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Az ember élete és testi épsége elleni bűncselekmények 
Debrecenben a XVIII. század közepén

Az élet és testi épség elleni bűntettekhez két nagyobb bűncselekményi csoport 
sorolható: az életet kioltó emberölések és a testi épséget károsító bántalmazások, 
testi sértések.1

Az emberölés (homicidium) a ritka bűncselekmények közé számít, hatását tekintve 
viszont a legjelentősebb, mert a társadalmat legérzékenyebben a pótolhatatlan emberi 
élet elvesztése érintette. A bibliai tízparancsolat legsúlyosabb intését (Ne ölj !) erősítő 
hazai törvényeink már Szent István óta szigorúan büntették a homicidiumot, annak 3 
módozatát különböztetve meg, a történetesen, a szándékosan és a karddal elkövetett 
emberölést. Míg a véletlen illetve gondatlan emberölés büntetése 12, a szándékosé 
már 110 aranypénz volt, a harmadik esetben pedig halál várt az elkövetőre.2 Mátyás 
1486. évi decretumában már elkülönítette a gyilkosság és emberölés bűncselekményét, 
amikor az előre eltökélt, szántszándékkal ölő bűnöst - bármilyen rendi állású is volt 
- gyilkosságért halálra ítélte, míg a véletlenül vagy váratlanul ölöt emberölésért 
büntette, s csak ez utóbbi esetekben engedte meg a tettesnek, hogy a megölt rokonait 
fejváltság fizetésével kárpótolja.3 Az elégtétel (homagium -  vérdíj) összege az 1495: 
19. te. 5. §-a szerint a megölt személy rendi állásához igazodott, a főpapoké, báróké 
400, a nemesé 200, a nem nemeseké 40 Ft volt, s ezek az összegek változatlanul 
maradtak egészen a vérdíjak eltörléséig (1871: 57. te. 7. §.).4 Mátyás 1486. évi 
törvényéhez képest az 1563:38. te. visszalépést jelentett, mert mindkét cselekményt 
szándékos emberölésnek minősítette, halállal büntette, ugyanakkor nem zárta ki a 
felek kiegyezésének lehetőségét.5 Ezután az 1723:11. te. az emberölés minősített eseteit 
(szülő, házastárs, gyermek, rokonok, egyes hivatalos személyek megölése) felsorolva 
a tettesekre halálbüntetés kiszabását rendelte el.

A XVIII. századi emberölési ügyekben ez utóbbi az egyik leggyakrabban 
hivatkozott törvényhely, gyakran együtt idézve Werbőczy Tripartitumának I. r. 15. 
címével, amely a cselekmények elvi meghatározása nélkül általában a gyilkosokra
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pallossal végrehajtandó halálbüntetést állapított meg. A külföldi jogi szerzők illetve 
törvénykönyvek közül Carpzov valamint a Praxis Criminalis (főként 62-68., 72. §) 
volt a mérvadó, mely utóbbi bár külön cikkelyekben taglalta a minősített eseteket, s 
említette a gonosz szándékú és az ex improviso emberölést is, mégis homályban hagyta 
a gyilkosság és szándékos emberölés különbségét, s úgyszintén nem határolta el a 
gondatlanságból (vigyázatlanságból) s a véletlenből elkövetett emberöléseket.6

A terminológiai problémák nem tisztázódtak a XVIII. század végéig sem, s ez a 
bizonytalanság az országos gyakorlatban elsősorban a bűncselekm ények 
minősítésében éreztette hatását. Emberölési ügyekben a bíróságoknak feltétlenül 
vizsgálniuk kellett az elkövető szándékát, mert ennek alapján különíthették el a 
szándékos emberölést (voluntarium, dolosum) -  ide sorolva az előre elhatározott 
gyilkosságot, s azt az emberölést is, amikor a tettes tudhatta, hogy cselekményének 
jogsértő következményei lesznek -, a véletlen és gondtalan illetve vigyázatlan (casuale, 
culposum) emberölést, esetleg az önvédelemből szükséges (necessarium) továbbá a 
szándékon túli (praeter intentionem) emberölést, amikor a tettes nem halált okozó 
szándékkal cselekedett. A homicidiumon belül megkülönböztették továbbá a 
gyakoribb, egyszerű emberölést, a ritkább öngyilkosságot, a kegyetlenkedő, aljas 
célú gyilkosságot, s rablógyilkosságot. Az egyszerű emberöléseket az elkövető és 
áldozata viszonya szerint különítették el közönséges és minősített cselekményekre, a 
minősítettekhez sorolva a súlyosabban büntetendő rokongyilkosságokat, a szülő, 
testvér, házastárs, gyerm ek m egölését, valam int a csecsem őkitételt és a 
magzatelhajtást.7

A debreceni városi bíróság, amely a XVIII. századi Magyarország legnagyobb 
ügyforgalmú városi törvényszéke volt, az 1740-es évtizedben 2693 büntetőügyet 
tárgyalt, amelyből 32 (1,19 %) volt emberölési per. Az évtized összesen 3900 
vádlottjának pontosan 1 %-át állították emberölés miatt törvényszék elé, s e 39 
vádlottból a többség, 22 (56,41 %) felnőtt férfi, míg 2 (5,13 %) fiúgyermek, 15 (38,46 
%) pedig nő volt. Őket összesen 33 élet kioltásával vádolták, az áldozatok között 3 
(9,1%) nő, s egyenlően 15-15 (45,45 %) férfi és gyermek illetve csecsemő volt. 
(ld. l . t .)

További 12 perben 16 vádlottat emberölési kísérletért állítottak bíróság elé, akik 
között mindössze 2 (12,5%) férfi, ellenben 14(87,5 %)nő volt. Potenciális áldozataik 
száma együttesen 13, akik közül a férfiak -8 (61,53 % )-voltak többségben, szemben 
a2  (15,38 %) nő és 3 (23,07 %) csecsemő vagy magzat kiszemelttel, (ld. 2. t.)

év per vádló
férfi

ttak
gyermek (fiú) nő

áldoz
férfi

átok
nő gy. és cs.

1740 2 2 - - 2 - -

1741 2 - - 2 1 - 1
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év per vádló
férfi

ttak
gyermek (fiú) nő

áldoza
férfi

tok
nő gy. és cs.

1742 5 2 - 1 1 1 1
1743 6 5 - 2 4 - 2
1744 4 2 - 3 2 - 2
1745 1 - - 1 - - 2
1746 1 1 1 - - - 1
1747 7 5 - 4 2 2 3
1748 2 1 - 1 - - 2
1749 4 4 1 1 3 - 1
ossz. 32 22 2 15 15 3 15
arány % 56,41 5,13 38,46 45,45 9,1 45,45
1.táblázat

év perek
száma vádló

férfi
ttak

nő
potenc
férfi

ális áldc 
nő

zatok
cs.mő V . magzat

1740 1 - 1 1 - -

1741 1 - 1 - - 1
1742 3 1 3 2 1 -
1743 2 - 2 2 1 -
1744 - - - - - -

1745 1 - 2 - - 1
1746 1 - 2 1 - -

1747 2 1 1 1 - 1
1748 1 - 2 1 - -

1749 - - - - - -

összes 12 2 14 8 2 3
arány % 12,5 87,5 61,53 15,38 23,07
2. táblázat

Az élet elleni bűncselekmények teljességéhez tartozik még az a 4 Debrecenben 
elkövetett emberölés, amelyek mindegyikében civil férfi volt az áldozat, de idegen 
beszállásolt katona a tettes, s ezért ezekben az ügyekben nem a debreceni városi bíróság, 
hanem a hadbíróságok ítélkeztek.8 A fenti felderített ügyekhez képest az évtized 
során egyetlen olyan emberölés történt csak, amikor eredménytelen volt a nyomozás, 
s nem sikerült a város határában holtan talált legény ismeretlen gyilkosának ki- és 
hollétét kideríteni.9
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Az eddigi adatokat összegezve az 1740-es évtized emberölési ügyeinek száma 
37, ebből 36 ügy (97,27 %) felderített. A bűnelkövetők számát 35 ügyben pontosan 
ismerjük: 25 férfi, 2 fiúgyermek, 15 nő. Egy további ügyben több tettest (német 
katonát), de számszerűen nem tudjuk hányat vontak felelősségre, a felderítetlen ügynek 
pedig ismeretlen(ek) a tettese(i), azaz összesen legalább 45 tettes volt. Az áldozatok 
számát mind a 37 ügyben tudjuk: összesen 38 személy, ebből 20 (52,63 %) férfi, 3 
(7,89 %) nő, 15 (39,47 %) gyermek illetve csecsemő. Megjegyezzük, hogy az 
emberölési ügyek szinte kivétel nélkül az ismertté vált bűncselekményekhez tartoztak 
(az áldozatokat megtalálták), míg az emberölési kísérleteknek feltételezhetően csekély 
hányada a látens bűnözés szintjén maradt, amikor a magisztrátus még csak tudomást 
sem szerzett a bűncselekményről. Előfordulhatott, hogy a sértett fél nem tudott 
(csecsemő) vagy nem mert, nem akart (házastárs, rokon) feljelentést tenni, vagy 
egyszerűen nem is volt tudomása róla, hogy az életére törtek (pl. mérgezések).

A végrehajtott emberöléseket az ismertté vált, félbemaradt vagy sikertelen 
kísérletekkel (ld. 2. t.) együtt vizsgálva megállapítható, hogy összesen 49 ügyben -  
éves átlagban 5-ben - minimum 61 személyt (évente 6-ot) vádoltak emberöléssel 
vagy annak megkísérlésével. A vádolt személyek közül 58 főről van pontos adatunk: 
27 férfi, 2 fiú, 29 nő, azaz 50-50 % (!) a nemek megoszlása. Az áldozatokat (a 
potenciális áldozatokkal együtt) vizsgálva kiderül, hogy az ismertté vált ügyekben az 
évtizedre összesen 51 (évente átlag 5) élet elleni bűncselekmény jut, ami a vizsgált 
10 év 4224 ismert bűncselekményének csak mindössze 1,2 %-a, s közülük 28 (54,90 
%) férfi, 5 (9,80 %) nő és 18 (35,30 %) gyermek, csecsemő illetve magzat ellen 
irányult.

A városi bíróságon tárgyalt emberölési perek megoszlását tekintve 3 fő csoport 
különíthető el, amelyekben a vádlottak és áldozataik adatainak egybevetésével valamint 
a minősített cselekmények kiemelésével jellemző összefüggések figyelhetők meg. A 
városi bíróság elé került 39 vádlott harmadát (5 férfit és 8 nőt) előre megfontolt 
szándékkal elkövetett gyilkossággal vádolták, amely cselekedeteket az áldozatok 1/ 
3-a, azaz 11 személy (ebből 7 gyerek ill. csecsemő) életének kioltásához vezettek, 
(ld. 3 - 4 .  t.)

A szándékos emberöléssel vádolt 15 személy (a vádlottak 38,46 %-a) túlnyomó 
többsége (11 fő) férfi volt, s ugyancsak döntően férfiak az áldozataik is (9 személy, 
az összes áldozat 27,27 %-a). Vigyázatlan (gondatlan) vagy véletlen emberöléssel a 
vádlottak 28,21 %-át, több mint fele részben férfiakat gyanúsítottak, tettük az áldozatok 
27,27 %-át sújtotta, kétharmad részében gyerekeket illetve csecsemőket.
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év vádló tak gyilkosság 
férfi nő gyermek

szándékos emberölés 
férfi nő gyermek

gondatlan, véletlen emberölés 
férfi nő gyermek

1740 2 - - - 2 - - - 2 -
1741 2 - - - - - - - - -
1742 3 1 1 - 1 - - - - -
1743 7 1 2 - 3 - - 1 - -
1744 . 5 1 2 - 1 - - - 1 -
1745 1 - - - - 1 - - - -
1746 2 - - - - - - 1 - 1
1747 9 1 1 - 3 3 - 1 - -
1748 2 - 1 - - - - 1 - -
1749 6 1 1 - 1 - - 2 - 1

összes 39 5 8 - 11 4 - 6 3 2

% 100 33,33 38,46 28,21

3. táblázat

év áldozatok gyilkosság  
férfi nő gy. V . C S .

szándékos em berölés 
férfi nő gy. V. cs.

gondatlan, véletlen em berölés 
férfi nő gy. V . cs.

1740 2 - - - 2 - - - -

1741 2 - - - - - - 1 1

1742 3 - 1 í 1 - - - -
1743 6 - - 2 3 - - 1 -
1744 4 1 - 1 1 - - - 1

1745 2 - - 2 - - - - -

1746 1 - - - - - - - 1

1747 7 1 - - 1 2 2 - 1

1748 2 - - 1 - - - - 1

1749 4 1 - - 1 - - 1 - 1

ö sszes 33 3 1 7 9 2 2 3 - 6

% 100 33,33 39,40 27,27

4. táblázat

A bebizonyosodása esetén fejvesztéssel büntetett gyilkosságok közül is 
kiemelkedtek kegyetlenségükkel a rokon vagy közvetlen családtag halálát okozó 
minősített esetek, amelyeknek közös jellemzője, hogy a gyilkos, vagy a gyilkosság 
végrehajtására szövetkezett legfeljebb 2 ember (rendszerint férfi és nő, házaspár vagy 
szeretők) valamilyen, már hosszabb ideje meglévő magánéleti probléma vagy
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konfliktus megoldódását, megszüntetését várták a cselekménytől. 1747-ben kettős 
halálos ítélettel végződött özv. Varga Istvánná és szeretője Vedres János ügye, mert 
maguk is bevallották, hogy „már alkalmas időtül fogva, megegyezett akaratbúi, 
mindketten szándékoztak Varga Istvánnak (a férjnek) elvesztésében”. Először 
„maszlaggal” próbálkoztak, majd ennek kudarca után az asszony addig unszolta 
szeretőjét, hogy a férjet „valami módon” ölje meg, míg végül Vargát, a paczi Cserén 
éjszaka álmában meglepve (az asszony által előre megszerzett) tulajdon csákányával 
ütötte főbe a szerető, majd torkára szíjat kötve megfojtotta. Ezután Vedres egyik lovát 
a holttesthez kötötték, balesetnek álcázva a gyilkosságot, „melly költemény (írják a 
büntetőjegyzőkönyvben) csak nem igaz hírré vált, h a ... a Magistratus szorgalmatossan 
nem vizsgálódott volna”. Az ítélet indoklása szerint az asszony vétke minősített, 
éspedig „annyival tetemessebb, hogy Férjével egy test lévén, mint maga testét, úgy 
kellett volna minden veszedelemtűi oltalmazni, nem hogy .. .megölésére mást izgatni, 
és azt tanáccsal tartani”, s ehhez igazodott a súlyosbított büntetése is, karját tüzes 
fogóval kétszer megfogdosták, majd fejét vették, s közszemlére karóba tették, míg a 
gyilkosságot ténylegesen végrehajtó Vedresnek először jobb kezét vágták le, majd 
fő vétel után testét kerékre tették.10 Ugyancsak kettős halálos ítélettel végződött 1749- 
ben a Póczos-féle per, amikor Póczos János új asszonyával szövetkezve saját fiát 
gyilkolta meg brutális kegyetlenséggel, mivel a friss házasságban csak teher volt a 
legény. A gyilkosságra jó előre felkészültek, többször is kinn jártak a mezőn, kinézték 
a gödröt, ahová a testet majd elrejtik. A kitűzött éjjel a fiút közös erővel addig ütötték 
doronggal, fojtogatták, taposták, míg mozdulni tudott, majd egy pálcát a torkán leszúrva 
végleg elnémították. Mielőtt azonban a kinézett helyig hurcolhatták volna, kivirradt, 
egy városból jövő ember meglepte őket, akinek rögtön gyanússá vált a sebtében kitalált 
hazugság, hogy a fiút a ló rúgta meg. A bíróság előtt sokáig mindketten makacsul 
tagadtak, majd Póczos a tortúra kiállása után „halálosan megbetegedve” (!) vallott, 
az asszony pedig ezen megtörve még tortúráztatása előtt beismerte a gyilkosságot. 
Az asszonyt fővesztésre ítélték, Póczos meg időközben meghalt, de így is végül 
mindketten kerékre kerültek.11

A gyilkosságok módszerét tekintve a fizikai erőt kívánó erőszakos cselekmények 
a férfiakra jellemzők, míg a nők felnőttel (rendszerint férjükkel) szemben méreggel 
(legtöbbször arzénnal) próbálkoztak, s legfeljebb védekezésre képtelen újszülöttjükkel, 
kisgyermekükkel szemben alkalmaztak erőszakot. 1744-ben a titokban szeretőt tartó, 
de férjétől megszabadulni nem tudó Szécsi Mihályné a szolgálójával hozatott a város 
patikájából maszlagot rüh ellen. De nem erre használta, hanem férjének borába tette, 
aki „sok hányások, gyomorrágások és szomjúság között” 2 nap alatt ki is múlt. A 
halotti szemle és boncolás során a városi doktor és a borbélyok is egyaránt „méreggel 
való megétetés” kétségtelen jeleit tapasztalták, mire az asszonyt azonnal elfogatták, 
aki kínzásos vallatás után beismerte bűnét. S bár a fájdalmak elmúltával vallomását

124



vissza akarta vonni, a magisztrátus azt „mivel minden kömyül álló dolgokkal meg
egyeznek, visszahihatatlan”-nak vette, s az 1732:11. te. valamint a Praxis Criminalis
72. articulusa alapján súlyosbított büntetésre (karján tüzes fogós kétszeri égetés, 
fővétel, karóra tétel) ítélte, azzal az indoklással, hogy „sokkal nagyobb gonoszság 
légyen az embernek maga Házas-társát megölni, mint sem más idegent”, s hogy a 
mérgezés is tetemesebb gonoszság más egyéb gyilkosságnál, mivel attól „senki úgy 
őrizkedni nem tud, mint egyéb erőszaktól”.12

A vizsgált évtizedben a gyilkosságot elkövetők 61,53 %-a nő volt. A női többség 
oka az, hogy ideszámítanak a csecsemőgyilkosságok. A gyilkosság a születés
szabályozás előtti korszakban a magzatelhajtási próbálkozások kudarca után a 
gyermektől való megszabadulás egyetlen módjának mutatkozott a kétségbeesett 
leányok, félrelépő asszonyok számára. Ezekben az esetekben a megesett nők a 
terhességet végig titkolták, rejtőzködve, segítség nélkül szültek, s a gyilkosságra előre 
készülve az újszülöttet többnyire azonnal megölték. 1742-ben a Mester utcai kapun 
kívül, egy veremben halott csecsemőt találtak egy guba ujjába becsavarva. A gyanú 
özvegy Vilmányinéra terelődött, aki terhességéről senkinek sem szólt, de sokan 
sejtették, mert „ábrázattyába hitvánkozottnak láttzatott ugyan, de egyébképpen tes
tes, mellyes, hasas és igen faros volt,... annakutánna hirtelen meglappadt”. Az asszony 
a tortúra 3. grádusa után is tagadott, de miután a hiányzó ujjú gubát is megtalálták 
holmijai között, bevallotta, hogy övé volt a gyerek, s titokban éjszaka szánt szándékkal 
ment a fagyos hidegben öccse istállójába szülni, majd a tetemet 2 hétig rejtegette 
ládájában, mielőtt a verembe dobta volna. A bíróság az ítélet alapos indoklását 6 
pontba foglalva az 1723:11. te . és a Praxis Criminalis vonatkozó cikkelyei alapján 
fővételre ítélte.13 1744-ben Nagy György Anna mindent megtett, hogy terhétől 
megszabaduljon: szorosan kötözte magát, ütlegelte a hasában mozgó gyermeket, még 
a szülés közben is keményen „dörgölte” a hasát, mindhiába, mert a gyerek 7 hónapra, 
de élve született, mint azt utóbb a doktor, a borbélyok s a bábák egyöntetűen 
megállapították külső szemle és a boncolás alapján. A vádlott végül kénytelen volt 
bevallani, hogy a rongyba kötött csecsemőt maga rejtette jobb híján az ajtó mögé, 
ahol már holtan találtak rá.14 Fővételre ítélték, csakúgy mint Gál Erzsébetet, akinek 
a gazdája még otthon rájött, hogy szolgálója titkon szült, majd megfojtotta a csecsemőt, 
s az ámyékszékbe dobta, így a bíróságnak nem maradt más hátra, minthogy kimondta 
a halálos ítéletet, mert a vádlott „a maga gyermekéhez tartozó indulattyát levetkezvén, 
egy kis gyalázatnak eltávoztatása végett (!), gyilkosul kezeit gyermekére vetette”.15

A fenti minősített esetekkel szemben idegen rovására elkövetett gyilkosság alig 
fordult elő. Mindössze egy „rút nyereségnek kivánásábúl” elkövetett rablógyilkosság 
részese került 1742-ben a debreceni bíróság elé, Sári András, aki még 1740-ben 3 
társával megegyezett, hogy a Szentmihályon lakó Vak Kata nevű öregasszonyt 
megölik, jószágát felosztják. A tervet végre is hajtották: miközben Sári strázsát állt,
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az asszonyt a társak megfojtották, ládáját elrabolták. A bíróság Sárit a „kegyetlen és 
hallatlan gyilkosságban” való részvételért, amikor „nem átallott jámbor ember 
megölésében segíteni, akit nem is ismert, haragosa sem volt” Carpzov I. rész 9. No. 
39., és ugyanott 22. N.is 30., 33., s az 1723. 11. te. valamint a Praxis Criminalis 71. 
articulusa szerint elevenen kerékbe töretésre ítélte, holta után pedig kerékre vetésre, 
amit azzal indokoltak, hogy a gyilkosságban és tolvajságban segédkezöknek egy 
büntetés jár azokkal, akik a tettet a „magok kezével végben viszik”.16

A gyilkosságokat, mint fentebb láttuk a tettesek józan ésszel, de gonosz 
elszántsággal, előre eltervezték s előkészítették. A szándékos emberölések esetében 
a gyilkos szándékot s aztán a tettet gyakran hirtelen támadt indulat, düh, virtuskodás, 
részegség, valamilyen váratlan szituáció váltotta ki, s az ölésnél felhasznált, arra 
alkalmas (!) eszköz sem véletlenül került a tettes kezébe. A cselekmény fizikai erőt 
kíván, legtöbbször durva erőszakkal jár, következésképpen a szándékos emberölések 
elkövetőinek 3/4 része férfi, s majd ugyanennyi az áldozatok férfi aránya is, tehát 
jellemzően férfiak közötti konfliktusról van szó. E bűncselekmény büntetése is fővétel, 
mint ahogy 1740-ben a közrendű Nagy Andrást is rövid úton arra ítélték, amiért az őt 
részegen szidalmazó Tót Mártont vasvillával egyetlen ütéssel úgy főbe verte, hogy 
annak a szava örökre elállt, s 3 óra múlva meg is halt. A bíróság nem fogadta el a 
vádlott védekezését, hogy nem akart halálosat ütni, mert - érvelt a bíróság - „előbb is 
meg gondolhatta volna, hogy azzal (ti. a vasvillával) halált okozhat”.17 Ugyanebben 
az évben a cívis (!) Csizmadia György álmából keltette fel szolgáját, Szököts Istókot, 
mire az késsel kétszer megszúrta. Erre a gazda többször is nekiment vasvillával, 
doronggal, s úgy megverte a már lefegyverzett részeg szolgát, aki „a kínzástól már 
nyúlva feküdt”, hogy az 13 nap múlva meghalt. A brutális polgár mégis megmenekült 
a halálos ítélettől, mert szolgáját „nem ok nélkül verte, s bizonyosan nem is constál, 
hogy Szököts ezen verés miatt halt-e meg”, ezért a Praxis Criminalis 63. cikkelyét, 
Carpzov I. rész 30., 35-38., és 72-76. pontjait alkalmazva, a megítélhető legnagyobb 
számú verésre, 100 pálcára és félévi kitiltásra ítélték.18

Minősített esetek a szándékos emberölések között is előfordultak. 1747 karácsony 
havának 1. napján Asztalos János talyigás ember félborosan ment haza, s otthon a 
békésen főzögető, vétlen feleségét, Isó Annát minden ok nélkül szidni kezdte, s mivel 
az asszony nagy szót hallva visszakérdezett, fejszével úgy homlokon csapta, hogy az 
azonnal fejjel a katlan közé esett, s bár a borbélycéh m indent elkövetett 
meggyógyításáért, 7 nap múlva meghalt. Asztalos megrendültén vallotta a bíróság 
előtt, hogy a bűncselekményre az „ördög vitte rá”, mindhiába, mert a szokásos 
törvényhelyek citálása után súlyosbításként („mivel nem idegent, hanem feleségét 
ölte meg”) jobb kezének elvágására, s az emberölésért kijáró fővételre ítélték.19

Felmentették a szándékos emberölés vádja alól 1749-ben Beznicz Sebestyént, 
aki „ágyas házának megmocskolóját”, feleségének régtől tartott szeretőjét, Nyilas
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Mihályt éjszaka a háza körül ólálkodni látta, mire „nagy furorba lévén” puszta kézzel 
nekiesett, majd Nyilas fegyverét visszafordítva több helyen, bár nem halálosan, 
megsebezte. Nyilas későn került a borbélyokhoz, kivérzett, a „fene testébe belesett”, 
s nyolcad napra meghalt. Több tanú bizonyította azonban a szándékon túliságot, hogy 
Bezni ez Nyilast nem akarta megölni, csak „csonkává termi”, s így bár a „bosszúállást 
a bíróságra hagyhatta volna”, a circumstantiákra tekintettel a halált okozó testi sértésért 
a 3 hónap fogságon kívül 60 pálcával lakolt.2 0 Megmenekült a halálos büntetés alól a 
Tövisses házaspár is, akik mostohagyereküket, egy 14 éves nyomorék leányt gonosz 
kínzásokkal, éheztetéssel sanyargatva nevelték, ezért a hirtelen meghalt gyermek testén 
talált „kékségek” miatt nagy gyanúság volt rá, hogy a lányt halálra verték. Mindvégig 
tagadtak, így a tortúra 2. grádusának kiállása után absolválták mindkettejüket.21

Mindössze 2 esetben fordult elő, hogy a halálos ítélet alól Mária Terézia uralkodói 
kegyelmével szabadult meg 1-1 férfi, Kása István, városi cívis és Szalay András, 
(kun)madarasi lovas(katona), akik hasonló ügyben, egyaránt szándékos emberölés 
miatt kerültek a debreceni bírák elé. A kötözködő kun lovas, Szalay András a mátai 
csapszéken italosán virtuskodva tűzött össze Szűcs Péter városi hajdúval, akit aztán 
halálra sebzett. Az uralkodónő mindkét ügyben egyformán döntött, a halálos 
büntetéseket 2 év Péterváradon illetve Nagyváradon bilincsen letöltendő közmunkára 
változtatta.2 2

Ha a szándékos emberölés nem bizonyosodott be, akkor a körülményektől függően 
vigyázatlan, gondatlan vagy véletlen emberölésért ítélhették el a tettest, s ebben az 
esetben a halálos büntetés elmaradt, a vádlott kiegyezhetett a sértett rokonaival. így 
kapott „vigyázatlanságáért” mindössze 36 pálcát 1744-benBorsi Ferencné, egy ikerpár 
mellé fogadott dajka, akinek a fejére az ügyész ugyan halált kért, de hamar 
bebizonyosodott, hogy a dajka a meghalt ikret nem szándékosan ölte meg, csak álomba 
merülve véletlenül feküdt rá.23 Egyébiránt a vigyázatlanságból vagy véletlenből 
származó emberöléseknek megvannak a maguk tipikus esetei, jellegzetes elkövetői 
és sértetti csoportjai. Idetartozik a férfiakra, fiatal legényekre, foglalkozás szerint 
kocsisokra jellemző virtuskodó gyorshajtás, s az abból eredeztető gázolásos balesetek, 
amelyeknek legtöbbször az utcán játszadozó gyerekek voltak áldozatai. 1749-ben a 
cívis Böszörményi Mátyás fia, apja tudta nélkül a kocsis helyett maga hajtotta a 6 
lovas szekerüket, s a lovakkal nem bírván „vigyázatlanul” elgázolták Bárány Sámuel 
7 éves kisfiát, aki azon nyomban meghalt, mire ők megijedve, sebesen továbbhajtottak. 
A vigyázatlanság miatt a bíróság a hajtót 40, a kocsist 20 pálcára ítélte, a gyerek 100 
Ft-os vérdíját pedig 80-20 Ft-os arányban megosztva kellett kifizetniük.24 Adonyi 
Pált hiába figyelmeztették, hogy megakadt a szekere a Péterfia utcai városkapun, 
nem törődött vele, lovait megcsapkodva kapustul rohant ki a városból, „mellyből az 
ott álló (kapuőr) halála következett”, így a 100 Ft-os homagiumot és a 60 pálcát ő 
sem kerülhette el.2 5 A típusesetek közé tartozik a puska véletlen elsülése, a céltalan
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lövöldözés is. 1746-ban Erdélyi János 10 éves fiával állt a bíróság előtt, mert a fiú 
véletlenül agyonlőtte a szomszédék 4 éves kisgyermekét. A fiú 12 korbácsot kapott, 
de a gondatlan szülőket a töltve tárolt flinta miatt vigyázatlansággal vádolták, s a 
gyerek vérdíjaként 40 Ft-ot kellett fizetniük.26

Az emberölési kísérletek elkövetőinek majd 90 %-a nő, akik szinte kivétel nélkül 
méreggel, vagy valamilyen ártó főzettel próbáltak megszabadulni elsősorban férjüktől, 
vagy ritkábban, nem kívánt terhességüktől. A cselekmények egyértelműen a gyilkos 
szándékra utalnak, de végül csak a sorsukba beletörődni képtelen asszonyok újabb 
és újabb „kudarcait” látjuk, mert a mérgezések ritkábban sikerültek, mint a férjek 
gyilkos tettei, akik sohasem méreggel öltek, hanem erőfölényüket kihasználva puszta 
kézzel, késsel, baltával stb., legtöbbször azonnali halált okozva. Innen következik az, 
hogy az emberölések „sikeraránya” a férfiaknál 83,33 %, míg a nőknél alig 51,72%. 
A gyilkosságra készülő asszonyok egy része már a méreg beszerzésekor „lebukott”. 
A szerencsétlen Mellyes Istvánné 1742-ben a piacon keresett mérget, s 2 jóakarója 
rögtön feljelentette, hogy nyilván az urát akarja megétetni, mert nem szereti. A 
bíróságon az asszony állította, hogy magát akarta bánatában megölni, s bár ebben 
kételkedtek a bírák, de mert „tapasztaltatott természeti vétsége... leány korában is 
olyan búsongó volt” csak 24 korbácsra és nyakvasban állásra büntették. Az évtized 
során ez az ügy volt az egyetlen, amikor az öngyilkosság, (melynek megkísérlését 
egyébként börtönnel büntették) vagy legalábbis annak szándéka komolyan felmerült.2 7 
Bagaméri Sámuelné már továbbjutott a megétetésben, noha ura túlélte kísérleteit. 
Egyszer káposztában, egyszer borban adta be férjének a maszlagot, aki a káposztaevés 
után rögtön „elsárgult, hasában rángásokat érzett, vért hányt, ortzái kipőffedeztek” 
stb., amely jelek az orvosi jelentés szerint kétségtelenül mérgezésre utaltak, de az 
asszony ennek ellenére tagadott még a közbenszóló ítélettel elrendelt 36 korbácsnyi 
vallatás után is, ezért a bíróság csak a keblében megtalált maszlagra hagyatkozva 
állapította meg a gonosz szándékot, s így további 30 korbácsra ítélte.28

Az élet elleni bűncselekmények közül az emberöléssel vádolt férfiak jellemző 
adatait vizsgálva megállapítható, hogy több mint negyedük (27,27 %) nem debreceni 
volt, a debreceniek között viszont mindössze 1 cívis bejegyzésű akadt (6,25 %), a 
többiek a lakosok közül kerültek ki, akik között legmagasabb szinten 2, szolgákat is 
tartó földműves gazda volt, akik akár a cívisek közé is tartozhattak volna. A nagy 
többség ellenben a városi társadalom bérmunkát vállaló, alsóbb rétegéből származott, 
egyikük pl. talyigás volt. A gyermekek szüleikkel együtt, helybéli lakosok voltak, s a 
helybéliség dominál a nőknél is, majd 3 részük (73,33 %) debreceni volt. A4 idegen 
nő (3 leány, 1 asszony) között találjuk az egyetlen nemesi származású személyt, egy 
csecsemőgyilkos tiszaadonyi hajadont. A debreceni 11 nő között az asszonyok voltak 
többségben (54,54 %), az özvegyasszony okkal együtt arányuk már 81,81 %, de egyikük 
sem tartozott rangosabb (polgári) családfőhöz. A vádolt nők önálló foglalkozással
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nem bírtak, háztartásbeliek illetve mezőgazdasági idénymunkákra szegődöttek, többen 
szolgálók voltak. A emberöléssel kísérletezők (16) csaknem teljes vádlotti számát 
adó 14 nő közül csak egyetlen idegenről, 1 özvegy asszonyról tudunk, a többiek (1 
özvegy kivételével) debreceni asszonyok voltak (85,71 %). Nem meglepő, hogy 
egyetlen leány sem volt közöttük, hiszen ez a kísérletezés a férjüket méreggel 
elveszejteni akaró asszonyok sajátja. Az asszonyok között egyetlen cívisfeleség sem 
volt, azonban módosabb lakos házastársára lehet következtetni az esetek legfeljebb 
harmadának körülményeiből. Egy ügynek pedig cigányasszony volt a vádlottja.

A testi épség ellen elkövetett bűncselekm ények a különféle tettleges 
bántalmazások, testi sértések, amelyek a vérontással járó nagyobb, de nem halálos 
megsebesítést (vulneratio), a kisebb megvéresítést/ megvérezést (cruentatio), s a 
„száraz” verekedést (verberatio), a „kékre” verést (sugillatio) sőt a dulakodást, 
kiadósabb veszekedést, civakodást (rixa) is magukba foglalták. Közülük a súlyosabb 
testi sértéseket, nagyobb verekedési ügyeket, de néha még a jelentéktelenebbeket is a 
debreceni bíróság már közbűntettnek tekintette, s hivatalból emelt vádat az 
elkövetőkkel szemben, főként ha a bűncselekmény a város nyugalmát, békéjét 
megsértette, a közrendet megbontotta, vagy erkölcsi züllést, gyalázatos házaséletet 
sejtetett. A debreceni bíróság az országos gyakorlathoz képest korábban rákényszerült 
erre a szemléletre, mivel a testi épség elleni bűncselekmények a népes, piacos-vásáros, 
forgalmas városban igen gyakoriak voltak, s nagyobb visszatartó hatást lehetett remélni 
a tekintélyes magisztrátus vádjától, mint a magánszemélyek pereskedésétől, továbbá, 
ha csak magánvádra hagyták volna a bántalmazási ügyeket, sokkal több cselekmény 
maradt volna büntetlenül.

A kisebb ügyek és azok, amelyekben olykor más bűncselekménnyel össze
függésben, a minden ok nélküli tettlegesség miatt az alperes hatalmasságon való 
elmarasztalása is várható volt (akár csapszéki verekedésekben is), a bíróság elé 
általában magánpanaszra kerültek, s ezek a delicta priváták hatalmaskodási (violentia) 
perei közé sorolhatók, de az is megtörtént, hogy a büntetőperek sorában magánszemély 
és az ügyész közös vádemelésével „mixtát” tárgyaltak.29

A magisztrátus az 1740-es évtizedben 183, évente átlag több mint 18 testi épség 
ellenes büntetőpert tárgyalt, amelyekben összesen 314 vádlott, évente 29 férfi, 
legfeljebb 2 nő, s kétévente egy gyermek állt a törvényszék előtt. A vádlottak 
megoszlása (92,68 % férfi és 1,59 % fiúgyermek, együttesen 94,27 %, az 5,73 % 
nővel szemben) mutatja, hogy a tettleges bántalmazások, vérontások tipikusan férfi 
bűncselekmények (ld. 5. t.).
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év büntető
perek száma

vádlott;
férfi

ik
nő gyerek

sértette
férfi

к
nő gyerek

1740 11 9 5 - 5 2 -
1741 11 23 - - 6 5 1
1742 8 7 1 - 1 2 1

1743 13 35 - 1 5 3 -

1744 6 6 - - - 2 -

1745 17 15 2 3 4 7 1

1746 28 51 1 - 18 14 1

1747 27 48 1 - 16 3 1

1748 28 45 3 1 13 7 2

1749 34 52 5 - 15 5 1

összesen 183 291 18 5 83 50 8
arány % 92,68 5,73 1,59 58,87 35,46 5,67
5. táblázat

A magisztrátusi perekhez a magánvádlók testi sértési, verekedési ügyeit (ld. 6. t.) 
hozzászámítva közelebb jutunk a bűnözési összképhez, mert megkapjuk az ismertté 
vált testi épség elleni bűncselekmények pereinek összességét. A büntető és magánvádas 
bántalmazási perek száma együttesen 241 (évente majd 25 per), ahol összesen 385 
személy, konkrétan 353 (91,69 %) férfi, 5 (1,30 %) fiúgyermek és 27 (7,01%) nő 
ellen emeltek vádat, azaz a férfiak 90 %-ot meghaladó többsége az ügyeket összesítve 
is megmaradt.

A sérelmüket elszenvedő (büntetőperekben a sértett) illetve bepanaszoló (delicta 
privátákban a felperes) személyek száma összesen 205 (évente több mint 20), ebből 
135 férfi (65,85 %), 62 nő (30,24 %) és 8 (3,9 %) gyermek, (ld. 5-6. t.)

év magánvádas 
perek száma

felperes
férfi nő

alperes
férfi nő

1740 5 9 - 11 -
1741 8 7 1 4 4

1742 4 3 1 4 1

1743 5 4 1 5 -
1744 8 6 2 11 -

1745 4 4 - 3 1

1746 7 5 3 8 -

1747 5 5 - 6 -

1748 6 5 2 4 3

1749 6 4 2 6 -
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év magánvádas felperes alperes
perek száma férfi nő férfi nő

összesen 58 52 12 62 9

arány % 81,25 18,75 87,32 12,68
6. táblázat

Itt figyelembe kell vennünk, hogy a büntetőperek sértettjei között a kölcsönös 
sérelemokozásokban (pl. verekedésben) résztvevő személyek nem szerepelnek, csak 
akiket egyoldalúan ütöttek, s a magánvádas ügyek felperesei is (elvileg) csak 
sérelmesek, így tulajdonképpen azt a csoportot mutattuk ki számszerűleg, akik csak 
“kaptak”, de nem adtak. Ha pedig a testi épség elleni bűntettek összes résztvevőjét (a 
szemléletesség kedvéért) egy hatalmas tömegverekedésben elképzeljük, akkor az 
érintett 590 résztvevőből 488 (82,71 %) férfi, 89 (15,08%) nő és 13 (2,20 %) gyerek, 
s a résztvevők 2/3-a, élükön a férfiak 72,34 %-ával, oldalukon 30,33 %-nyi amazonnal 
és 38,46 %-nyi vásott kölyökkel aktívan verekszik, csak üt, vagy ő is kap, de legalább 
annyit ad, ha nem többet, míg a férfiak 27,67 %-a (135), a nők 69,67 %-a (62) s a 
gyermekek 61,54 %-a (8) személy csak passzív elszenvedője az ütlegelésnek, s a 
gigantikus verekedést több százan bámulják: a tanúk.

Elvonatkoztatva a példától, a XVIII. század valóságában az efféle ügyekben a 
felelősség és a bűnösség mértékének kiderítése olykor teljesen reménytelen volt, 
mert sem a verekedésbe belefeledkező, elborult aggyal vagdalkozó, utóbb meg 
hazudozó vádlott, sem az első ütéstől elájuló, félholtra vert sértett vagy felperes nem 
tudta, de olykor nem is akarta megmondani ki, kit és mennyire ütött. 1747 szilveszter 
éjszakáján a Kollégium mellett Matkó Mihályt 5 ember lerohanta, véresre verte. A 
főverekedő Váradi állította, hogy csak „egy kis pálcikával ütötte meg egyszer a 
szűrif ’ (!), de Matkó sem tudta megmondani, kitől kapta a sebeket, mert „őtet mingyárt 
leütötték, nem tarthatott számot reá ki verte”. A bíróság nem sokat teketóriázott velük, 
egyszerűen döntött: a támadók beismerés esetén vérbírságot fizettek, melynek szokásos 
összege 12 Ft volt, s fizettek a sértettnek is a sérelemért, tagadás esetén pedig 30 
pálca alatt vallatták őket.30 Egy 1747. évi Kardos csapszéki ügyben a káromkodó, 
veszekedő, egymást húzó-vonó vádlottak szerint, majd mindőjüket csak bántották. A 
bíróság korántsem lepődött meg ezen, a részletek firtatása nélkül mind a 6 férfit 
egyformán vérbírság fizetésére és 12 pálcára ítélte, s a gyors, rutinszerű ítélkezés 
arra utal, hogy az egyöntetű büntetéskiszabás megszokott elbírálási módja volt a 
„kideríthetetlen” ügyeknek.31

A testi épség elleni bűntetteket célszerűen 2 átfogó kategóriába lehet rendezni 
(ld. 7. t.).
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év vádlottak
száma testi sértések (megsebesítés, megvérzés) 

férfi nő gyerek
verekedések 
férfi nő gyerek

1740 14 4 2 - 5 3 -

1741 23 10 - - 13 - -

1742 8 2 1 - 5 - -
1743 36 21 - 1 14 - -
1744 6 2 - - 4 - -

1745 20 3 2 1 12 - 2
1746 52 12 - - 39 1 -
1747 49 25 1 - 23 - -

1748 49 27 - 1 18 3 -

1749 57 16 - - 36 5 -
összesen 314 122 6 3 169 12 2
arány % 100 41,72 58,28
7. táblázat

A büntetőperekben a testi sértések és a verekedések egymáshoz viszonyított aránya 
kb. 2:3, s hozzávetőlegesen ugyanez az arány a magánvádas perek hasonló ügyei 
között is. Mindkét bűncselekményfajta elkövetésének (a ritkább formáktól pl. utcai 
gázolásoktól, állatok által okozott sérülésektől stb. most eltekintve) hasonló előzményei 
lehettek: dühös, gyakran részeg indulatok, csúfolódások nyomán kibontakozó 
veszekedés, fenyegetés, dulakodás, amit aztán verekedés követett, de amint vérontásra 
került sor, a legkisebb megvérzéstől, megsebesítéstől kezdődően már testi sértésért 
ítélték el a vádlottat. A verekedés és testi sértés különböző formái lehettek bármilyen 
súlyosak, de nem voltak főbenjáró bűntettek mindaddig, amíg nem okozták a sértett 
halálát (ld. halált okozó testi sértés az emberölések között).

A debreceni bíróság bántalmazási ügyekben alkalmazott büntetéskiszabási 
gyakorlata a több száz tényállás és ítélet feldolgozása nyomán rendszerében 
bontakozott ki előttünk:

Verekedésért büntetésül a cselekmény súlyától függően nem cívis férfiaknak testi 
fenyítésül 12-60 pálcát, fiúgyermekeknek, nőknek rendszerint 18 korbácsot, olykor 
megintést, cívisnek első elkövetésnél 3-7 nap börtönt, esetleg megintést, visszaesőknek 
legfeljebb 60 pálcányi testi fenyítést, 2 hét -1 hónap börtönt, olykor száraz kenyéren 
és vízen böjtöltetéssel súlyosbítva szabtak ki. 12 pálcát kapott 1749-ben Pap János, 
amiért az őt kútostornak csúfoló Ecsedit főbe ütötte, 24 pálcát 1748-ban „ok nélkül 
való izgágálódásáért” Varsás Mihály, volt zsoldos, aki a Varga utcai csordásnak akkora 
pofont adott, „hogy mingyárt elveszett a szeme fénye”.3 2 A megátalkodott verekedő 
Tóth Andrást 1742-ben 30 pálcára büntették, mert földig levert egy cigányt, jóllehet
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nem ő kezdte a verekedést. Faragó Istvánra viszont 1748-ban rábizonyosodott, hogy 
pechjére egy katonának esett neki, így Hörcsöki kapitány kívánságára 60 pálcával 
verette meg a magisztrátus.33 1748-ban a gazdasszonyát megtépő szolgáló 18 
korbácsot kapott, 1745-ben a feleségét verő Szikszai István 3 napot, Kovács János 
cívis pedig 2 hetet, száraz kenyéren és vízen böjtölve, mert „semmi helyes okot nem 
tud(ott) előhozni” miért bántalmazta asszonyát.3 4

A testi sértésekért, megvérezésért, megsebesítésért, kékmutatásért a magisztrátus 
megítélte a vérbírságot (vérbért), a leggyakoribb 12 Ft-os egész összegűt, enyhébb 
esetben a 6 Ft-os fél bírságot, gyermekek megsértésekor 5 Ft-ot, amelyet az elmarasztalt 
fél a tanácsnak fizetett be szokásosan 3 napon belül. Az elítélt szegénysége esetén ezt 
a pénzbírságot megválthatta 12, 24, 36 pálcás testi fenyítéssel. Neki kellett viszont 
mindenképpen megfizetni a sértett gyógyítási költségeit (általában 5-10 Ft közötti 
összeg), a fájdalomdíját, mely leggyakrabban 6-12, de akár 15-20 Ft is volt, a 
keresetkiesését, s esetleges más kárát, (melyet a sértettel kötött megegyezése szerint, 
akár le is dolgozhatott).Bebizonyosodott hatalmaskodás esetén, amelyre a 1609:29., 
1613:23., és 1635:16. tc.-ek vonatkoztak, a violentiáért járó büntetés polgárjog 
nélküliek között legfeljebb 40 Ft, cívist, nemest sértve (Debrecenben szinte példa 
nélkül) 100 Ft volt.

1749-ben Bujdosó Istvánt 12 Ft vérbírság fizetésére, 10 Ft-ra a sérelemért és a 
borbélyköltség megfizetésére ítélték, mert késsel megszúrta Virku Jánost. Szegény 
ember lévén a 12 Ft vérbírságot 36 pálcára váltotta.3 5 Kis Tamás, kakati rutén 1746- 
ban fejszével főbe csapott egy helybéli cigányasszonyt, a bíróság nem fogadta el 
védekezését, ezért hatalmaskodásáért fizette a 40 Ft-ot, a sérelemért 6 Ft-ot, gyógyítási 
költségként pedig 5 Ft-ot.36 1747-ben Szűcs István tömlöctartó az egyik hajdú lábát 
megsebesítette, ezért a bíróság a szokásos díjakon túl a hajdú kieső bérének 
megfizetésére is ítélte.3 7 1742-ben Bantsikné hamis kakasa kivágta a szomszéd gyerek 
szemét, s ezért, mint állat által okozott testi sértésért, fizette a gyermek fájdalomdíját, 
12 Ft-ot és a gyógyíttatását.3 8

A büntetés kiszabásánál a bíróság a testi fenyítést, szabadságvesztést, pénzbírságot, 
szóbeli elmarasztalást a bűncselekménytől, s a vádlott társadalmi jogállásától függően 
különböző kombinációkban alkalmazta, s okvetlenül figyelembe vett további 
szempontjai voltak: a vádlott kinek a sérelmére követte el a bűntettet; a sértett adott- 
e okot, (s ha adott, milyet) a vádlottnak a bűncselekmény elkövetésére; ki ütött, 
vágott stb. először.

Mind a verekedéseknek, mind a testi sértéseknek 2 tipikus, kiemelkedően gyakori 
formája volt: a kocsmai összetűzések és az elfajult családi viszálykodások. A kocsmai 
ügyek (59) teszik ki a perek harmadát (32,24 %), a bíróság elé került családi 
konfliktusok (46) pedig az ügyek negyedét (25,14 %). A vádlottak megoszlását 
vizsgálva szintén a csapszéki összetűzések résztvevői állnak az élen, mert a
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büntetőperekben vádolt 314 főből 147 férfi (46,82 %) többedmagával, kocsmázás 
közben került szembe a törvénnyel, s elmaradva ugyan, de a következő csoport a 
családjukat sértő-verő férfiaké 45 fő (14,65 %), s azon belül is a feleségüket gyakran 
kegyetlenül bántalmazó férjek (27) vannak többségben (60 %), majd következnek a 
szülőket, anyós-apóst ütők (8-8 férfi) 17,8-17,8 %-kal, s csak szórványosan fordult 
elő gyerek, testvér, meny vagy a férj bántása. A csapszékes verekedők és a 
családtagjaikat ütlegelők együttes száma 192, amely a testi épség elleni 
bűncselekménnyel vádolt összlétszámnak (314) majdcsak 2/3-a, (61,45 %). A 
kocsmázás és a rossz családi élet közötti összefüggést az is igazolja, hogy a vádolt 
otthon verekedők 55,55%-át (25 férfit) egyúttal gyakori részegeskedéssel, többjüket 
ezzel összefüggésben gátlástalan káromkodással, szitkozódással is vádolták, s a 
tényállásokból kiderül, hogy jó  néhányan a verekedés előtt is éppen valamelyik 
csapszékről tántorogtak haza.

A céhére is szégyent hozó Nagyházi István már 22 éve „veszedelmes életet” élt, 
ha részeg volt, folyton csak verte, „hóhérolta”, fojtogatta, káromolta feleségét, amiért 
40 pálcára, egy hónap arestumra, száraz kenyéren és vízen tartandó böjtre ítélték.3 9 
A többszörösen visszaeső, „megjobbíthatatlannak” látszó Tompa Andrást rendszeresen 
50-60 pálcára ítélték anyósának ütlegelése, feleségének kínzása („néki vitte a kést, 
leverte, hogy a nálla lévő gyermek leszállóit”), hajának kitépése, ujjának rongálása 
stb. miatt, mégis minden fogadkozása ellenére visszatért a vádlottak padjára, míg 
végül a bírák 50 pálca mellett reversalist véve tőle, feltételesen „a Bányákra vagy 
valamelyik Fortalitiumba” való küldésre ítélték.4 0 A dologkerülő, tékozló ifjú Edelényi 
házasélete hajnalán hitvesének „ütögetéséért” 1 hét börtönt kapott, 1749-ben ugyancsak 
ennyit Csóka Mihály, aki felesége „hasába hajította” a kést.41 1746-ban a cívis Vég 
János a kocsmából borosán hazaérkezve, szitkozódások közepette kékre verte nejét 
egy tarisznyával, melyben történetesen egy reszelő is volt, csak mert az asszony az 
ételbe a tajtékot is belefőzte, de ezt a bíróság nem tartotta elegendő oknak, így a férjet 
36 pálcára ítélte.4 2 Az asszonysors ellen lázadozott 1745-ben egy menyecske, Diószegi 
Istvánné, aki testvére védelmére kelt annak kegyetlenül verekedő férjével szemben, 
mindhiába, mert a férj mindkettejüket „fával” jól eltángálta. Igaz ezért bíróság elé 
került, de tanú volt rá, hogy a harcias menyecske ütött elsőként, ököllel háromszor is 
jól főbe vágva a sógort, s ezt betudva, a bíróság jó intéssel (admonitioval) elengedte 
a férfit.43 1740-ben az ügyész nagy nekibuzdulással Tot Jánosné keze levágatását 
indítványozta, mivel az asszony megverte, taszigálta férjét, de a bíróság előtt mindössze 
az bizonyosodott be, hogy az asszony becsukta részeg férje orra előtt az ajtót, s így a 
kilátásba helyezett csonkításból csak „kemény megpirongattatás” lett.4 4

A nagy verekedések, látványos virtuskodások, késelések, vagyis a lakosság 
számára igazán hírértékű események nem családi körben zajlottak, ahol a családfő 
jogait, elsőbbségét senki kétségbe nem vonta. A családtagok között igazán erejéhez
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méltó ellenfél sem akadt, főképpen nem volt az az asszony, (aki a régi mondás szerint 
„verve jó”), de a tekintélytisztelet még az erős legényt is visszatartotta attól, hogy 
kezet emeljen apjára. A férfiak hagyományos küzdőtere, s egyúttal társasági életük 
színtere a kocsma, a fogadó volt, ahol a bor, ritkábban pálinka esetleg a sör igazán 
elszabadíthatta az indulatokat. Nem véletlen, hogy Mátyás több évszázados, később 
megújított törvénye pontosan ráillik a XVIII. századi állapotokra is: „a kocsmákban 
igen sok emberölés, sebesítés, verekedés, továbbá sok veszekedés és végtelen számú 
más gonosztettek szoktak előfordulni, mert hát a vakszenvedély mindenütt fegyvert 
kovácsol”. Az uralkodó ezért ugyanitt elrendelte, hogy az összetűzések elkerülése 
végett mindenki csak fegyvertelenül indulhat s tartózkodhat a kocsmákban.4 5 A későbbi 
kocsmai bűnügyek azonban jelzik, hogy ennek a törvénynek betartatása lehetetlen 
volt, pedig az egyház is felsorakozott a részegeskedés elleni harcban. De jelenhetett 
meg bármilyen részegeskedést ostorozó prédikátori tanítás, küldhetett a magisztrátus 
bármennyi cirkálót, hajdút, kötelességévé tehette a polgároknak a megelőzést, intést, 
szabályozhatta az italmérés rendjét, különösen a „vasárnapi mértéktelen dorbé
zolásokat”, a kocsmákon a „korcsmahősök és borzsákok” jóvoltából továbbra is sok 
„inconvenientiák, veszekedések, háborúságok” estek, s a veszekedések hevében előbb- 
utóbb előkerültek a botok, fokosok, kések, (katonáknál) kardok.46

Ráadásul a csapszékek száma is (igen jövedelmezők lévén a városnak) egyre 
gyarapodott. A XVII. század végi 7 csapszékhez képest 50 év múlva már több mint 
kétszer annyi volt a városban. A borforgalom alapján következtetve a XVII. század 
végén kiemelkedően a leglátogatottabb a Kardos-házi és a városházi kocsma volt, 
majd a Piac, Csapó és a Mester utcai következett.47 A XVIII. század középső 
évtizedében, úgy tűnik a forgalommal egyenes arányban, a kocsmai testi sértések és 
verekedések statisztikájában is nagyjából ugyanezek a csapszékek állnak az élen: a 
Cegléd utcai 23, aM ester utcai 16, a Kardos-házi 13, a Csapó utcai 12, az Anna utcai 
11 üggyel.

Az egész Cegléd utcai csapszéket, de még a környékét is felbolygatta nagy 
ordítozásával, kergetőzésével, verekedésével 1743 egyik vasárnapján 9 helybéli férfi, 
akik közé egy cívis céhmester is bekeveredett. Az ügyben nem csupán verekedésről 
és testi sértésről volt szó, hanem hatalmaskodásról is, mivel a tényállás szerint közülük 
hárman a konyhán borozgattak békésen, akikre minden ok nélkül, hatalmasul 
rátámadtak a többiek: erővel rájuk zárták az ajtót, majd kikényszerítették őket a házba, 
onnan az utcára, miközben dorongokkal agyba-főbe verték a szerencsétleneket. A 
bíróság a támadókat (köztük a mestert is) az ország törvényeire hivatkozva (konkrétan 
nem jelölve az 1609:29. és 1613:23. tc.-et) in poena violentiae egyenként (singillative) 
40 Ft - ra bírságolta, valamint a megvert legények sérelmének (hármójuknak 30 Ft) 
megfizetésére, amelyet a bűnösök maguk között „proportio” oszthattak fel.48 
Helytelenül gyilkossági szándékot látott, s kemény verést kért az ügyész a már többször
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megintett Szomódi Sámuel ügyében 1740-ben, mert a vádlott újév napján az Anna 
utcai kocsmából kilépve, egy pohár borral kínálva, megtévesztette az épp arra járó 
Szilágyi Györgyöt, „s azonnal főben ütötte, mikor el érte”. Bár az ütés nem volt 
halálos, de a bíróság az ügyésszel egyetértve példásan büntetett: 1 hónap börtönre, s 
azalatt 4 alkalommal kiadandó 24 pálcára ítélte, s a sérelem fizetésére kötelezte.49 
1747-ben Nagy Jánost a Csapó utcai csapszéken leütötték, 3 fogát kiverték, „szörnyű 
baromi módon” leverték, nem ok nélkül, maga is beismerte, hogy pálcával „gyengén” 
megdöfte, megtaszította Huszti Istvánt, akinek már egyébként is a lába vére folyt. így 
hatalmasságról szó sem volt, de Husztinak vérbírságot kellett fizetnie, Nagy 
elmulasztott dolgáért külön 40 Ft-ot, ezenkívül a sérelemért s a gyógyíttatásért is.50 
Az 1747-ben az Anna utcai csapszéki 7 fős verekedésben hozott ítélet világosan 
megmutatja a magisztrátus állásfoglalását a testi épség elleni ügyekben. A verekedés 
résztvevői közül azokat, akik csak puszta tagadással mentették magukat (3 férfit) a 
szokásos 24 pálcára, és a vérbírság egyenkénti megfizetésére ítélték, azzal, hogy a 
vérbírság alól még tanúkkal felmenthetik magukat, de a pálcázás jár, mert ha nem 
verekedtek, el kellett volna menniük onnan. Akikről megbizonyosodott, hogy nem 
verekedtek (2 személy), sőt intették is a többieket kezességen elbocsátották, míg Sáska 
Jánost, akiről kiderült, hogy nagy doronggal ment a kocsmába, 36 pálcára, s 
természetesen vérbírságra ítélték. Az ítélet kihirdetése után két nappal, feltehetőleg 
az elítélt társak bemondására, megkerült a verekedés okozója („nagy oka”) is, aki bár 
szintén tagadott, de ettől függetlenül 36 pálcával és vérbírság fizetésével bűnhődött.51

A testi épség elleni bűncselekményeket nemenként vizsgálva megállapítható, hogy 
a nők elsősorban egymás között, de sohasem csoportosan civakodtak, verekedtek. 
Többnyire utcabeli haragosaikat, szomszédasszonyukat, szolgálójukat, mások 
gazdasszonyukat, szolgáló társukat, olykor valamelyik családtagot támadták meg. 
Sáskáné 1747-ben a „megverlek már a magam fundusán, nékem adta Isten már a 
győzedelmef ’ harci szavakkal rontott neki vasvillával az egész utca szeme láttára 
Ibrányinénak, nyomban megvéresítette, haját tépte, de nem ok nélkül, mert Ibrányiné 
már két éve cigány kutyának csúfolta, előző nap meg egy fazék vízzel is „megöntötte”. 
A szomszédok Sáskáné ellen esküdtek, így a verekedés közben mondott szitko- 
zódásaiért azonnal 15 korbácsra ítélték, Ibrányinét meg utasították, hogy magánváddal 
perelje Sáskánét, de ennek nyomát sem találtuk a delicta priváták között.52 1748-ban 
a bajorországi (ex Bavaria) Princzin Mária egy kőműves asszonyát, Francisca 
Mülnerint (sic) „terhes állapottyában” rugdosta meg, de mivel az asszony adott rá 
okot, ezért a leányt kezességen elbocsátották.53 Csehi Istvánné megverte a 
mostohaapját, mert az ok nélkül meg akarta seprűzni, s „mocskolta” az édesanyját, 
mert „ingerlette annak darabos erkölcse”, mindezekért „hosszas” raboskodás után 18 
korbácsot kapott.54
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A nők társadalmi helyzetét tekintve mindössze egyetlen cívisfeleséget találtunk 
közöttük, a többség (61,1 %) polgárjog nélküli lakos asszonya volt. Családi állapot 
és lakóhely szerinti megoszlásuk: 13 (72,22 %) asszony (ebből 12 debreceni), 1 
(5,55 %) debreceni özvegy és 4 (22,22 %) leány (ebből 3 idegen) (ld. 8. t.)

év vádlottak
száma férfi

idegen debreceni
nő
idegen debreceni

gyermek
idegen debreceni

1740 14 2 7 - 5 - -

1741 23 - 23 - - - -

1742 8 3 4 - 1 - -
1743 36 1 34 - - - 1
1744 6 - 6 - - - -

1745 20 3 12 - 2 3 -

1746 52 7 44 1 - - -

1747 49 5 43 - 1 - -
1748 49 3 42 2 1 - 1

1749 57 9 43 2 3 - -
összesen 314 33 258 5 13 3 2

arány % 100 10,51 82,17 1,59 4,14 0,95 0,64
8. táblázat

A nők foglalkozását tekintve csak szolgáló bejegyzésekkel találkoztunk, az esetek 
majd felénél (asszonyok, lányok, debreceniek, idegenek vegyesen), a többiek 
gazdasszonyok, nem szegődött háztartásbeliek lehettek. Összesítve a testi épség elleni 
bűncselekmények női elkövető típusa a debreceni lakos háztartásban dolgozó felesége, 
aki tettéért rendszerint 18 korbáccsal bűnhődött.

Az 5 gyermek vádlott mindegyike fiú volt, tetteik a vásott serdülőkre jellemző 
cselekedetek: késeléssé fajuló utcai verekedés, töltött puskával való lövöldözés, 
kocsival nyargalászás. Rendszerint szülővel együtt állították törvényszék elé, ahol 
nemcsak a gyereket, ha vétkesnek találták, a szülőt is büntették. 1743-ban Bakos 
István kerti csősz a 12 éves fiának töltött puskát adott kezébe, aki aztán Teremi Miska 
„ábrázattyába” lőtt, kiben más helyen is a „schrét benne maradott”, ezért az apát a 
sérelemért 5 Ft-ra s a gyógyíttatásra kötelezték, a fiút pedig 18 korbácsra ítélték.5 5

A büntetőperben vádlottak 91,72 %-át (288 fő) kitevő férfiak cselekedetei 
mutatják természetesen a legnagyobb változatosságot. Egyrészt helyszín szerint, 
mert a kocsmai és családi házakban zajló ügyeken túl, a fennmaradó 78 perben (42,62 
%) a piacon, különböző utcákban, kertekben, határban, kinti szállásokon, mátai, 
hortobágyi stb. csárdáknál, vámhelynél szinte kizárólag a férfiak között történtek az
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összetűzések. Másrészt a verekedésben, testi sértések során egymással szembekerülök 
társadalmi helyzete, foglalkozása szerint, amikor a (nőknél sokkal változatosabb 
életmódjukat is jelző) legkülönbözőbb szituációkban, s viszonyokban (gazdák, 
mesterek, inasok, szolgák, hivatalos személyek, kapusok, őrök, csőszök, hajdúk, 
diákok, katonák, vásáros idegenek, cívisek, közönséges lakosok, sőt cigányok között) 
keletkezett konfliktusok fajultak durva összecsapássá. Anélkül, hogy a számtalan 
példának kínálkozó ügyet végigtaglalnánk, csak pár jellegzetesebbet emelünk ki: 
Foglalkozás szerint a legtöbb vádlott az állandóan jövő-menő, a városban szekereikkel 
nyargalászó (vigyázatlanságukból többször testi sértést okozó) az utakon, fogadóknál 
meg gyakran csapatokba verődő kocsisok közül került ki. 1748-ban 11 debreceni 
kocsis (tekintélyes, vagyonos cívisek szolgálatában állók) a Hortobágyon 
összegyülekezve estek neki fokossal, botokkal, csákánnyal egyikük haragosának, 
Rózsa Péter gulyásnak, akit kis híján halálra vertek, fejét is beszakították. A vádlottakat 
hosszas nyomozás, szembesítés után csak akkor engedték ki 50-50 Ft kezességen az 
arestomból, amikor a gulyás „fejének felvésése után” gyógyulni látszott, egyébként 
pedig az ártatlanságukat bizonyítók kivételével, mindannyiuknak 12-12 Ft vérbírságot 
kellett fizetniük.5 6 A beszállásolt vagy éppen toborzó katonák és a civilek között is 
gyakori volt az összetűzés. 1749-ben a „Verbungon” városban lévő katonákkal vere
kedett össze nagy lármázással 5 debreceni férfi, s bár kétségtelen volt, hogy a katonák 
indították a veszekedést, az önvédelemben elöljáró Seres Mihálynak 30 pálcát, a 
többieknek 18-at ítéltek, s a katonák 3 eltört kardjának árát is meg kellett téríteniük.5 7 
Külön debreceni sajátosság a város és a kollégiumi diákság kapcsolata, melynek 
tükröződése a városi törvényszéki ügyekben önálló tanulmányt érdemel. A helybéli 
legények vagy a város őrei, csőszei és a kollégium idősebb diákjai közötti gyakori 
villongásokra jellemző eset az 1746. évi ügy: két köntöskerti csősz puskával, görcsös 
bottal, baltával nagy szitkozódások közepette támadt arra a „két becsületes deákra”, 
akiket Szilágyi István professzor úr (a városi elit tagja!) maga kertjébe küldött lőrét 
szűrni. Hiába állították a csőszök, hogy őket a „Deákok elsőben Deák módra (latinul) 
megszidták”, a deákok mellett felsorakozott tanúk (a professzor kocsisa, meg egy kis 
mendicans is) ellenük vallottak, így igen súlyosan, 30 és 50 pálcára ítélte őket a 
(professzorbarát, deákpárti) bíróság.5 8 Az megtörtént, hogy közönséges lakosok cívist 
vertek meg, de cívisek lakosok elleni közös fellépéséről nem tudunk. Szűcs István 
cívist 1747-ben a nyílt utcán megverték, megvéresítették, amelyért a 2 nem cívis 
egyenként 12 Ft vérbírságot, egyikük még szitkozódásért 24 pálcát is kapott.59

A férfiak statisztikai összesítése szerint a testi épség elleni bűntettek elkövetői 
között legfeljebb is csak minden 8. férfi volt idegen (ld. 8. t . ) , a többiek debreceniek 
voltak. A bejegyzett cívisek száma a vizsgált évtized során összesen 19, azaz évente 
alig 2 polgár került a törvényszék elé, szemben az évtizedre számolt 239, vagyis 
évente majd 24 lakossal. A városi társadalom legfelső rétegéből senkit sem vádoltak,
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de még sértettként sem szerepelt bántalmazási ügyben, azaz családi életére vigyázó, 
nem kocsmába járó, a kétes ügyektől magát távoltartó volt, olyannyira, hogy pl. még 
a verekedőket, veszekedőket intő vagy bevitető vagy az eseménynél jelenlévő tanúk 
között sem fordult elő soha elitbeli. A vádlottak közül legmagasabb pozícióban az 
iparosok sorából kikerülő kovácsok céhmestere és egy másik céh (ismeretlen 
foglalkozású) vezetője volt. Nagyobb elkülöníthető csoportot jelentettek a különféle 
iparos foglalkozásúak: többen a csizmadia, szabó, gombkötő, paplanos, molnár, 
fazekas, takács, kovács, cipész szakma mesterei, legényei, inasai közül, együttesen a 
vádolt debreceni férfiak m integy 6,98 % -át tették ki. A kereskedelemben, 
szolgáltatásban tevékenykedők vádlottak (csapiáros, árusok) száma elenyésző. 
Néhányan alacsonyabb városi szolgálatban álltak: különféle csőszök, tömlöctartó, 
hóhér, hajdúk, többen a város vagy debreceni cívisgazdák kocsisai voltak, s előfordult 
néhány konkrét agrárfoglalkozás is: gulyások, kondás. A férfi vádlottak többsége, 
akikhez (az előbb tárgyaltakat kívül hagyva) a debreceniek kb. 2/3-át soroltuk, 
elsősorban mezőgazdaságból élhetett. így a tárgyalt bűncselekmények tipikus férfi 
elkövetőjeként is elsősorban ez a típus jöhet szóba, azzal kiegészítve, hogy polgárjoggal 
nem rendelkező, középkorú, olykor otthon is agresszív házasember lehetett, aki 
legtöbbször kocsmázás közben, megrészegedve keveredett ivótársaival összetűzésbe, 
amelyek sokszor testi sértés okozásáig fajultak. Az átlagos büntetés 24-30 pálca, 12 
Ft-os vérbírság, valamint fájdalomdíj, borbélyköltség, kártérítés, az okozott sérüléstől 
függően.
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I ld ik ó  M . A n ta ló czy

Offences against life and security in Debrecen in the Mid-1700s

In the course of our investigation we examined the functioning of the law court, 
the number of cases, the criminal procedure, the persons charged with a crime (ac
cording to sex, age, residence, occupation, social status), the crimes committed (ac
cording to types and frequency), the motives and circumstances of the crimes com
mitted, the classes, types and degrees of the imposed penalties.

The law court of Debrecen was the largest one in the country as far as the number 
of cases is concerned, where, in the middle of the century, more than 300 cases were 
heard a year, in the course of which 270 criminal cases were tried on the average. In 
the course of the decade, 3900 accused persons came on for a trial, who were accused 
with more than 4200 criminal offences. We discuss the criminal offences, criminal 
cases and penalties with the relevant background of history, criminology, legal his
tory and with the statistical connections.

Looking into the criminal offences according to the sexes, we noted totally dif
ferent ratios, which followed the traditional social status of each sex and their occu
pations. As far as men are concerned there were offences against wealth in the great
est number o f cases, and half as many (320 and 330 respectively) offences against 
life and security (bodily harm, fight). As far as women are concerned, the most cases 
were offences against sexual morals, the crime against life and security was no char
acteristic. As far as residence is concerned, most of the accused were from Debrecen. 
As for social status, crime can be attached to residents without civl rights.
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