32.. 1596:23.. 1597:23.. 1598:29.. 1599:3.. 1600:20., 

1601:27.. 1602:19. és 1609:19. te.
Sf' 1595:31.. 1598:29.. 1599:3.. 1602:19.. 1609:19. és 1603:22. te.
87 1598:7. te.
88 1471:27. te.: a koronázás ideje óta elfoglalt fekvő jószágokat 

nagyobb hatalmaskodás büntetése alatt, harmincz nap alatt vissza 
kell adni.

89 1298:8. le.: a hatalmaskodókat támogató bárókról és nemesekről; 
1298:53. te.: hatalmaskodás stb. ügyében a király nem adhat 
kegyelmet, ha az elítélt a pernyertessel előbb nem egyezik meg. 
(Mint a fentiekben már szó volt róla. az 1298:8. te. is tartalmazza 
címében a „hatalmaskodás" kifejezést, de ez az artikulus tar
talmilag -  ahogy az a rendelkezés szövegéből is kiderül -  hűtlen- 
ségi esetet rögzít.)

90 E két artikulus rendelkezéseit később az 1486:55. te. gyakorlati
lag összefoglalja: I. és 2. §-a I. (Nagy) Lajos. 4. szakasza pedig 
Zsigmond előírását ismétli meg, míg a 3. § -  új rendelkezésként 
-  kifejezetten kimondja, hogy az elmarasztalt rokonságát a hatal
maskodó bűnéért nem szabad megbüntetni, saját tulajdonú javaik 
tehát érintetlenek kell, hogy maradjanak. Végül tartalmilag 
ugyanez a szabályozás jelenik meg II. Ulászló dekrétumában, 
konkrétan az 1492:74. te.-ben is, azzal a különbséggel, hogy a 
rokonok megbüntetésének tilalmáról szóló előírás három külön
böző paragrafusban nyer részletezést.

91 Míg tehát I. Mátyás törvénye a felperest hozta eljárásjogiig 
előnyösebb helyzetbe, addig II Ulászló dekrétuma már az 
alperesnek kedvezett.

92 Ez volt egyébként az egyetlen olyan, halállal (is) büntethető 
deliktum, ahol az akkuzatórius performa a rendi korszakban is 
megmaradt.

93 Főszabály szerint a büntetés mértéke a vérdíj (homaginm) fele. 
azaz száz forint volt, de nem nemes áldozat esetében mindössze 
negyven forint.

94 Ez az egy év ennek alapján a főbenjáró ítélet végrehajthatósága 
elévülésének tekinthető.

95 Ez tartalmilag megegyezik az 1298:53. tc.-kcl. amely szerint 
„hatalmaskodás |...| esetében a király nem adhat kegyelmet, ha az 
elítélt a pernyertessel előbb nem egyezik meg".
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Jós
,.A fejedelem kegyelmének lehat az ő ellenében ereje nincsen, 
hanem a fogolynak minden menekvése az ellenfél kezében van." 
(Tripartitum. II. Rész. 57. cím 7. §)

97 Béli Gábor: Magyar jogtörténet. .4 tradicionális jog  (Dialóg 
Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 1999, 214. p.)

98 1298:8. te.
99 1405. évi (II.) 3. te.
100 1471:27. te.
101 1471:28. te.
102 1486:16. te.
103 1495:9. te.
1141 1504:5. te.
105 1514:52. te.
,u* 1547:32. le. Aki az alispánt és a szolgabírót megölte, az már 

hűtlennek minősült.
107 1486:15. te. 1. §
108 E törvény megfogalmazásában ezek az esetek a következők: ..a 

nemesek házainak igaz ok nélkül való megrohanása. birtokaik
nak és ezek tartozékainak elfoglalása, a nemeseknek igaz ok 
nélkül való letartóztatása, a nemeseknek megverése. 
megsebesítésc és megölése”.

109 „Főbenjáró ítéletet tehát a mi korunkban csupán a nemesek 
házába való berontás, azok megölése, megverése és megse- 
besítése és helyes ok nélkül letartóztatása; ezek mellett a bármi 
névvel nevezett birtokjogoknak és tartozékaiknak elfoglalása 
miatt szoktak hozni és kimondani." (Tripartitum. II. Rész, 42. 
cím 5. §)

1,0 1723:10. te.: a nagyobb hatalmaskodás büntetésére változtatott 
előbbi hűtlenségi esetek felszámlálása. „A hazai nemesség előjo
gainak fenntartása és a magán országlakók biztossága, meg 
bármely hatalmaskodók féktelenségének mcgzaholázása végett. 
Ő császári és királyi szent felsége helybenhagyásával végezték 
továbbá: I. § Hogy a nagyobb hatalmaskodásnak Mátyás király 
6. decretuma 15-ik czikkelye s több más törvény értelmében 
megszabott büntetését azok ellenében, a kik a nemesek házaiba 
törnek vagy azok fekvőjószágait elfoglalják, a nemeseket igazsá
gos és törvényes ok nélkül fogságba vetik vagy letartóztatják s 
ezen kívül, a kik őket megsebzik. megverik vagy megölik, 
jövőre is fenn kell tartani. 2. § Úgyszintén, a kik az országnak az 
ő hivatalos működésűkben tettleg és törvényesen eljáró rendes 
bíróit s ezek helyetteseit, az itélőmestereket és más, akár hét- 
személyes vagy királyi ítélő, akár kerületi táblai vagy megyei 
bírákat, továbbá a káptalani s convcnti. királyi vagy nádori vagy 
báni embereket vagy az ország báróit és főispánokat, úgyszintén 
a kir. kamara tanácsosait, első és alclnökét letartóztatják, fogság
ba vetik, megverik vagy megsebzik. 3. § A szabad menedék- 
leveleket megsértik. 4. § S a visszaüzést másodszor elkövetik, ki 
kell mondani. 5. § Nem különben azokat, a kik az ország
gyűlésen panaszkodókat. azon kívül, ily panaszok miatt vagy az 
országgyűlésre, törvényszékekre vagy a vármegyék közgyűlé
seire s Ítélő székeire, úgyszintén a szökevény jobbágyok és szol
gák visszakövetelése s visszabocsátása. vagy a katonaság 
kihágásai iránt nyomozást végezőket s az evvel való elszámolás 
eszközlésére jövőket, s a számadással és a fentebb irt vizsgálat
tal foglalkozókat s onnét visszatérőket megverik vagy megseb
zik. megveretik vagy megsebesittetik. 6. § Valamint a testvérek 
és vérrokonok megsebzőit, tagok megcsonkitóit és szemek 
kivájóit ugyancsak a nagyobb hatalmaskodás büntetése alá ves
sék. 7. § A szerzetes és egyházi személyek pedig (s a nők) a 
mondott esetekben fejváltság büntetésével lakóijának."

111 „Ha valaki haragra gerjedvén és feifuvalkodván kevélységgel, 
szándékos emberölést követ el. tudja meg, hogy száztíz arany 
pénzt fizet érte, a mint a mi tanácsunk végezte. Ebből ötvenet a 
király kincstárába vigyenek, a más ötvenet adják a rokonoknak, 
tize pedig az itélőbiráké és közbenjáróké legyen. És maga a 
gyilkos bőjtöljön a kánonok rendelése szerint." (Szent István 
Király Dekrétomainak Második Könyve. 16. Fejezet a 
szándékos emberölésről) ..Ha valakinek szolgája más ember 
szolgáját öli meg, a gyilkos ura a megölt szolga fele árával 
elégítse meg annak urát. ha tudja; ha pedig nem. negyvennapi

böjt után adják el a szolgát és osztozzanak az árán." (Szent 
István Király Dekrétomainak Második Könyve. 36. Fejezet 
arról, ha szolga szolgát öl)

112 „Végeztük: hogy ha valaki más ember épületeit ellen
ségeskedésből felgyújtja, állassa helyre az épületeket, és valami 
házi eszköz odaégett, fizesse meg. és annakfelette adjon tizenhat 
tinót, ki összevéve hatvan ezüst pénzt ér." (Szent István Király 
Dekrétomainak Második Könyve, 30. Fejezet a gyújtogatá
sokról)

113 „A ki kivont karddal embert öl. vessék tömlöczbe a király ítélete 
szerint és oszszák három részre minden vagyonát: úgymint 
széliéit, földeit, cselédségét, szolgáit. Ebből két rész illesse a 
megöltnek rokonságát, a harmadikat adják a gyilkos fiainak és 
feleségének. Ha pedig száztíz pénz érőnél kevesebb vagyona 
lenne, szabadságát is veszítse el." (Szent László Király 
Dekrétomainak Második Könyve. 8. Fejezet az emberölésről)

114 E vonatkozásban különbség van a Corpus Juris Hungáriáiban 
található. Szent István törvényei egy törvénykönyvbe 
szerkesztett kiadásának fordítása, valamint azon, Kristó Gyula 
nevéhez köthető fordítás között, amely az Admonti Kódex két 
dekrétumán alapul. Míg ugyanis az előbbi a kardrántásról szóló 
rendelkezéseket egyetlen fejezetben foglalja össze, és (az 
Admonti Kódex szerinti II. törvénykönyv alapján) csak a befe
jezett emberölést nyilvánítja kapitális bűntettnek, addig az utób
bi I. törvénykönyvében már a kísérletet is halállal bünteti. 
(Nézzük meg ehhez a két fordítást: ..Valaki embert öl karddal, 
azon kard állal veszszen el." [Corpus Juris Hungáriái: Szent 
István Király Dekrétomainak Második Könyve. 46. Fejezet 
azokról, a kik karddal ölnek embert]; ..Hogy a szilárd és 
makulátlan béke minden körülmények között megmaradjon a 
születésre nézve nagyobbak és a kisebbek között, bármilyen 
helyzetűek is legyenek, teljesen megtiltjuk, hogy bárki kardot 
rántson valaki sérelmére. Amit ha valaki ezután vakmerősége 
ösztönzésére megkísérelne, ugyanazzal a karddal vcszejtsék el." 
[Admonti Kódex: Szent István király I. törvénykönyve. 16. A 
kard kirántásáról], illetve ..Ha valaki karddal embert ül. 
ugyanazzal a karddal veszejtsék el." [Admonti Kódex: Szent 
István király II. törvénykönyve. 12. A kard ítéletéről: ez utóbbi
akat lásd: Szent István király Intelmei és Törvényei [Szent István 
Társulat. Budapest. 2000]).

115 ..ha valaki az ispánok közül [...] mást a házánál keres halálra
és dúlja annak javait, és a ház urát otthon találván, vele 
viaskodik vagy megöli őt. bűnhődjék a kivont kardról való 
törvény szerint. De ha azon ispán esik el ott a bajban, fekügyék 
megtorlatlanul...” (Szent István Király Dekrétumainak Második 
Könyve. 33. Fejezet arról, ha valakinek házára mennek és ottan 
viadal támad)

ll(' Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve, 39. 
Fejezet az első lopásról, mit szolga követ cl: és 40. Fejezet annak 
büntetéséről, a ki másod és harmad ízben lop.

117 Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve, 41. 
Fejezet arról, ha szabad ember lop egyszer, kétszer és három
szor.

118 Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve. 55. 
Fejezet arról, ha udvarnokok lopnak.

119 Tehát már mint szolga orrát és fülét kellett, hogy megváltsa, 
illetve elveszítse, majd szolgaként a lopás harmadszori 
(összességében pedig negyedszeri) elkövetése esetén halállal 
lakolt.

120 László három törvénykönyve közül időben legkorábbi az 
általunk harmadikként ismert dekrétum, majd a második, és 
végül az első következik.

121 Ez utóbbi kitétel arra utal. hogy az ilyen tolvajt -  szemének 
kivájása mellett -  szolgaságra kellett adni.

1:2 Szent László Király Dekrétomainak Harmadik Könyve. 8. 
Fejezet a tiz vagy hat dénár érőt lopó tolvajokról

123 Szem László Király Dekrétomainak Harmadik Könyve. 6. 
Fejezet a lopásban talált asszonyról

124 Szent László Király Dekrétomainak Harmadik Könyve. 7. 
Fejezet a lopó leányról
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125 Továbbá -  mini láttuk -  szolgaként sem lehetett őket halálra ítél
ni. mivel ekkor (László uralkodásának kezdetén) a szolgák 
legfeljebb testi büntetést (megvakítást) szenvedhettek el.

I2'’Szent László Király Dekrétomainak Harmadik Könyve 4„ 
Fejezet arról, ha akármely tolvaj a templomba menekedik

127 Szent László Király Dekrétomainak Harmadik Könyve. 17. 
Fejezet a templomba futamló és magokat ártatlannak kiáltó 
tolvajokról

128 Ha tehát valaki ártatlannak vallotta magát, de a vas- vagy a 
vízpróba ezt az állítását nem „igazolta", akkor a szabad ember az 
éleiét, avagy a fél szemét és a szabadságát, a szolga mindkét 
vagy fél szemét, a férjes asszony az orrát, szabadságát cs vagyo
nát. a leány pedig a szabadságát elveszítette.

129 Ez nem azt jelentette, hogy az illető a hadjáratban részt vevőket 
lopta meg a táborban vagy a harcban, hanem azt, hogy a harcban 
távollevő személy otthon maradt javait fosztotta ki. Ez a bűn
cselekmény tehát azáltal volt különösen súlyos, hogy a sértett e 
cselekmény ellen nem tudott védekezni, továbbá mivel az ilyen 
cselekmények büntetlenül maradása azt eredményezte volna, 
hogy az előkelők közül -  félve távollétük alatt javaik kifosz
tásától -  senki sem mert volna a király oldalán hadba vonulni, 
ami már az ország biztonságát is veszélybe sodorta volna. -  
Szent László Király Dekrétomainak Harmadik Könyve, 10. 
Fejezet azokról, a kik hadjárat idején lopnak.

130 Ezekben az esetekben életük mellett vagyonukat is elvesztették.
131 Szent László Király Dekrétomainak Harmadik Könyve. 13. 

Fejezet a bitang jószág szedőiről
132 Szent László Király Dekrétomainak Második Könyve. 12. 

Fejezet a lopáson kapott szabad emberről vagy szolgáról, és a 
szabadoknak szolgaságra vetett fiaikról

133 Szent László Király Dekrétomainak Második Könyve. 12. 
Fejezet arról, ha papi renden valók lopnak

131 Szent László Király Dekrétomainak Második Könyve. I. Fejezet 
arról, ha akármely főember közelvalója lop

135 Amennyiben pap volt. akkor először természetesen megfosztot
ták papi hivatásától, és a halálbüntetést már mint világi személy 
szenvedte el.

136 Az akasztás ebben az esetben már értékre tekintet nélkül 
kötelező volt, vagyis az elkövető akkor is halállal bűnhődött, 
ha másodszorra tyúkot, vagy azzal egyenértékű, esetleg még 
annál is értéktelenebb dolgot lopott, hiszen az annál drágább 
holmi ellopásáért eleve („visszaesés" nélkül is) halálbüntetés 
járt.

137 Szent László Király Dekrétomainak Második Könyve, 2. Fejezet 
arról, ha szolga lop

138 A száműzetés a közrendűeknek. a tömlöc a nemeseknek járt.
139 Szent László Király Dekrétomainak Második Könyve. 9. Fejezet 

arról, ha valakinek családjabclije lop
140 Ekkor ugyanis alappal volt feltételezhető, hogy a vevő és a tanúk 

nem tudtak az eladni kívánt holmi tisztességtelen eredetéről, 
hiszen jóhiszeműen, a hivatalos személyek előtt vettek részt az 
adásvételben. -  Szent László Király Dekrétomainak Második 
Könyve. 7. Fejezet a lopott jószágot vásárló kalmárról vagy 
kereskedőről

141 Szent László Király Dekrétomainak Második Könyve. 16. 
Fejezet arról, a ki lovat és ökröt árul a király engedelme nélkül

142 „A vétkén marasztolt tolvajt foszszák meg szeme világától...” 
(Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve. 56. Fejezet a 
tolvajok büntetéséről, meg a tolvaj feleségéről és fiairól)

143 A szokásjogba adott esetben beleszámíthatott a korábbi 
uralkodók által hozott törvények alapján kialakult bírói 
ítélkezési hagyomány is.

1+4 1298:51., 1486:51., 1492:82.. 1563:38. és 1563:63. te.
145 1514:14. és 1514:46. te., Tripartitum, I. Rész XV, cím és III. 

Rész 20. cím. 1518:35.. 1527:6.. 1545:44.. 1548:48.. 1595:36.. 
1622:64.. 1625:13. és 1659:15. te.

146 1514:14.. 1514:47. és 1522:36. te.
147 1514:13., 1514:33., 1546:25.. 1655:26.. 1546:25.. 1638:60.. 

1655:26.. 1655:38. és 1659:16. te.
148 1298:52. te.

149 Tripartitum. I. Rész 105. cím 2. §
150 1527:6. te.
131 1548:49. te.
132 Az istenkáromlók és átkozódók büntetéséről rendelkező 

1563:42. te. szerint „az olyanokat, a kik a teremtő istent, a 
keresztséget és a lelket s egyéb hasonlókat káromolják, [...] ha 
[...) a káromkodást [...] harmadik Ízben is megismétlik: [...] nem 
kisebb, mint a gyilkosokra és más gonosztevőkre megszabott 
büntetéssel sújtsák”; egy évszázaddal később pedig az 1659:42. 
te. elrendelte ezen rendelkezés megújítását.

153 1595:34. te.
154 1599:36. te.
155 1625:6. te.
156 1625:6. te.
157 1 72 3:11. te.: még néhány, előbb hűllenségi esetet halálbüntetés

sel sújtani rendelnek. „Hogy pedig a bűnöket, fenyítéseket s bün
tetéseket illetőleg módot és rendet tartsanak: O legszentségcscbb 
felségének kegyelmes elhatározásához képest, a karok és rendek 
beleegyezésével megállapítják: 1. § Hogy az alyagyilkosokat, 
anyagyilkosokat, férjgyilkosokat, feleséggyilkosokat és gyer
mekgyilkosokat. 2. § A testvérek s vérrokonok megölőit. 3. § 
Ezenfelül az első és második fokon vérfertőztetőket. 4. § 
Úgyszintén a mostoha anyák s mostoha leányok megszeplősitőit 
s az azokkal paráználkodókat, 5. § Végre azokat, kik az ország
nak az ő hivatalos működésűkben tettleg és törvényesen eljáró 
rendes biráit s azok helyetteseit, az iiélőmesterckei s más. akár 
hétszemélyes vagy királyi Ítélő, akár kerületi táblai vagy megyei 
birákat. a káptalani vagy conventi, királyi vagy nádori vagy báni 
embereket, vagy az ország báróit és a főispánokat, úgyszintén a 
királyi kamara tanácsosait s első és aligazgatóját, 6. § 
Úgyszintén, a kik a főpapokat, mágnásokat és nemeseket s azok 
követeit és a hozzájuk tartozó vagy velük az országgyűlésen 
jelenlévő családtagokat vagy szolgákat avagy azokat, a kik arra. 
vagy a táblai itélőszékekre, vagy a megyék közgyűléseire s 
törvényszékeire, valamint a szökevény jobbágyok és szolgák 
visszakövetelése s visszabocsájtása. meg a katonaság kihágásai 
iránt nyomozást végeznek s az azzal való elszámolás eszköz
lésére mennek, s arról visszatérnek és ama számvetésen az 
említett nyomozásokkal foglalkoznak vagy azokról visszatérnek, 
és az országgyűlésen panaszkodókai c miatt az országgyűlésen 
kívül, megölik: 7. § A vérrokonság közelségének fokozatához, 
vagy a megöltek hivatalának minőségéhez képest súlyosbítással 
kimondandó főbenjáró büntetés alá kell vetni. 8. § Hasonlóképen 
a szülők mcgverőil vagy megsebzőit a dolgok és tények 
körülményeihez képest, a biró bölcs belátása szerint. 9. § Ép igy 
a saját uraik várainak s kastélyainak gonosz szándékú feladóit, s 
azoknak vagy bármely országlakóknak megostromlóit vagy 
elfogóit halálos büntetés alá vessék. 10. § Úgy a hamis oklevelek 
készítőit és hamis pecsétek vésőit és e mellett a mások életére 
leselkedőket. szintén halállal: az élet és egyszersmind javak 
elvesztésére törőkét s ez utón az ártatlanokat károkkal s költ
ségekkel terhelőket, az élet elvesztésén felül, a károknak és költ
ségeknek az oklevélkészitők s pecsétvésők saját vagyonából 
megveendő megtérítésével is büntessék. 11. § A gyermekek 
részei, s az anyai és anyáról ősi fekvőjószágok úgy a törvényes 
hitvesi jog. s nem kevésbbé a mások pénze s követelése, ezek 
számára fenn és épen maradván. 12. § Az említett büntetéseknek 
legyenek alávetve azok is, a kik ily esetekben efféle hamis leve
lekkel a törvényszékeken tudva és nyilván élnek. 13. § A nyil
vános gyujtogatókat pedig élve kell megégetni, valamint a 
magán gyujtogatókat is, kik előre megfontolt gonosz szándékkal 
a háztetőkre vagy az aratott terményre és vetésekre tüzel vetnek, 
s azokat elégetik s igy másokat megkárositnak, sulyosb 
körülmények közt hasonló büntetéssel, könnyebbek közt pedig 
enyhébbel, de minden esetre élctvesztésscl büntessék. 14. § Az 
országban s kapcsolt részeiben birtokos bármely állású s hivatalu 
katonákat pedig büntető és katonai kügyekben. a katonai 
törvényszéken, nem katonaiakban pedig, az 1655. évi 7-ik 
törvénycikk értelmében is, az esetek különfélcségéhez képest 
szokott törvényes eljárás szerint ítéljék el s büntessék; a megölt



Jog
ember gyermekeinek s özvegyének azonban mint méltatlanul 
sújtottaknak a büntevő illetményéből fejdijat fizessenek."

I?s Tripartitum. I. Rész XV. cím
l5v 1595:34. te.
160 1723:11. te. 13. §: 1723:109. te.
161 A szokásjogi normák némelyike természetesen nemcsak egy- 

egy város vagy vármegye területén, hanem több vármegyében, 
meghatározott városok (például a szabad királyi vagy a 
bányavárosok) mindegyikében, illetve az ország valamely, föld
rajzilag többé-kevésbé jól körülhatárolható részében is 
érvényesülhetett (ez utóbbira lásd például a Praxis Criminalist); 
én a továbbiakban ezeket is a szokásjog részeként elemzem és 
ismertetem. Nem a szokásjog körében tárgyalom (tárgyaltam) 
azonban a Hármaskönyvet, mivel az jellegében (érvénye
sülésében. tényleges hatásában) -  noha törvényerőre soha nem 
emelkedett -  sokkal közelebb áll az országos írottjogi (törvényi) 
rendelkezésekhez, mint a partikuláris szokásjogi szabályokhoz.

162 Az emberölés negyedik fajtáját, a véletlen vagy vétlen emberölést 
(homicidium casuale) általában nem büntették halállal.

IW A feudalizmus kezdetén nem pusztán a szándék és a meg
fontoltság volt meghatározó az elhatárolás során, hanem a 
gonosztett nyílt vagy titkos volta is szerepet játszott abban. így 
az az életkioltás, amit titokban követtek el. gyilkosságnak, az 
pedig, amit nyíltan hajtottak végre, emberölésnek minősült. 
(Lásd például: Király János: Magyar alkotmány- és jogtörténet, 
Budapest. 1908. 273. p.) A titokban való elkövetés ebben az 
időszakban egyébként is súlyosbította a bűntettet: nem véletlen, 
hogy például a rablás súlyosabban minősült, mint a lopás, mivel 
előbbi ellen (legalább elvileg) megvolt a lehetőség a 
védekezésre, az utóbbival szemben azonban nem.

164 Minősített halálbüntetésnek számított a lefejezésen és az 
akasztáson, mint a halálos ítélet végrehajtásának „rendes" 
módszerein kívüli minden egyéb metódus (kerékbetörés, karó
ba húzás, kampóra akasztás, elevenen megégetés, megfojtás, 
vízbe fojtás, élve eltemetés, megfőzés stb.), míg súlyosításnak 
minősült minden, az adott (akár „egyszerű”, akár „minősített") 
kivégzési módszer lényegéhez nem tartozó, testi (kínzó) vagy 
megszégyenítő „mellékbüntetés" (kivégzés előtti megkor- 
bácsoltatás, megvesszőztetés: a test tüzes fogókkal való tép- 
kedése vagy égetése szalmával, forró szurokkal: az elítélt ló 
után kötözése és a vesztőhelyre lóval vontatása; szíj hasítása a 
bőrből; a meztelenül végrehajtott kivégzés; a kivégzés után a 
test eltemetésének megtagadása: a test akasztófán lógni 
hagyása vagy keréken [esetleg a fejnek karón] való közszem
lére tétele; stb.).

165 A feleségölés miatti büntetés jóval gyakoribb volt. mint a férj
gyilkosság miatti, mégpedig két okból is: egyrészt azért, mert a 
férfiak mindig is agresszívabbak voltak a feleségükkel, mint a 
nők férjükkel szemben, másrészt pedig azért, mert a férfiak 
általában könnyen bizonyítható, jól látható és egyértelmű nyomot 
hagyó mórion (puszta testi erővel, szúró- vagy vágócszközzel 
stb.). míg a nők nehezen bizonyíthatóan (általában méreggel) 
követték el tettüket. A hitvesölés két fajtája ezenkívül abban is 
különbözött egymástól, hogy a feleséggyilkosok sokkal ritkábban 
kaptak kegyelmet, mint a férjgyilkosok, aminek egyfelől nyil
vánvalóan oka lehetett az. hogy a nők ilyen szempontból a férfi
akkal szemben privilegizált helyzetet élveztek, őket kevésbé 
szívesen végezték ki. de minden valószínűség szerint jóval na
gyobb szerepet játszott ebben az a tény. hogy a nők csak ritkán 
követték el gyilkos tettüket „ok nélkül", arra ugyanis a legtöbb
ször a férj brutalitásával szembeni védekezésként került sor. és a 
férjgyilkosok esetében alkalmazott enyhe kegyelmi gyakorlat fel
tehetőleg ennek a ténynek az elismerésére vezethető vissza.

166 Itt nem gyermekkorú személyről, hanem az elkövető fiáról vagy 
lányáról van szó (természetesen életkorára tekintet nélkül).

167 „Testvérgyilkosságon" nemcsak a testvérek megölését értették, 
hanem minden olyan rokon (vérrokon- és sógor-) gyilkosságot 
is, amely nem volt külön nevesítve.

1611 Érdekesség, hogy a Praxis Criminalis szerint nemcsak a méh
magzat életének kioltása minősült magzatelhajlásnak, hanem

a szülés idő előtti előidézése (mivel ilyenkor a megszületett 
gyermek gyakran életképtelen volt. következményében tehát 
ez a cselekmény sokszor megegyezett az clvetéltetéssel), sőt 
még a nőnek meddővé vagy a férfinak nemzésképtelenné 
tétele is.

169 A latin név azonossága ellenére a két bűncselekmény között 
lényeges különbség volt: míg ugyanis csecsemőgyilkosságot 
csak az a nő követhetett el. aki a szülés után. a szüléssel járó 
sokk hatására ölte meg (az uralkodó felfogás szerint nem telje
sen beszámítható állapotban) saját gyermekét, addig a férj (az 
apa) -  mivel ő ilyen sokkhatás alatt nem állt -  ezt a sajátos ölési 
cselekményt értelemszerűen nem valósíthatta meg; ezért ha ő 
ülte meg a frissen világra jött magzatot, akkor ugyanolyan 
..gyermekgyilkosságot” követett el. mint ha öt-, tíz- vagy akár 
harmincéves gyermekét gyilkolta volna meg.

17,1 Mivel a méreg a korabeli felfogás szerint „belső tűz" állal 
pusztítja el az embert, ezért tartották erre a bűntettre megfelelő 
büntetésnek az élve megégetést.

171 ilyen közreműködésnek vagy segítségnyújtásnak minősült 
például az. ha az orvos, a patikus, a javasasszony vagy bárki 
más, a mérgekhez értő ember annak tudatában adott mérget 
valakinek, hogy az illető azt gyilkosságra kívánja használni: ha 
ugyanez a személy felvilágosítást adott arról, hogy hogyan kell 
a méreggel embert ölni. vagy mekkora adag okozza biztosan az 
áldozat halálát: ha valaki segített az áldozat figyelmét elvonni, 
miközben az étető becsempészte a mérget az áldozat ételébe 
vagy italába: stb.

17: Halálbüntetés kiszabására legtöbbször akkor került sor. ha e cse
lekményeket valamilyen hivatalos személlyel (a városi magist- 
ratas tagjával, a városi bíróval [jitdexj. poroszlóval, hajdúval 
stb.) szemben követték el. (Az ennél „fontosabb" vagy maga
sabb rangú hivatalos személyekkel szemben megvalósított testi 
épség elleni bűncselekmények általában hűtlenségnek, esetleg 
nagyobb hatalmaskodásnak minősültek, amelyeket ezért helyi 
szinten felettébb ritkán büntettek.)

171 Az előbbi esetben a súlyosabb minősítést az elkövetés helye 
(emberek által lakott helyektől távol került sor az útonállásra. 
ahol az áldozatok segítségre nem számíthattak), az utóbbiban 
pedig a csoportos elkövetés alapozta meg.

174 Érdekesség, hogy a 17-18. században a dohányzást, mint a 
tüzeket, tűzvészeket gondatlanul előidéző magatartást néhol 
önálló vétségként definiálták, és pénz-, testi vagy megszégyenítő 
büntetéssel büntették.

175 Ez a tükröző büntetésnek a feudális magyar jogban történő 
legtisztább megnyilvánulása.

176 Enyhítő körülmények fennforgása esetén csak az egyéb módon 
kivégzett (felakasztott, lefejezett stb.) személy holttestéi tették a 
máglyára.

177 Az eretnek káromlás körébe az ún. tulajdonító istenkáromlás 
(blasphemia attribtttoria) és az ún. „becsmérlő istenkáromlás" 
(blaspliemia derogaliva) tartozott. Az előbbi olyan kijelen
tésekkel valósulhatott meg. amelyek Istent nem isteni, gyarló, 
sokszor negatív jelentéstartalmú tulajdonságokkal ruházták fel; 
az utóbbi pedig olyan kijelentésekkel, amelyek az isteni 
tökéletességet vagy Isten valamely, az egyház által elismert 
jellemzőjét tagadták.

I7S Ide tipikusan az apa-lánya, esetleg nagyapa-unoka közti kapcso
latok tartoztak, ami azzal járt. hogy ha a lány még fiatalkorú 
volt, gyakran kegyelmet kapott, mert vélelmezték, hogy nem tel
jesen szabad akaratából követett el vérfertőzést. Ez alól ter
mészetesen léteztek kivételek, mivel egyes helyeken úgy tartot
ták: a természetes érzékre hagyatkozva ilyen esetekben is pon
tosan tudhatja a lány. hogy amit csinál, az természetellenes és 
bűn. így nem hivatkozhat kimentő okként a szülő akaratával 
szembeni feltétlen engedelmesség kötelességére.

i7'7 Megjegyzendő, hogy az egyes fogalmak a különböző törvény- 
hatóságok gyakorlatában sokszor nem ugyanazt a cselekményt 
takarták. így a szodómia megnevezést is sokszor (sok helyütt) 
használták a természet ellent fajtalanság gyűjtőfogalmaként, a 
homoszexualitás megnevezéseként, kifejezetten a férfiak közti
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nemi érintkezések jelöléseként, de az állatokkal való fajtalanság 
(bestialitas) szinonimájaként is.

180 A természet elleni fajtalanság módjai közül a homoszcxualitást 
illették sodornia perfecta, az állatokkal való fajtalanságot 
sodornia bestialiiatis, az egyéb magatartásokat pedig sodornia 
imperfecta néven is (ebből is látszik, hogy a luxima tipikus 
elkövetési magatartása és paradigmatikus esete a homoszexuali
tás volt).

ISI Például a gyermek elé egy almát és egy pénzdarabot tettek, hogy 
válasszon közülük, és ha a pénzt választotta, akkor úgy ítélték 
meg. hogy rendelkezik a büntethetőséghez szükséges kellő 
belátási képességgel.

Is: Ezeken kívül a részegség is kettős hatással bírt: bizonyos he
lyeken és bizonyos bűncselekmények esetében a bűnösség mér
tékét csökkentő, más helyeken és deliktumok vonatkozásában 
pedig éppen ellenkezőleg: azt növelő tényezőnek számított.

MŰHELY
Frey Dóra

M ás úton -  
A  konfliktuskezelés 

sajátos eszközei 
a m agyarországi 

cigányság körében

1. Bevezetés
Cikkemben röviden ismertetni szeretném a magyar- 

országi cigány népcsoportok konfliktuskezelési tech
nikáiról alkotott -  némileg hiányos -  képünket. A 
kérdést sokáig csak néprajzi szempontból vizsgálták, 
számos ismeretünk még a két világháború közötti vagy 
a második világháborút közvetlenül követő időszak 
kutatásainak eredménye.1 Az utóbbi időben jogszoci
ológusok kezdtek behatóbban foglalkozni ezzel a témá
val: közülük ki kell emelni a sajnos fiatalon elhunyt 
Loss Sándor munkásságát.2 A 20. század eleje óta a 
cigányság hagyományos életformája döntően megvál
tozott. de bizonyos ősi konfliktuskezelési formák, ha 
nyomokban is, de a mai napig megfigyelhetők. A beás 
cigányok jogéletéről, amely jelentősen eltér a többi 
cigány népcsoportétól, mind a mai napig hiányosak az 
ismereteink, az oláhcigányokéról, köztük a legjelen
tősebb és leginkább kutatott [óváriakról ezzel szemben 
számos kutatás áll rendelkezésre, nem csak a jogi 
néprajzot tekintve. A hazai cigányság mind kulturális, 
mind szociális értelemben igen sokszínű, igen nehéz 
általában „a cigányokról" bármit mondani; én a követ
kezőkben az oláhcigányok, elsősorban a lovári cigá
nyok csoporton belüli konfliktuskezelési módszereit 
igyekszem ismertetni.

Cikkemben végig a cigány megnevezést használom, 
több okból: Magyarországon hivatalosan így nevezik 
ezt a kisebbséget, önmagukra vonatkoztatva is ezt az 
elnevezést használják, valamint a szociológiai szakiro
dalomban is ez a leggyakoribb. A roma megnevezés 
néprajzi szempontból nem tekinthető teljesen korrekt- 

50

nek. a magyarországi cigány csoportok egy része (első
sorban a beások), nem tekinthetők romának. Meg kell 
ugyanakkor jegyezni, hogy az oláhcigányok önmagukat 
gyakran nevezik romának.

A jogi népszokások és a konfliktuskezelési rendszer 
vizsgálatakor mindenképpen tekintettel kell lenni a 
cigányságnak a többségi lakosságtól jelentősen eltérő 
társadalmi és szociális struktúráira. Mivel a többségi 
társadalom az egymás mellett élés során végig idegen 
testnek tekintette és akként is kezelte a cigányságot, az 
állami igazságszolgáltatási struktúrán kívül maradtak, 
és magukat is kívülállónak tekintve, kialakították sajá
tos megoldásaikat a csoport belső konfliktusainak ren
dezésére. Bár a mai Magyarország területén élő 
cigányok jelentős része hosszú ideje letelepedett élet
módot folytat, sokáig -  vidéken egészen máig -  
megőrizték archaikus társadalmi szerkezetüket. A 
cigányság sajátos társadalmi struktúrája törzsekre, azon 
belül nemzetségekre és patriarchális szerkezetű nagy
családokra épül.

A belső sajátosságok mellett fontos szerepe van a 
többségi társadalommal való kapcsolatoknak, ponto
sabban azok hiányának. A többségi társadalom elu
tasító magatartására a cigány közösségek erős össze
tartással és bezárkózással reagáltak.3 A közösségek tag
jai végletesen egymásra voltak utalva, s ez különösen 
fontossá tette a belső konfliktusok gyors és hatékony 
rendezését. A cigányok máig térben is elkülönülve 
élnek, cigánytelepeken, külön településeken vagy a 
települések szélén, a ,.cigánysoron“.

Ezek a tényezők hozzájárulnak a cigányság és az 
igazságszolgáltatás sajátos viszonyához is, amely a 
cigányság nézőpontjából bizalmatlanságként és az 
ismeretlentől való félelemként írható le.4 Ez oda 
vezetett, hogy a 20. század közepéig, egyes esetekben 
máig vonakodnak konfliktusaikat a „csoporton kívülre" 
vinni, rendőrséghez vagy bírósághoz fordulni. A konf
liktus eszkalálódásának jele, ha cigányok feljelentik 
egymást, vagy bíróság elé viszik ügyeiket. Polgári 
perekben -  bár erről statisztika nem vezethető -  a 
cigányok a lakosságon belüli arányukhoz képest erősen 
alulreprezentáltak.'' amiben természetesen vagyoni és 
iskolázottsági tényezők is szerepet játszanak.

A jelenséget erősíti az állami szervek általános 
érdektelensége a cigányság belső konfliktusaival szem
ben. Korábban még az esetleges bűncselekmények is 
csak akkor kaptak hatósági figyelmet, ha az ügyben 
nem cigányok is érintettek voltak.6 Az igazságszolgál




