
I. Bevezetés TANULMÁNY

A ukciókon gyakran árvereznek régi dokumentu
mokat. Így került a birtokomba „Pest Pilis és Solt 
törvényesen egyesült megyék kecskeméti rögtön- 
bírósága” 1863. augusztus 1-jén végrehajtott halálos ítéle

tének szórólapja.
A terhelt Cs. Mihály jászjákóhalmai születésű, 25 éves 

római katolikus, nőtlen, előbb csikós és gulyás bojtár, 
utóbb napszámos majd szökött fegyenc. A szórólap rövi
den ismertette bűncselekményt, annak jogi minősítését, és 
azt, hogy a rögtönbírósági szabályok szerint Cs. Mihály 
„másoknak elrettentő példájára kötél általi halálra ítélte
tett, és rajta ezen ítélet folyó évi Augusztus hó 1-jén dél
utáni fél 7 órakor végre is hajtatott”.

Foglalkoztatni kezdett Cs. Mihály személye. Ki volt ő, 
mi vitte rá, hogy a „tettleges erőszakkali fenyegetéssel el
követett rablás bűntényét” elkövesse, amelynek eredmé
nye öt forint, némi étel és ital volt? Fellelhetők-e a per ira
tai, miként zajlott az eljárás? A nyom, amin elindulhattam, 
a szórólap egy mondata volt, miszerint Cs. Mihály a „vi
déken elhirhedett” Bogár nevű betyárnak adta ki magát. 
Az internet keresője az elsők között hozta fel Héjjas Pál 
A Bogár betyárbanda története című írását, amely a Pest 
Megyei Levéltári Füzetek 19. köteteként került kiadásra1, 
az 52. oldalon a következők olvashatók:

„Rettegett híre volt a családnak az Alföldön, ezért töb
ben magukat Bogárnak kiadva jártak rabolni. Elég volt 
egy tanyán ez arra, hogy erőszak nélkül pénzt, ételt, 
italt szerezzenek. 1863. augusztus 1-jén Kecskeméten 
egy Csordás Mihály nevű 25 éves jászjákóhalmi gu
lyás bojtárt akasztottak fe l azért, mert magát Bogárnak 
mondva Paládics pusztán2 egy tanyán az ottaniakat 
agyonlövéssel fenyegette és kirabolta. ”

A tanulmány utalt Pest-Pilis-Solt vármegye Fenyítő Tör
vényszékének 14191/1863. számú irataira, míg a 14. szá
mú melléklet a szóban forgó szórólap. Megkeresésemre 
a Pest Megyei Levéltár igazgatója tájékoztatott, hogy az 
iratanyag a nagykőrösi osztályukon kutatható. A per
anyag 81 lap terjedelemben többek között tartalmazza 
Csordás Mihály születési kivonatát, orvosi bizonyítvá
nyát, önvallomását, a tanúk nyilatkozatát és a tárgyalás 
jegyzőkönyvét.3

II. A statáriális eljárás fogalma
Vuchetich Mátyás a statáriális eljárást kevésbé ünnepélyes 
avagy sommás eljárásnak nevezi, „amelyben mellőzvén 
a körülményességet, megtartván mégis a lényeges eleme
ket, legrövidebben járnak el a terhelttel szemben”.4

Szlemenics a Fenyítő törvényszéki magyar törvény
ben az „álló-törvénytételi” vagy „rögtöntörvényi per”-nek 
(processus judicii statarii) azt nevezi, „mellynél fogva, 
valamelly bűntettnek serény elhatalmazásakor, a büntetés 
minden egyébként szokásban lévő szertartások, a törvény-
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tétel lényegét érdeklődőkön kívül, kihagyatván nyomon 
végrehajtatik”5.

„A rögtönbírósági eljárás alatt azon törvényes cse- 
lekvények foglalatját értjük, a  melyek a közbiztonságnak 
bizonyos büntettek elharapódzása általi veszélyeztetése 
folytán szükségessé vált rendkívüli büntető intézkedések
nek a rendes büntető eljárástól eltérő szabályok szerinti 
érvényesítését eszközlik”6 Ez Kautz Gusztáv 1873-ban 
megjelent tankönyvében olvasható, azonban nem utal a 
területi alkalmazás lehetőségére, ahogy az előbbi két szer
ző sem.

„A rögtönbüntető eljárás az állam igazságszolgáltatási 
feladatának nem egy külön, önálló megnyilvánulása, 
hanem a rendes büntető eljárásnak megrövidített, ez
által gyorsított, kivételes alakja, amely csak szigorúan 
meghatározott időben, területen és bizonyos bűncselek
mények fennforgása esetén érvényesülhet és kivételes 
alakjában, mint eszközben juttatja érvényre az állam 
jogfenntartó és védő feladatát. ”7

Ez a meghatározás a legpontosabb. Megfogalmazója 
Nagy Károly, aki 1848-ig feldolgozta a statáriális bírás
kodás történetét, a kezdeti hasonlatos megjelenési formát 
a XV. századra téve, majd az első kifejezetten „rögtön
büntető” rendelkezést II. Józsefnek tulajdonítva. Ugyan
ez olvasható a Magyar Jogi Lexikon „rögtönbíráskodás” 
címszavában. Eszerint a statáriális eljárást nálunk először 
az említett uralkodó szabályozta, aki a halálbüntetésnek -  
miután azt más esetekre 1787-ben eltörölte -  csak e rend
kívüli esetekben adott helyt.8

Mi indokolta az általánostól eltérő, szigorúbb eljárási 
szabályokat? Vuchetich írja:

„Olykor oly mértékben megszaporodnak némely bűn
cselekmények, hogyha nem tüstént követi büntetés, erő
teljesen megzavarják a közjót, ezért hogy a büntetéssel 
való gyors megtorlás következtében mások hasonló 
bűncselekményektől elrettenjenek, és hogy ezzel a köz 
üdve, amely a legfőbb törvény megőríztessék, a lehető 
leggyorsabban jár el a bíró a gonosztevőkkel szemben, 
mégpedig a statáriális eljárás formájában. ”9
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III. A rögtönbírósági szabályok
Írásomnak tárgya nem a statáriális eljárás szabályválto
zásainak nyomon követése, hanem Csordás Mihály bün
tetőperének ismertetése, a korabeli szóhasználat és jogi 
érvelés felvillantása. Ehhez elengedhetetlen azonban a 
87781/1862. helytartótanácsi számon kihirdetett rögtön
bírósági szabályok10 bemutatása.

Az eltérő szabályok alkalmazására a törvényhatóság 
kérelmére a nádor vagy a nádori méltóság üresedésekor a 
helytartó engedélye alapján, meghatározott időtartamban 
(rendszerint egy év) került sor. Igazolni kellett a közbiz
tonság nagyobb mértékű veszélyeztetését, egyes bűntet
teknek a megye területén történt elharapódzását és elle
nük a rendes büntetőeljárás elégtelenségét. A nádor vagy 
a helytartó a rögtönbírósági eljárás alá tartozó valamennyi 
bűncselekményre vagy csak egyes bűntettekre adta ki az 
engedélyt. Ezt a hatóság egész területén, a bűntettek és a 
kiszabandó halálbüntetés említésével 14 nap alatt közhírré 
kellett tenni. A szolgabírák, jegyzők jelentették az alispán
nak a kihirdetés megtörténtét, aki közölte ezt a bíróság el
nökével.

E szabályok a rablók, rablógyilkosok, ezek bűntársai, 
bűnrészesei, a gyújtogatók, továbbá az orgazdák eseté
ben -  a házastársak, szülők, gyermekek és testvérek ki
vételével -  kerültek alkalmazásra. Kivétel volt, aki a 19. 
életévét11 nem töltötte be, bűnbánatból magát és az addig 
nem ismert bűntársait, valamint az orgazdákat a hatóság
nak feladta, továbbá akinek a bűntettét a rögtönbíróság elé 
állítást követő nyolc napon belül nem tudták bizonyítani.

A bíróság elnökből és négy szavazó bíróból állt. Mel
léjük a jegyzőn és a tiszti ügyészen kívül egy pótszavazó 
is társult, aki egy bírótag akadályoztatása esetén őt helyet
tesíteni tudta, ezért az egész tárgyaláson köteles volt jelen 
lenni. Amennyiben még egy bíró kiesett volna a perből, 
úgy a jegyzőkönyvvezetőt is döntő szavazattal lehetett 
felruházni, ebben az esetben a bírói esküt neki is le kel
lett tenni. A közvádlói feladatokat a tiszti ügyész12 látta 
el. Védő részvétele kötelező volt. Mindkettőjüknek „sza
badságukban áll, észrevételeiket és javallataikat minden 
hosszadalmasság nélkül a bíróságnak élőszóval előter
jeszteni”

A kézre kerített terheltet a rögtönbíróság elé kísérték, 
erről értesítették az alispánt és a bíróság elnökét, aki rög
tön összehívta annak tagjait. A bírák az ülés előtt felesküd
tek,13 a rögtönbíráskodásról szóló engedély felolvasásra 
került. A bíráskodás tárgyát a kérdéses bűntett képezte 
csak, a vádlott egyéb cselekményeit csak annyiban kel
lett nyomozni, amennyiben a főbűntettel összefüggésben 
voltak. A tárgyalást a vád ismertetésével kellett kezdeni, 
majd a vádlott vallomása következett. Az ezt tartalma
zó jegyzőkönyvet teljes terjedelmében felolvasták, amit 
a terhelt aláírt, ha írni, olvasni nem tudott, a kézjegyével 
látta el. A tanúkat és a szakértőket „hit alatt” kihallgatták, 
a szembesítéseket elvégezték. Az aláírás vagy a kézjegy 
rögzítése itt is kötelező volt.

Az ügyész megtette „végjavallatát”, a védő elmondta 
védőbeszédét. Ezek „a lehető legrövidebben adandók elő, 
s a rögtönbíróság elnöke köteles minden szükségnélküh
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a tárgyalás befejezését késleltető hosszadalmasságot el
távolítani ”. A bűnösség kimondásához elengedhetetlenül 
szükséges volt, hogy a cselekmény tökéletesen bizonyí
tott legyen. Az ítéletet nem lehetett csak a „körülmények 
összetalálkozásából merített bizonyítékra”14 alapítani. 
A „legkeményebb fenyíték súlya alatt” tilos volt a vádlot
tat veréssel, kegyelem ígéretével, vagy bármi más módon 
vallomásra kényszeríteni.

A tárgyalás után a jegyzőkönyvet teljes egészében fel
olvasták, ezután a bíróság minden körülményt megfontol
va döntést hozott. Az ítélethozatalánál a szavazatok álta
lános többsége döntött, így a halálbüntetéshez elegendő 
volt az öt bíróból háromnak a szavazata. Ha a bíróság ma
gát illetéktelennek nyilvánította, vagy a terhelt bűnössé
gét nyolc napon belül nem sikerült bizonyítani, az ügyet a 
törvény rendes útjára utalták. Bűnösség esetén a vádlottat 
kötél általi halálra ítélték. Kivételesen börtönbüntetés ki
szabására is lehetőség volt.15

Az indokolt ítéletet a terhelt előtt felolvasták, a halálra 
felkészülni három órát engedtek, mellé papot rendeltek. 
A halálos ítélet ellen nem volt helye jogorvoslatnak. Bör
tönbüntetés kiszabása esetén fellebbezni lehetett a királyi 
táblához, de csak addig, amíg a bíróság fel nem oszlott. 
A kijelölt bíró a kivégzés helyszínén felolvasta az ítéletet, 
végrehajtásáról írásban jelentést tett. A törvényszék csak 
ezután oszolhatott fel. A testet az akasztófáról nyomban 
levették, a kivégzés eszközeit eltávolították.

A bűncselekmény rövid leírása az ítélettel együtt ki
nyomtatásra került, azt a rögtönbíróság területén szét
osztották. A jegyzőkönyvet a mellékletekkel összefűzték, 
azt a bírák, a jegyző, az ügyész és a védő aláírták, az ösz- 
szefűző fonalat viasszal lepecsételték, majd három napon 
belül az alispánnak bemutatásra került, aki azt a Helytar
tótanácshoz terjesztette fel. Ha a közbiztonság állapota 
megkívánta, az engedélyt meg lehetett újíttatni, amelyet 
újra kihirdettek. A statárium lejártát nem kellett közhírré 
tenni.

IV. Csordás Mihály büntetőpere
1. A „Bogarak"

Csordás Mihály perére áttérve szólni kell arról, hogy kik 
voltak -  ahogy akkor közszájon forgott -  a „Bogarak”. 
1861 decemberében kezdték körözni a Dönti Péter által 
vezetett betyárbandát. Ennek volt tagja a három Bogár 
(Szabó) testvér, Imre, Mihály és Jakab. A vezér holttes
tét, lábára homokzsákot kötve, egy kútban találta meg két 
juhász, akik 1862. február 27-én a hatóságnak átadták. 
A betyárbandát ezután kezdték Bogár-bandaként emlí
teni. Bogár Imrét az elfogását követően 1862. július 17- 
én, a pesti megyeházán állították rögtönítélő törvényszék 
elé, és kötél általi halálra ítélték, kivégezték. Mihályt 
ugyanez év december 1-jén tűzharcot követően sebesül
ten elfogták, vallomását saját kezűleg aláírta, majd a lövés 
okozta belső vérzés következtében meghalt. Jakab 1863. 
október végén pandúrokkal16 vívott tűzpárbajban vesztette 
életét.17



2. Csordás Mihály 
bűntettei

Csordás Mihály születési kivo
nata szerint 1838. július 15-én,
Jászjákóhalmán látta meg a nap
világot Csordás János és Nagy 
Terézia gyermekeként. Ki
hallgatásakor írni-olvasni nem 
tudó, szolga pásztorembernek 
mondta magát, aki csikós, majd 
gulyásbojtár, később napszá
mos lett. A szemtanúk személy
leírása alapján középtermetű, 
szőke, más szerint inkább bar
nás hajú, rövid bajuszú, pórias 
öltözetű, felül apró pitykés bon- 
zsurt18 viselt.

Darázs Kálmán19 Jászjákó- 
halma főbírája 1862. április 
25-én egy csendbiztosnak írt 
levelében igazolta, hogy Csor
dás Mihály 1862. február 7-én 
szabadult a váci fegyencházból, 
ahol tolvajlás miatti kihágá
sokért volt fenyítve. Közölte, 
hogy rendőri felügyelet alatt 
állt volna, azonban elszökött.
Tudatja, hogy „minden rosszra 
meglehetős hajlama lévén, tolonczilag haza szállíttatása 
legajánlatosabb ”.

Eisenmann Ferenc kecskeméti tiszti ügyész megkere
sésére jászberényi kollégája, Becsey Gyula 1863. július 
22-én kelt levelében azt írta, hogy Csordás Mihályt 1862. 
november 6-án tolvajlás s erőszakoskodás bűntette miatt

egyévi súlyos börtönre ítélték, 
és Jászberényből, mialatt köz
munkán volt, társaitól lemaradva 
1863. június 25-én megszökött.

A periratok között másolatban 
található a fenyítőtörvényszék 
ítélete. E szerint a vádlott 1862. 
május 12-én az ún. berényi-sző- 
lőben egy ott vadászó embertől 
azzal csalta el kétcsövű puská
ját, hogy részére vadkacsát lő, 
majd a tulajdonos felszólítására 
annak visszaadását megtagadta. 
E tette után harmadnapra a fel- 
ső-szentgyörgyi tanyák között 
egy szűrt azzal az ürüggyel vitt 
el, hogy fegyverét az eső elől 
betakarhassa. Még mindig má
jus hónapban, egy juhászra az
zal ijesztett rá, hogy több társa 
is van, ezzel egy bárányt tőle 
kizsarolt. E cselekmények miatt, 
egyrészről

„rovott jellemét, és az erősza
koskodásoknak egész elfogásá
ig szakadatlan elkövetését, más 
részről pedig, hogy a bárányon 
kívül egyéb kár nincs, a mai 

naptól számítottan egy évi súlyos rabságra ítélteték, 
köteleztetvén a felemésztett báránynak végrehajtás al
kalmával megállapítandó árát, úgy az utólagosan ki
számítandó élelmezési költségeket, végre az ügyében 
bérendelt 2 tanú napidíját és fuvarbérét 2 fttal megfi
zetni ”.

Pesten, I8 6 £ - ik  évi jú lius 19-én 
rüglönitélübiróüág'iljig ki végzett

IFJ.BOGÁR SZABÓ IMRE
E L H I R E S E D E I T  R A B LÓ N A K
ÉLETLEIRÁSA ÉS HALAI V

Bogár Szabó Imre „életleírása ”

Szegénylegények a kocsmában20
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Csordás Mihály elfogására 1863. július 12-én Félegyhá
zán, éjjel 11 és 12 óra között a vásárálláson lévő „Pokol 
korcsmában” került sor, miután Majoros György kocsmá- 
ros Szabó László félegyházi csendbiztosnak jelezte, hogy 
beszállásolt hozzá egy gyanús személy. A csendbiztos töb- 
bedmagával rajtaütött a vádlotton, akinek a zsebéből egy 
egycsövű töltött gyutacsos pisztoly, egy fekete bőr pénztár
ca néhány pénzdarabbal, valamint egy ezüst kupakos tajték 
szivar pipa került elő. Félegyháza főbírája 1863. július 13- 
án jegyzőkönyvbe vette a terhelt „önvallomását”. A foglyot 
ugyanis Félegyháza városa rögtönbíróság elé akarta állítani. 
A bíróság elnöke az 1863. július 20. napján tartott törvény
széki ülést követően rögzítette, hogy a terhelt kizárólag a 
szökés és az „illetéktelen fegyverkezelés miatt bűnös, ellene 
a rögtönbíráskodási eljárás alkalmazható nem volt”. A ha
tározatból kitűnik, hogy a szökött fegyenc miként került 
Kecskemétre, ahová 1863. július 21-én átkísérték:

„Azonban, minthogy önvallomásában megerősíti azt, 
hogy szökése után [...] Sívó Miklós abonyi földbirto
kos úr tanyáján, és egy másik pusztán is megfordult s 
azon fegyvert, töltényt, pénzt szerzett, egy ezüst kupa
kos tajték szivar pipát eltulajdonította, útjában kocsit 
tartóztatván fel, magát hordoztatván, s egy másik ta
nyán kocsit rendelt s azzal magát Félegyházára szállít
tatta, ezen önvallomásilag beismert tényeknek bővebb 
vizsgálata, és a tényálladék megállapítása tekintetéből, 
van szerencsénk nevezett rabot területi illetőség miatt 
a czímzett Törvényszéknek a Kis Kún Kerületi tiszti 
főügyészünkhez intézett megkeresvénye folytán hivata
los tisztelettel biztos fedezet alatt átkísértetni, kérvén a 
czímzett törvényszéket, hogy az ügyben kifejtendőkhez 
képest minket maga idejében értesíteni, egyszersmind 
őtet büntetésének kiállása végett visszakísértetni szí
veskedjék [...] Az eddig keletkezett iratok u:m: Szabó 
László csendbiztos jelentése, Csordás Mihály vallomá
sa, két tanú vallomása és Mihálovics Kálmán csendbiz
tos s tiszteletbeli esküdt, úgy a csk. csendőrség jelentése 
tisztelettel átszármaztatnak. ”

3. A büntetőper

A tárgyalás 1863. július 29-én, szerdán délelőtt 9 órakor 
kezdődött az 1862. évi 9863. szám alatt rögtönbírósági 
joggal felruházott Kecskeméti Törvényszéken. A felol
vasott engedélyből kiderült, hogy a megye részére Pálffy 
Móric helytartó már 1861. december 25-én, 14132. szá
mon engedélyezte a rögtönbíráskodást a rablás, rablógyil
kosság és gyújtogatás bűntettek elkövetőivel szemben, 
amit meghosszabbítottak 1862. október 20-án.

A bíróság elnöke Illyés István, tagjai Kun Sándor, 
Stocz János, Bartha Kálmán és Hegyi Ferenc, míg a pót
bíró Tóth Pál voltak. A jegyzőkönyvet Kustár Sándor ve
zette. Közvádlóként Eisenmann Ferenc járt el. A bírák es
küt tettek, majd felolvasták a rögtönbírósági szabályokat 
tartalmazó rendelet teljes szövegét. A bíróság a „felmuta
tott bizonyítványok” alapján meggyőződött az engedély 
közhírré tételéről.

Az ügyész előterjesztette a „tényálladékot”, miszerint 
1863. július 5-én Sívó Miklós 32 éves abonyi közbirtokos 
Paládics pusztai tanyájára egy egycsövű puskával és pisz
tollyal felfegyverkezve bement, ott „tettleges erőszakkali 
veszélyes fenyegetések között” magát „Bogár Jakab isme
retes rablónak” kiadva a cselédszobába beszállásolt. Ami
kor Sívó Miklós a tanyába hazatért, őt magához rendelte, 
puskáját támadólag tartva, neki is Bogár Jakabként mu
tatkozott be. A gazda közölte, hogy „ingyen ő sem adja el 
az életét”, mire a vádlott a cselédeket kiküldte a szobából, 
puskáját letette, és a kebelében elrejtett pisztolyra tette 
egyik kezét, a másikkal Sívó Miklós karját megragadva 
utasította, hogy menjen vele a kertbe. Itt azt mondta, hogy 
„az úr nekem vacsorát készíttet és útiköltséget ad, de óva
kodjék az úr valamit tenni, mert azért, hogy magamat lát 
nem ijedek ám meg száz zsandártól sem, pedig azt tudom, 
hogy az úrnál a múlt szerdán is három volt kiknek az úr 
enni adott”. Sívó Miklós „cselédjeitől elhagyatva látta 
magát kényszerűségből a rablónak vacsorát készíttetett, 
amelyet az megemésztett”. Éjjel 11 óra tájban a vádlott 
megint magához hívatta a sértettet és az útiköltség át
adására szólította fel. Sívó Miklós azzal mutatta meg 15 
forintját, hogy ennyi az összes pénze, több nincs, mire a 
vádlott öt forintot elvett és aludni küldte. A reggeli után 
a tanya kapujában „fegyverét kilőtte”, és a tószegi puszták 
felé elment. Miután július 6-án a Sívó birtokról eltávozott, 
reggel 5-6 óra között Csizmár Mihály 43 éves tószegi la
kostól kocsiját és két lovát fegyverének támadó tartásával 
kizsarolta, s kocsira ülvén a sértett kocsisával együtt a te- 
tétleni pusztának indult. Útközben betért Halász Gedeon 
38 éves tetétleni közbirtokos tanyájára, az ebédlő ajtaját 
puskával belökte, és a gazdát „kijönni parancsolta”, aki 
ingben, gatyában az ágyából kikelve megjelent. A vád
lott a következőket mondta neki: „Én Bogár vagyok a 
Jász hadnagyok az egyik lovamat szügybe lőtték, adjon 
az úr 10 fto t szükségem van rá. ” A sértett látta, hogy a 
kérésnek eleget kell tennie, mert magát védelmezni egy 
fegyveres ember ellen az ágyból kiugorva képtelen, ezért 
a pénzért a belső szobába ment. Ekkor Csordás Mihály az 
asztalon heverő, 10 forint értékű szivar pipát eltulajdoní
totta, miután a visszatért Halász Gedeontól a követelt 10 
forintot megkapta, kocsijára pattanva sebes nyargalással 
eltávozott.

Ismertették Csordás Mihály keresztlevelét és a korábbi 
büntetéseiről szóló iratokat.

„Ezek megtörténte után a közvádló tiszti ügyész a vád
lottat a rögtönítélő bíróság elé állíttatni kérte, minek 
következtében a vádlott a rögtönítélő bíróság elé állít
tatott és elnökileg az igazság bevallására megintetvén, 
egyúttal védőügyvéd választására felszólíttatván, miu
tán ő ilyennek kijelölésére magát képtelennek nyilvá
nította, részére védőül Atádi Vilmos21 helybeni ügyvéd 
neveztetett ki, aki tisztjének teljesítésére azonnal felszó- 
líttatván, s rögtön a bíróság előtt meg is jelenvén. ”

A bíróság kérdéseket intézett Csordás Mihályhoz, aki 
azokra válaszolva tett vallomást. Eszerint a szökését kö
vetően levette a bilincsét, de nem árulta el, hogy hol, és
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ki volt ebben a segítségére. Egy major kulcsárjától puskát 
szerzett, amihez négy töltényt kapott, majd a Tiszántúlra 
ment. A folyón egy molnár vitte át, és kocsmában szállt 
meg. Miután innen eljött ,jövéssel-menéssel a határon 
járkált”. A Tiszán a szolnoki hídon kelt át, és vasárnap 
délután Paládicsra ment. Éhes volt, ezért egy tanyán enni 
kért, és a cselédekkel tamburára22 táncolt. Amikor a gaz
da hazatért, a cselédszobában öt forintot kért tőle, aki azt 
át is adta. Az éjszakát a szakácsnéval és a szolgálólánnyal 
egy szobában töltötte. Másnap reggeli után távozott, miu
tán a háziúrtól és a cselédektől „illendően elköszönt”, tőlük 
semmit sem követelt. Pisztoly nem volt nála, a puskája sem 
volt megtöltve. A pusztában gyalogolva egy tanyán a gaz
dát szép szóval kérte, hogy vitesse el a kocsiján a közeli 
csárdába. Az vonakodás nélkül a lovakat befogatta, és a ko
csisával együtt elhajtottak Szentlászló felé. Útközben egy 
majorba tértek be, ahol a vádlott „a legszebben” bekopog
tatott, majd az úrtól némi pénzt kért, aki 10 forintot adott át 
neki. Amíg a gazda a szobában volt, az asztalon fekvő pi
pát „feledékenységből” a szájába tette. Félegyházán a „Po
kol” kocsmában szállt meg, ludat vágatott, amit a kocsissal 
együtt elfogyasztottak. Délután a kocsit a hajtójával együtt 
hazaengedte. A puskát a kocsmárosra bízta, hogy pár nap 
múlva érte jön. A következő napokat szőlőkben töltötte. 
Később visszament a kocsmába ahol a „város hadnagyai” 
elfogták. A nála talált pénzt állítása szerint Félegyházáról 
Majsára menet váltotta, a pénztárcát saját pénzen vásárolta. 
A pisztolyt Szentlászlón két forintért vette. Elfogásakor a 
fegyvere nem volt megtöltve, csak a „kapszli23 volt rajta”.

Érdekes a vallomás rögzítésének formája. Az irat kü
lönálló, kb. A/4 méretű lapokból áll, amelyek mindegyike 
hosszában ketté van hajtva. Az így kapott bal oldali ha
sábra került besorszámozva a feltett kérdés, míg a másik 
oldalon ugyanazt a sorszámot kapva rögzítették a vádlott 
válaszát.

Csordás Mihály „eltávolíttatván a tanuk kihallgatása 
eszközöltetett”. Először Sívó Miklós sértett és a majorjá
ban történteket átélő tanúk (Beniczky Antal, Tóth János, 
Mulagyi Mihály és Hamvas Borbála) tettek vallomást. 
Valamennyien állították, hogy a vádlott Bogár Jakabnak 
mondta magát. Puskáját fenyegetően tartotta, azt távozá
sának reggelén elsütötte.

Hamvas Borbála szerint ez már előző napon megtör
tént, mivel Csordás Mihály az ablakon kilőtt az udvarra. 
Rá is szólt, hogy ne tegye többet, mert tüzet okoz. A 34 
éves, férjezett, hatgyermekes asszony elismerte, hogy a 
„rabló” az ágyában töltötte az éjjelt, de rögtön kijelentette, 
hogy „nem nyúlt hozzám”.

Sívó Miklós határozott fellépésűnek látta Csordás Mi
hályt. Ezt arra alapozta, hogy a cselédszobába belépve fel
tett kalapban fogadta őt, és „felhúzott fegyverét a gyom
rának nyomta”, amit azzal tolt el magától, hogy mondja el 
kívánságait. Úgy vélte, hogy a puskán kívül más fegyvere 
is lehetett, mert egyik kezét kigombolt inge alatt tartotta, 
bár a puskán kívül pisztolyt nála nem látott. Ugyanezt val
lotta Hamvas Borbála, aki a vádlottat „mándliját24 levéve, 
ingben, gatyában is látta”.

A vádlott kijelentette „Én Bogár vagyok és lovamat el
lőtték, kérek biztonságot”. Sívó Miklós ezt biztosította, de

hangsúlyozta, hogy olyan biztonságot nem adhat, hogy a 
zsandárok vagy a hadnagyok jönnek-e vagy sem. Ezután a 
vádlott bement a sértett feleségéhez, akinek kezet csókolt, 
és így nyugtatta „nem vagyok kapcabetyár, én nem bántok 
senkit sem”. A tanú megkérdezte a vádlottól, hogy meg
elégszik-e öt ft-tal, mert 15 ft az összes pénze. Erre az volt 
a válasz, „ha igazán mondja az úr, hogy nincs több pénze, 
akkor elég lesz 5 f t  is”. Reggel ígéretet tett, hogy szerdán 
hetedmagával fog visszajönni, majd puskájával a levegő
be lőve elment. A sértett a kárának megtérítését nem kérte.

Beniczky Antal 15 éves tanuló volt, aki igazolta sógo
ra, Sívó Miklós vallomását. Tóth János, a sértett 37 éves 
bérese találkozott először a majorban a vádlottal, aki „sze
gény jöttment embernek” mondta magát, de később Bogár 
Jakabként azzal mutatkozott be, hogy hetedmagával van. 
Puskáját a kezében tartva mindenkit a cselédszobába uta
sított. Ráparancsolt a tanúra, hogy egyen, igyon „nem az 
úrét issza, hanem az enyémet”. Mulagyi Mihály 22 éves 
mindenes, akit Csordás Mihály „strázsálásra” utasított, 
megparancsolva neki, hogy hírt adjon, ha a tanyából bárki 
kimegy vagy oda bejön, „mert ha nekem nem szólsz vége 
életednek [...] nekem egy ember élete semmi”. A szem
besítésnél a tanú ezt úgy adta elő, hogy „egy ember élete 
annyi neki mint egy légy ”.

Csizmár Mihály a kora reggeli órára tette, amikor a 
vádlott puskáját karjára támasztva arra utasította, hogy két 
lovát fogassa be a kocsiba, hogy azzal tudja folytatni az 
útját. A sértett a fegyver láttán engedelmeskedett. A vád
lott közölte, hogy a kocsit a csárdától visszaküldi, ám az 
csak másnap dél körül érkezett vissza. Sérelmezte, hogy 
lovai a „hajtástól tönkre voltak téve, egyiknek a bal hátsó 
lába egészen ki volt verve”, ezért 15 ft kár érte, béresé
nek „munkamulasztását” öt ft-ban határozta meg, így 20 
ft megtérítésére tartott igényt.

Dózsa János 29 éves kocsis egyezően vallott Csizmár 
Mihállyal. A vádlott a továbbvitelére adott neki utasítást, 
hazafelé elvétette az utat, így Csongrádra jutott. Ez volt az 
oka, hogy csak másnap ért haza. Elmondta, hogy betértek 
Halász Gedeon tanyájára, ahol Csordás Mihály puskatus
sal lökte be az ajtót. A házban történteket nem látta, az 
udvaron kellett várakoznia. Mielőtt a „Pokol” kocsmához 
értek, a vádlott utasította, hogy senkinek ne merje elmon
dani, hogy ő kicsoda, mondja azt, hogy az ura. Ezen al
kalommal „félelemgerjesztő módon szidta az apám iste
nit, azt mondván meghalsz, s vége életednek ha szólsz”. 
A vádlott a kocsmában két porció szénát adatott a lovak
nak, főtt ételt rendelt, majd útiköltségre egy forintot adott 
a kocsisnak, aki ezután hazaindult.

Halász Gedeon az ajtó nyikorgását hallva kiment a szo
bából, és egy pórias öltözetű ismeretlen férfival találta 
szembe magát, aki azt mondta, „én Bogár vagyok, a Jász 
hadnagyok egyik lovamat szügybe lőtték, adjon az úr 10 
forintot, szükségem van rá”. Szavaiban fenyegetés nem 
volt, de arra gondolt, hogy több társa lehet, ezért a szobá
ból a kért összeget kihozta, és azt vonakodás nélkül átadta. 
Az idegen az ajtó előtt várakozó kocsijára pattant, és el
hajtott. Ekkor vette észre, hogy az asztalon hagyott pipája 
hiányzik. Gyanította, hogy az ismeretlen vitte el. Kára ösz- 
szesen 20 ft volt, de csak a pipáját kérte vissza.
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Megzavart betyárok25

A tanúkat a vallomásuk felolvasása után megeskették. 
A bíróság Csordás Mihályt ismét maga elé szólította, és a 
tanúkkal szembesítette, akik valamennyien felismerték őt. 
A vádlott tagadta, hogy bárkit megfenyegetett, és azt is, 
hogy Bogár Jakabnak adta ki magát, ahogy azt a neki tu
lajdonított mondatot is, hogy „egy ember élete annyi, mint 
egy légy”. Nem ismerte el, hogy a fegyvert Sívó Miklós 
hasához nyomta. Amikor ugyanezt Hamvas Borbála a 
szemébe mondta, már azt válaszolta, „Ha maga mondja, 
legyen úgy”. Elismerte, hogy puskával járt a három hely
színen, és a Sívó-majorban azt egyszer elsütötte, de nem 
emlékezett, hogy az ablakon kilőtt. Kitartott amellett, hogy 
a Halász-tanyáról a pipát véletlenül hozta el. Ezzel „be
végeztetvén a szembesítések”, amelynek jegyzőkönyvbe 
rögzítése szintén osztott formában történt. A tanú nyilat
kozatát részenként arab számmal sorszámozták, amihez 
ugyanazt a számot adva hozzárendelték a vádlott válaszát.

Az eljárás a „lefoglalt” bűnjelek felmutatásával foly
tatódott. A vádlott a puskát és a pisztolyt is felismerte. 
A pipát Halász Gedeon sajátjaként azonosította, amit a 
vádlott sem vitatott, ezért az nyomban a sértett „birtoká
ba bocsájttatott” Felvetődött, hogy „tudomás végett fel- 
olvastassék”-e Csordás Mihály azon önvallomása, amit 
az elfogása után Kunfélegyházán vettek jegyzőkönyvbe. 
Az ügyész ezt szükségesnek tartotta, a védő mint felesle
gest ellenezte. A bírák tanácskozásra vonultak vissza, és a 
„kérdéses önvallomásnak [...] egyszerű tudomás végetti 
felolvasását egy hangúlag” elhatározták. A vádlott az ön
vallomásának csak azt a részét ismerte el, ami megegye
zett a statáriális bíróság előtt tett vallomásával, a többi tar
talmat „csak a biztos általi kényszerítés vagy veretéstől 
való félelme miatt vállalta e l”.

A jogi érvelés jobban érthető, ha idézem a rendelet 
14. § 1. pontját:

6

„rablók, kik mást valamely ingó vagyontól vagy sze
mély elleni tettleges erőszakkal, vagy erőszakkali fenye
getések által jogtalanul megfosztanak, habár a tettleges 
erőszak vagy fenyegetések nem közvetlen a kiraboltnak, 
hanem más jelenlévők személye ellen voltak is intézve. 
Erőszakkali fenyegetéseknek azon fenyegetések vétetnek, 
melyek a fenyegetettnek életére vagy testére nézve súlyos 
és azonnali veszélylyel vannak összekötve; és mihelyt a 
rabló valamely ingó vagyont a fentebb körülírt módon 
elvett, habár azzal valamely szándékán kívül közbejött 
akadály miatt el nem távozhatott is, vagy mihelyt a rab
láskor valakinek személyén bármely tettleges erőszakot 
elkövetett, habár még semmit magáévá nem tehetett is, 
mint végrehajtott tekintetik. ”

A tiszti ügyész a „Tekintetes Rögtönítélő Bíróság”-hoz 
fordulva terjesztette elő a „vádbeszédét”. Eszerint „kide
rült”, hogy Csordás Mihály vádlott Sivó Miklós és cselé
dei ellen

„nyilvánított tettleges erőszakkali fenyegetések között 
Bogár elhírhedett rabló nevének felhasználásával, étel, 
ital és 5 osztrák ft-ból álló ingóságokat jogtalanul el- 
rablott, másodszor kiderült, miszerint ő Csizmár Mi
hály tószegi lakost f. hó 6án hajnalban lőfegyverének 
fenyegető tartása mellett kocsija és lovainak olly czél- 
bóli átadására kényszerítette, hogy azon útját tovább 
folytathassa, melly alkalommal még nevezettnek kocsi
sa Dozsa János ellenében is életveszélyes fenyegetéssel 
élt, harmadszor kiderült végre, miszerint ő ugyancsak 
f  hó 6án Halász Gedeon tetétleni közbirtokostól fegy
veresen »Bogár« vidékszerte rettegett rabló nevével 10 
osztrákftot elrablott és egy 10 ft. értékű tajt szivar szip
kát álnokul eltolvajlott”.
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A vád képviselője a tanúk vallomására és Csordás Mihály 
részbeismerésére hivatkozva a vádlott bűnösségét egyér
telmű tényként kezelte. A három cselekményből az elsőt 
és az utolsót rablásnak, míg a Csizmár Mihály sérelmére 
elkövetettet zsarolásnak minősítette. A pipa eltulajdoní
tását pedig „álnok tolvaj lásnak”. Mindezért, utalva arra, 
hogy a rendelet IV fejezetében előírt minden kellék tel
jesült, indítványozta, hogy a vádlott „saját megérdemlett 
méltó megfenyíttetése, mind mások elrettentése tekinteté
ből kötél általi halálra ítéltessen ”.

Atádi Vilmos védő érvelése szerint védence három rend
beli zsarolást és egy rendbeli „tolvajságot” követett el, meg
ítélésükre a rendes bíróság illetékes. Kifejtette, hogy

„a rablás tárgyi, alanyi tényálladéka megállapítva 
nincs, mert Sívó Miklós sem tettleges erőszakot, sem 
halálos fenyegetést nem említett, a puska puszta oda- 
tartásával a tényálladékot nem lehet megállapítani 
mert a fegyver viselése senkit sem tesz rablóvá, mert 
védenczemnek nem is volt intentiója a rablásra mert 
Sívó szavára letette a fegyvert s fegyvertelenül ment 
vele a kertbe. Ott csupán biztonsága iránt alkudott, s 
az 5 ftot sem erőszakolta, mert ha bár Sívó tartott is 
tőle, mert rettegett maga szándékából adta, nem a vád
lott fosztotta meg tőle [...] védenczem a cselédek ellen 
történt fenyegetést nem a rablásra vonatkozólag, ha
nem a személyes szabadságra vonatkozólag irányozta, 
s nem azért, hogy kirabolja, hanem hogy bizton legyen 
és szolgálatot zsaroljon. A Csizmár esete tiszti ügyész 
által zsarolásként tüntetvén elő, e tekintetben monda
nivalóm nincs. Halásznál semmi fenyegetést nem hasz
nált, mert azt, hogy én Bogár vagyok s adjon az úr 10 
ftot csak azon esetben lehetne halálos fenyegetésnek 
tekinteni ha a Bogár név puszta megemlítése halálos 
fenyegetés lenne. ”

Az ügyész viszonválasszal élt:

„A védő úr úgy látszik arra támasztotta védbeszédét, 
hogy a vádlott nem Sívót, de a cselédeket támadta meg. 
A rablást végbe vitte, amit azon körülmény is bizonyít, 
hogy azt a kijelentést tette »nem az úrét isszátok ha
nem az enyémet«, ezzel az ételt, italt már magáénak 
tekintette. Az erőszakkali fenyegetést bizonyítja azon 
körülmény is hogy az úti költségen kívül élelmeket is 
követelt, holott azt csak rettegés és fenyegetés után ad
ták. Halász Gedeonnál a vádlott rablást követett el, azt 
tagadja ugyan, de beismeri, hogy 10 ftot kapott és miu
tán itteni fellépése nyílt és nem szép modorban történt, 
tehát valóságos rablás volt. Minél fogva ragaszkodok a 
vádbeszédben előadottakhoz. ”

A védő így reagált:

„a rögtönbírósági szabályok 14. §-ának 2ik26pontjá
ban körülírt esetek qualificatiojára megkívántatik, hogy 
a fenyegetések az életre és testre sulyosak legyenek. De 
a tanuk közül egyik sem mondja, hogy védenczem fe 
nyegetései veszélyesek lettek volna, Sívó pedig éppen

nem, mert azzal csak biztonságára alkudott meg diplo- 
matice, ami pedig az evést ivást illeti, védenczem ehe
tett ihatott s azért azt is mondhatta egyetek igyatok mert 
ő Sívó vendége volt, a pénzre nézve Sívó maga hívta 
be vádlottat és Sívó adta oda azt neki; és vádlott a mit 
kapott azzal meg is elégedett. A Sívó cselédjeire irány
zott fenyegetések csak biztonságra voltak irányozva és 
ő ezek által csak politiát szervezett maga körül. A Ha
lász Gedeonnál elkövetett tény csak zsarolás volt s így 
nem esik a rögtönbírósági eljárás alá. Ezeknél fogva 
ragaszkodom a védbeszédben előadottakhoz. ”

Ezután olvasták fel az 1863. július 31-én kelt, és dr. Kada 
Endre Pest megye főorvosa által adott orvosi bizonyít
ványt. „Alulírott ezennel bizonyítom miszerint Csordás 
Mihály 25 éves, Pest megye rögtönítélő törvényszéke elé
be állított fogoly, mind testileg, mind pedig lelkileg töké
letesen ép. ”

Majd az összes irat teljes terjedelmében felolvasásra 
került, „s érett megfontolás után rögtönítélő bírósági 
bírák részéről következő indokolt szavazatok terjesztet
tek elő”.

Kun Sándor „ülnök” röviden összefoglalta a tényállást, 
utalt a tanúk „hit alatti” vallomására és Csordás Mihály 
„minden törvényes kellékekkel ellátott” részbeni beis
merésére. Sívó Miklós sérelmére elkövetett cselekmény 
esetében a tettleges erőszakkali fenyegetés álláspontja 
szerint megállapítható, hiszen a vádlott a sértettet élelmi
szer és pénz átadására tettleg kényszerítette. Hivatkozott 
rá, hogy ez „közbiztonsági közegek és gyors segélynyer- 
hetéstől távollevő pusztai tanyán” történt. Az elkövető, 
Sívót minden előzmény nélkül „mellnek fogott fegyverrel 
olly hangon és modorban szólítá meg ekként »Én Bogár 
vagyok meg akartam az urat látogatni«, amivel a gazdát 
veszélybe ejtette ”. Mulagyi Mihályt pedig agyonlövéssel 
fenyegette. Ottléte alatt követelő és parancsoló magavi- 
seletet tanúsított. Ez azt eredményezte, hogy „a vádlott 
a rettegésbe ejtett és az általa gyakorolt erkölcsi pressi- 
ónak sulya alatt lévő egyének ellenében annál biztosab
ban követhette el a tettét”. A körülmények alapot adnak 
a rögtönbírósági szabályok 14. §-ában minősített rablás 
megállapítására, amit erősít „az 5 ft útiköltség átvétele 
alkalmával tanúsított fölényt gyakorló magaviselete is”, 
ugyanakkor a vádlott magatartása Sívó Miklósban és cse
lédjeiben azt az erős meggyőződést szülték, hogy Csordás 
Mihály a követeléseinek figyelmen kívül hagyása esetén a 
tettleges fenyegetést beváltja. „Ezáltal személyök és éle- 
tök azonnali veszélynek van kitéve, minek folytán enged
ve a kényszernek vádlott követelményeinek minden tőlük 
telhető módon eleget tettek. ” Ez „rablási bűntényt képez 
és rögtönítélő bíráskodás alá tartozik”. Csizmár Mihály és 
Halász Gedeon sérelmére elkövetett bűncselekményeket 
„a törvény rendes útján fenyítendett erőszakosságnak” 
minősítette. Ezek, amelyeket közvetlenül Sívó Miklós el
len elkövetett cselekmény után valósított meg a vádlott, 
olyan egyénnek bélyegzik őt,

„kik e vidéken úgy is megingott közbiztonságra felette 
veszélyesek, kiknek rövid úton megfenyíttetése és má-
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soknak elrettentő példájára állíttatott fel a Törvények 
ezen kivételes szigora. Én Csordás Mihályt az ellene 
jogszerűleg helyreállított bizonyítékok alapján az álta
la veszélyes fenyegetések közepette Sívó Miklóson el
követett rablásért a rögtönítélő bíráskodás 32 § értel
mében kötél általi halálra ítélendőnek véleményezem, 
melly rajta a kihirdetéstől számítandó 3 óra alatt végre- 
hajtassék. Végre egyidejűleg vádlott ajelen rögtönítélő 
bíráskodással egybekötött költségeknek megtérítésében 
marasztalandó. ”

Stocz János kiemelte, hogy a vádlott önvallomása, to
vábbá a tanúk „összhangzó vallomása” alapján bizonyí
tást nyert, hogy Csordás Mihály felfegyverkezve bement 
a paládicsi tanyára, ahol a birtokost és háznépét másnap 
hajnalig, több lövést is leadva rettegésben tartotta, ételt, 
italt, pénzt követelt. Magát „Bogár rettegett rablónak len
ni mondta”. Eltávozásakor a nagyobb rettegés előidézése 
végett „fegyverét kisütötte”, továbbá azzal fenyegetőzött, 
hogy Sívó Miklóst szerdai napon hetedmagával ismét fel
keresi. Csizmár Mihálynál fegyverrel kierőszakolta annak 
kocsiját és két lovát.

A sértettnek és kocsisának vallomása bizonyítja, hogy 
Csordás Mihály ez alkalommal is tettleges erőszakkal fe
nyegette e tanúkat, akiket folyamatos rettegésben tartott, 
ezért a félelemtől indíttatva vakon engedelmeskedtek a 
parancsainak. Halász Gedeon sérelmére megvalósított 
bűncselekményt zsarolásnak értékelte, amely rögtönbí- 
ráskodás alá nem tartozik, és e szabályok 23. §-a „szelle
mében érintetlenül hagyandó”. Az első két cselekményt a 
hatályos rögtönbírósági szabályok 14. §-ának első pontjá
ban írt tettleges erőszakkali fenyegetések által elkövetett 
rablás büntettének minősítette, és ebben véleményezte a 
vádlott bűnösségét kimondani, aki kötél általi halálra íté
lendő. Az ítélet a 34. § értelmében a kihirdetéstől számí
tott három óra alatt végrehajtandó, végezetül „Csizmár 
Mihály részére 20ft. érték kártérítésben és az eljárási költ
ségek megfizetésében elmarasztalandó”.

Bartha Kálmán ugyanezeket az érveket fejtette ki, meg
jegyezve, hogy a vádlott tagadása nem volt hatásos. Ki
emelte, hogy a tanúk agyonlövéssel fenyegetése, a „felhú
zott puska Sívó Miklósra szegezése”, továbbá kijelentése, 
hogy „neki egy emberélet annyi, mint egy légy”, és fegy
verének többszöri elsütése félelmet keltett „életük s testi 
biztonságuk iránt”. Csordás Mihály ezt a „megrettentést 
felhasználva” követelt pénzt Sívó Miklóstól. Az ételt és a 
bort nagy mennyiségben hordatta, a cselédeket erőszakkal 
evésre ösztökélte. A tanyabelieket egész éjjel rettegésben 
tartotta, és csak másnap reggel távozott. E cselekedet ki
meríti a rablás bűncselekményét, annak „alanyi és tárgyi 
tényálladéka jogszerűleg nyilvánítva lévén”. Ezzel szem
ben a másik két helyszínen elkövetett cselekmény csupán 
„erőszakosság”, nem tartoznak a statáriális eljárás alá, 
azok „érintetlenül hagyandók” Utalt rá, hogy a vádlott az 
erőszakosságokat közvetlenül a paládicsi tanyán történtek 
után valósította meg, többször volt büntetve, és jelenleg 
is szökött rab, ezért a megingott közbiztonságra nagy ve
szélyt jelent. Mindezért Csordás Mihályt bűnösnek kell 
kimondani rablásban, amiért kötél általi halálra kell ítélni,

továbbá az eljárási költségek „megtéríttetésére elmarasz- 
taltatni”.

Bírótársai eddig képviselt véleményétől gyökeresen 
eltérő, és a legrészletesebb jogi álláspontot Hegyi Ferenc 
fejtette ki. Szerinte egyik cselekmény sem tartozik a rög- 
tönbírósági eljárás hatálya alá, mert tettleges erőszakról 
vagy személyes bántalmakról a tárgyaláson szó sem volt.

A kérdés, hogy a vádlott részéről történtek-e olyan fe
nyegetések, amelyek a rablás sikerének érdekében a je
lenlévők személyére azonnali életveszéllyel jártak. Erre 
vonatkozóan három körülményt különböztetett meg. 
A Bogár név használatát, a puska Sívó Miklósra tartását 
és a cselédekkel szembeni fenyegetések használatát. Az 
első két esetben a statáriális szabályokból nem következik 
és kikövetkeztetni sem lehet azt, hogy egy név használata, 
bármennyire rémisztő is, továbbá a puska irányba tartása 
életveszélyes fenyegetés volna, ha olyan szavak kíséreté
ben történik, „én ugyan ez és ez vagyok, de senkit sem 
bántok csak engem se bántsanak, ellőtték a lovamat aló
lam biztos menhelyet kívánok számomra, enni és utra va
lót kérek”. Ezeket Sívó Miklós vallomása igazolja, miként 
az a tény is, hogy

„miután a menhely nekie megígértetett vádlott a fegy
vert azonnal letette, és letette mielőtt az enni és utra 
való neki kiszolgáltatott volna, már akkor nem csak 
fenyegetődző, hanem éppen védetlen állapotban volt a 
számos cselédek felett rendelkező Sívó Miklósnak egész 
hatalmában”.

A cselédekhez intézett fenyegető szavaknak akkor lenne 
jelentősége, ha azok a rablás sikere érdekében hangzanak 
el. A tanúvallomásokból kiderült, hogy a fenyegetések a 
vádlott biztonságának biztosítása végett történtek. Ez egy 
börtönből szökött gonosztevő esetében a menekülési ösz
tönből adódóan nagyon is természetes. Sívó szavait be
ismerésként értékelte, miszerint az öt forintot, valamint az 
enni- és innivalót nem azért adta a vádlottnak, mintha őt 
arra abban a percben kényszerítette volna, hanem pusztai 
ember lévén az ilyen emberek vagy cimborái általi későb
bi bosszúállásától tartott.

„Mindezeknél fogva részemről legkisebb kétség sem 
forogván fenn, hogy Sívó Miklós és minden jelenlévők 
akár személyök, akár vagyonuk védelmében gátolva 
lettek volna, és hogy megfélemlítésök egyedül vádlott
nak biztonsága tekintetéből történt, -  én őtet a Paládi- 
csi pusztán történtekért rögtönbíráskodás alá eső go
nosztevőnek nem tarthatom; -  még kevésbé a Csizmár 
Mihály és Halász Gedeonnál történtekért, hol nem csak 
hogy tettleges bántalmak nem történtek, de még csak 
veszélyes fenyegetések sem fordultak elő; -  én tehát 
őtet mint csalárd zsarolót a törvény rendes útján vélem 
megfenyítendőnek. ”

A bíróság elnökének véleményét nem ismerjük, mert nem 
tartalmazza a jegyzőkönyv. Ebből következik, hogy a vád
lott halálra ítéléséhez elegendő volt az ötből három bíró 
szavazata, utalva a rendelet már idézett 30. §-ára.27 Miu-
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tán Hegyi Ferenc a véleményét aláírásával ellátta, ahogy 
bírótársai is, a jegyzőkönyv az ítéletet és indokolását tar
talmazza.

4. Az ítélet

„Ezen szavazatok után a szavazatok többsége szerint 
a rögtönítélő bíróság által 1863. évi Augusztus hó lén 
délutáni 1 órakor következőleg ítéltetett: Csordás Mi
hály jákóhalmi születésű 25 éves, RCat2S, nőtlen, előbb 
csikós bojtár, később napszámos, több ízben törvény- 
székileg büntetett, utolsó időben csavargó szökött fe- 
gyencz, az 1862. évi deczember 12én kelt legfelsőbb 
elhatározással helybenhagyatott, és ezen rögtönítélő 
bíróság területén hatályban álló rögtönbírósági szabá
lyok 14 szakaszának 1ő pontjában minősített tettleges 
erőszakkali fenyegetések által elkövetett rablás bűntet
tében bűnösnek kimondatik, és ugyanazon szabályok 
32ik szakasza értelmében a 34ik szakasz szerint a ki
hirdetéstől számítandó 3 óra alatt rajta végre hajtan
dó kötél általi halálra ítéltetik és az eljárási költségek 
megtérítésében elmarasztaltatik. Az ítélet végrehajtá- 
sánáli jelenléttel együtt ítélő bíró társ Bartha Kálmán 
megbízatik. ”

A határozat indokolása a vádlott vallomásának azon rész
leteivel indít, amelyeket ő maga nem vitatott, ezért a bí
róság ezeket tényként állapította meg: Csordás Mihály a 
kérdéses napon délután bement Sívó Miklós paládicsi 
tanyájára, amely az eljáró rögtönítélő bíróság területén 
fekszik. Egycsövű puska volt nála, amit többször elsü
tött. Állítólagosan a biztonsága érdekében elhangzott 
fenyegetéseivel, fegyverének kézben tartásával nevezett 
birtokost és háznépét másnap hajnalig rettegésben tar
totta, eközben ételt, italt és pénzt követelt. Mindezeket 
„félremagyarázhatatlanul” bizonyítják még Csordás Mi
hály kijelentései: „mert ha valami baj lesz agyon lövöm 
magamat, de más is meg hal”, „senki innen ki ne meny- 
nyen”, „reggel még lesz valami kívánságom és ez akkor 
meg legyen”, „tanuknak összhangzó vallomásaikból két
ségtelenül bebizonyíttatik azon tény körülmény, miszerint 
vádlott [...] magát az e vidéken rettegett Bogár nevű rab
lónak lenni mondotta”.

E név használatával, a megtöltött puska majdnem fo
lyamatos kézben tartásával, annak többszöri elsütésével és 
a gazda hasára irányzásával követelésének nem teljesítése 
esetén Sívó Miklósnak és a fenyegetett cselédeknek sze
mélye, és „lehet élete is”, súlyos és azonnali veszélynek 
volt kitéve. Erre figyelemmel a hatályos rögtönítélő bíró
sági szabályok 14. szakaszának első pontjában minősített

„tettleges erőszakkali fenyegetések által elkövetett rab
lás bűntettének tárgyi, és ezen bűntettnek Csordás Mi
hály által lett elkövetésének alanyi tényálladéka jogilag 
kifogástalanul meg van állapítva. Csizmár Mihály és 
Halász Gedeon sérelmére elkövetett cselekmények 2 rb. 
erőszakoskodási bűntettet”

valósítanak meg, amelyek nem tartoznak a bíróság hatás
körébe, az elbírálás szempontjából figyelmen kívül ma
radnak.

A rögtönítélő bíróság a vádlottat veszélyesnek ítélte a 
személy- és vagyonbiztonságra, rámutatva, hogy épp az 
ilyen egyének azok, akiknek vakmerősége rendes úton 
nem fékezhető meg. Ők azok, akik miatt a rögtönbírósági 
szabályok kibocsájtása e területen „szomorító szükséggé 
vált”. A három bűncselekményből egyet rablásnak minő
sítettek, ezért a vádlottat „magának megérdemlett bünte
tésül, és mások elrettentő példájára” a kihirdetéstől szá
mított három óra alatt végrehajtandó kötél általi halálra 
kellett ítélni.

A bűnügyi költségről hozott rendelkezés indokolása 
csak egy mondat: „Az eljárási költségekbeni elmaraszta
lás a fenyítő gyakorlaton alapszik. ”

„A fentebbi ítélet a rögtönítélő bíróság elé állított 
Csordás Mihály vádlottnak nyílt ajtóknál számos egy
begyűlt hallgatóság jelenlétében a jegyzőkönyv egész 
foglalatjával együtt délutáni á  4 órakor felolvastatván, 
és kihirdettetvén az illető lelkiatya előhívása után az el
ítéltnek, hogy magát a halálra előkészíthesse 3 óra en
gedtetett, melly időnek elteltével, elítélt Csordás Mihály 
a siralomházból kivitetvén kocsira ültettetett, s a vég
rehajtásra kiküldött bírósági tag, Bartha Kálmán tiszti 
ülnök, továbbá a lelkiatya kíséretében [...] Kecskemét 
városában a szokásos vesztő helyre kivitetett, honnan 
a végrehajtásra kiküldött bírósági tag Bartha Kálmán 
% 8 órakor vissza térvén a mind eddig együtt volt rög
tönítélő bíróságnak[...]jelentést tett. ”

5. Az ítélet végrehajtása

A jelentésből ismert, hogy az ítélet végrehajtására „Kecs
kemét határában a Budai út mellett a szokásos vesztőhe
lyen” került sor. Ide egy század lovas katonaság, a helyben 
állomásozó csendőrség és a megyei csendbiztos vezényle
te alatt álló pusztázó hadnagyok29 fedezete alatt vitték ki 
a vádlottat, ahol Bartha Kálmán bíró felolvasta az ítéletet, 
majd

„Csordás Mihályon a halálos büntetés Kornberger Mi
hály0 hóhér és segédjei által [...] délután fél hét óra
kor végrehajtatván, a nevezett elítélt Dr. Kada Endre 
megyei főorvos szóval tett jelentése szerint rögtön, s 
minden kínlódás nélkül végeztetett k i”.

A tárgyalási jegyzőkönyvet lezárták annak „világos meg
említésével, hogy a rögtönbíróság a kiszabott idő előtt 
szét nem oszlott, a jegyzőkönyv 1863. évi Augusztus hó 
1ö napján délutáni % 8. órakor bezáratván aláíratott”.
A jegyzőkönyvet összefűzték, a fűzőszálat viasszal lepe
csételték. Illyés István Pest megye törvényszéki elnöke 
másnap a „Méltóságos Főispáni Helytartó Úr”-nak cím
zett levelében összefoglalta az eljárás tényeit, az ítélet tar
talmát, egyben tájékoztatást adott arról, hogy a „tény rövid 
vázlata az ítélet rövid tartalmával együtt” 300 „darabban”
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kinyomtatásra került, amiből tizenkét példányt felterjesz
tett, míg a többit szétosztották a rögtönbíróság területén.

V. „Betyárlegény bujdosik az erdőbe"
A peranyagból nem kaptunk választ arra, hogy Csordás 
Mihályt mi vitte arra az útra, ami végül odavezetett, hogy 
négynapos jogi procedúra után bírósági ítélettel az életét 
vegyék. Szegénylegény volt, aki kezdetben kis „stikliket” 
követett el, melyek némelyike megmosolyogtató már. 
Börtönbüntetésének több mint a felét letöltötte, amikor a 
kínálkozó alkalomnak ellenállni nem tudván úgy döntött, 
ismét szabad ember lesz, így szökött fegyenc vált belőle. 
Menekülése, bujdosása törvényszerűen hozta magával a 
vád tárgyává tett bűncselekmények elkövetését.

Ez az az időszak, amikor az ország szinte teljes terüle
tén a közbiztonság ismét kívánnivalót hagyott maga után, 
ezért számos megyében statáriumot hirdettek, visszaszo
rítandó a rablógyilkosságokat, rablásokat, orgazdaságot, 
gyújtogatást. Azzal, hogy a halálbüntetés alkalmazásának

Diószegi, Attila

Ein Schnapphahn vor dem Standgericht
(Zusammenfassung)

Vom 29. Juli bis 1. August 1863 wurde das standgerichtli- 
che Verfahren von Mihály Csordás, einem ehemaligen Ta- 
gelöhner, entkommenen Strafling wegen Raubes vor dem 
Gerichtshof von Kecskemét geführt. Die Akte umfasst 81 
Seiten, einschlieblich des vollstandigen Verhandlungspro- 
tokolls und des arztlichen Attestes des Angeklagten unter 
den anderen Dokumenten.
In diesem Artikel wurde dieses Strafverfahren dargestellt, 
wobei auch der rechtliche Hintergrund und die Vorge- 
schichte des Falles kurz beschrieben wurden. Die Aus- 
sagen des Angeklagten und der Zeugen sowie die ange-

korhatárát a korábbi szabályozással szemben a 20. életév 
betöltéséről a 19. életév betöltésére vitték le, és a kimon
dásához elég volt az ötből csupán három bíró szavazata, 
azt bizonyítja, hogy a „közbátorságot” 1862-ben már any- 
nyira rossznak ítélték, ami miatt a „betyárbűnözés” meg
előzését csak e szigorítással vélték elérhetőnek.

Ugyanakkor az iratokból választ kaptunk arra, hogy az 
eljárási rendet szigorúan betartva folytatták le a vádlott bün
tetőperét, ami nem ment a gyorsaság rovására. A bírák átérez- 
ték döntésük súlyát, hiszen, ha Csordás Mihályt bűnösnek ta
lálják a terhére rótt rablásban, akkor a kiszabott halálbüntetés 
ellen nem volt fellebbvitel, amivel az esetleges tévedés kor
rigálható. Rávilágít erre szavazatuk indokolása, miként arra 
is, hogy gondolkodva, nem mechanikusan a tiszti ügyész 
jogi érveit elfogadva hozták meg marasztaló ítéletüket. 
Végezetül álljon itt négy sor egy korabeli nótából:

„Betyárlegény bujdosik az erdőbe,
Azt se tudja, lefeküdjön-e benne,
Nyárfalevél derékalja, párnája,
Gyöngyharmat a takaródzó dunnája. ”32

sprochenen Verfahrensfragen und die ihnen vorgelegten 
gerichtlichen Antworten wurden ausführlich behandelt. 
Die zusammenfassende Schlussrede der Anklagevertre- 
tung und des Verteidigers sowie die Erwiderungen sind 
vorgelegt. Inzwischen sind Einblicke gewahrt ins Leben 
und Denken der Menschen auf dem Ackerland und in den 
Bauernhöfen der Groben Ungarischen Tiefebene (Alföld) 
im 19. Jahrhundert.
Der Aufsatz umfasst die ausdrücklichen und unterschied- 
lichen Auffassungen der Richter sowie das Urteil und die

Alföldi betyár31
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Rechtfertigung dessen, was manchmal wortwörtlich zi- 
tiert wurde.
Das Ziel des Autors war die Beschreibung des Prozesses 
und im Zusammenhang mit dem Fall, die Behandlung

des derzeitigen Sprachgebrauches, bzw. rechtlichen Argu- 
mente. Es wurde nicht unternommen, die Ánderungen des 
standgerichtlichen Verfahrens zu verfolgen.

Jegyzetek_____________________________________

* A tanulmány bővített változata elektronikus formában megjelent a 
Debreceni Ítélőtábla honlapján (Büntető Kollégiumi anyagok, 2018). 
https://debreceniitelotabla.birosag.hu/20140114/bunteto-kolle- 
giumi-anyagok [2018. október 31.]
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