
„Határt csinálunk belőletek! . . ." 

Szólásaink, nyelvünknek e tömör, állandósult alakulatai, nem pusztán 
egy-egy speciális helyzetet, közösségi véleményt, vagy éppen ítéletet rögzít
hetnek, hanem olyan idők szokásairól, hiedelmeiről, szemléletéről is hírt adhat
nak, amelyek régen elmúltak, és velük azok a körülmények is amelyek a szó
lások alapjául, hátteréül szolgáltak. Hogy a szólást pontosan érthessük, ismer
nünk kell viszont annak hátterét, körülményeit, amelyek — tekintve az idők 
és szokások nagyarányú és gyors változását — merőben mások lehettek, mint 
amelyekhez mai életünkben hozzászokhattunk. Ez az oka annak, hogy némely 
szólás, mely hajdan közkeletű volt, ma alig érthető, és jelentését gyakran csak 
sejthetjük. Pontos jelentéséhez is csak a hajdani élet egyes, a témába vágó 
jelenségeinek pontosabb megismerése révén férkőzhetünk. 

Ilyen szólásként tarthatjuk számon azt is, amellyel hajdan veszekedő 
emberek fenyegették egymást, és amely így hangzik: „Határ t csinálunk belő
letek !". E szólásnak a 18. századból több feljegyzése is fennmaradt, és ezek
ből érdemes lesz párat, a körülményekre utaló adatokkal idéznünk. Az első 
adat a Heves megyei szűcsieknek abban a levelében található, amelyet 1742. 
szept. 30-án küldtek a vármegyéhez, és amelyben arról panaszkodtak, hogy a 
fancsaliak, miután kitiltották őket a földjükről ,,azon nap éjczakára kelvén, 
az cselédgyeinkre és ökrészeinkre, mint egy 50-ig való Fancsaly lakosok rajta 
mentek vala, és illyen Szóval ütöttek rajtok, Öld meg az kutya te remte t té t . . ., 
Nyomd ki a vérét, Csinálj határt belőle . . ." (PML XII/12). Hasonló kifejezés
sel találkozhatunk a gönyüieknek (Komárom megye) 1773. dec. 6-án írt panasz
levelében is, amelyben azért emeltek panaszt, mert a Duna másik partján lakó 
némaiak az egyik sziget felmérésekor őket megtámadták és közben ,,az Némái 
Helységbéliek szüntelen azt kiáltották egymásnak, hogy verd agyon az Incsel-
lért és a' többit egyenként és Határ t csinálunk belőlük . . . — s amint meg
jegyezték — az egész Némái helység talpon volt o t t . " (OL Eszterhazy cs. gesztesi 
lt. 10 cs./XLVII). De ugyanezt az esetet az 1774. jan. 6-án tar to t t falugyűlé
sen is megtárgyalták, és az erről készített jegyzőkönyvben is azt írták, hogy a 
némaiak „Gyilkosi módon, ki vas vellával, ki fejszével fenyegetődtek, úgy hogy 
agyon verünk benneteket és örökös határ leszen belületek . . . " (OL Eszter
hazy cs. gesztesi lt. 10 cs./XLVII). A szövegből mindenesetre kiderül, hogy a 
két falu népe szemben állt egymással, egymást „gyilkosi módon fenyegette", 
és e fenyegetésekben hangzott el a fenti mondat is. Az is világos, hogy a vesze
kedések határügyben történtek és a szövegek is, amelyeket idéztünk, határ
perekből valók. A fenyegetésekkel, mint látható, azt nyilvánították ki, hogy 
az ellenfeleiket, ha velük szembe száll, akár agyon verik is és belőlük ily módon 
„határ t csinálnak"; ez pedig azt jelentette, hogy őket a határra temették 
volna el. 
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Kérdés, miért is kellett volna az agyonvert embereknek a határra 
kerülniök ? 

Az etnológiai és a népi joggal foglalkozó irodalomban régtől fogva ismert, 
hogy a határ védelmére, a fizikai erő mellett a vallás és a hiedelmek segítségét 
is gyakran igénybe vették. Ennek egyik legbiztosabb módja pedig éppen az 
volt, hogy a határra sírokat helyeztek, amelyek általában, minden nép előtt, 
szentnek és sérthetetlennek számítottak. Amint ezt az egyik neves francia 
jogtörténész még a század elején megfogalmazta: ,,la borne la plus sacrée est 
un tombeau, parce qu'une telle borne ne peut être déplacée sans violer la 
sépulture, ce qui est un sacrilège aux yeux de tous les peuples et de toutes les 
religions" (E. DE BRUYN, Le folklore du droit immobiler. Bruxelles 1904. 13). 

A szokás egyébként Európában az etruszkoktól és a keltáktól kezdve, 
szinte a legutóbbi időkig nyomon kísérhető (KÜNSSBERG E. F., Geheime Grenz -
zeugen. Berlin. 1940. 77; GRENIER A., Manuel d'archéologie gallo-romaine 
V/l., Paris. 170—172). A kereszténység elterjedésével e szokások, még ha egy 
részük pogánynak is minősült, s mint ilyen megvetette vált, lényegében tovább 
éltek. Nálunk már erre az új helyzetre utal a középkorból fennmaradt szám
talan „bálvány" elnevezésű határjel (SZABÓ I., A középkori magyar falu. Buda
pest. 114—116). De ez a tény nem pusztán erre utal. A keresztény közösségek 
nemcsak e földi életben zárták ki magukból a pogány hiten tévelygőket, hanem 
haláluk után is. Haláluk után ugyanis, csak azok kerülhettek az „üdvözültek 
kertjébe", a felszentelt, különálló temetőbe — mely gyakran a templom körül 
helyezkedett el — akik a keresztény erkölcs szerint éltek, és akik keresztényi 
módon előkészítve haltak meg. Ezek szerint a felszentelt sírkertből nemcsak a 
„pogányok" szorultak ki, hanem később főképpen azok, akik véletlen szeren
csétlenség vagy erőszak által lelték halálukat. De mindenképpen a gonosz
tevők és az elvetemült emberek. 

S hol temették el ezeket? Ott, ahol leginkább távol estek az élőktől, és 
ugyanakkor, ahol a temetkezésnek már bizonyos hagyománya is kialakult, 
éppen a határ védelmének céljából. 

Ezért is találhatunk a történeti adatokban sorozatosan határon elhelye
zett sírokat, melyekben nemcsak gonoszokat, hanem váratlan, szerencsétlen 
halállal halt embereket is eltemettek. Az egyik, 1679. május 6-án a Sopron 
megyei Hegykőn tar to t t kihallgatás tanúi is erről vallottak: az egyik tanú, a 
széplaki, 70 éves Varga Pál pl. elmondta, hogy „annak elöttö circiter 17 vagy 
18 Esztendővel Szalay Ferenc nevű Hegykőj Embert Anyjával edgyütt az 
Menykeő meg ütvén az Hegykőiek nem hatták az Cimeteriumban temetnyi, 
hanem — mint hozzáfűzte — ki vitték az Határjukhoz . . . " Egy másik tanú, 
a 60 éves Lóránt János is hasonlóképpen mondta el, hogy a menykőtől sújtott 
személyeket a hegykőiek „az Cimiteriumban nem hat ták temetnyi, hanem ki 
vitték a határjokra és azon Uj szöllökhöz temették — melyekről előbb szó 
esett — mint Határjokhoz . . ." (OL Széchenyi cs.lt. 123) II/9/I). 

Más esetben, amint az az 1787. dec. 1-én Sajókeresztúr és Sajóvámos közti 
határ ügyében tar tot t per anyagából is kitűnik, meggyilkolt, de valószínűleg 
ártatlan személy sírja került a határjelek közti szakaszra. Amint a 64 éves 
miskolci Botka János vallomásából értesülhetünk, a „galagonya bokortól pedig 
a határ vi t t bizonyos sir helyre, a'hová — mint a továbbiakban megtudhat
juk — Kereszturban lakozó Kerékgyártóné nevezetű Asszonyt, kit kötözve a 
Sajóba halva találván, mint igaz Keresztúri határ Szélen temették e l . . ." 
(OL Keglevich es. lt. 26 es. 111/38/50). Ugyancsak erőszakos halált halt sze-
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mélynek a határszélen való temetéséről értesülhetünk abból a peranyagból is, 
amely a Zala megyei Bakon 1720. aug. 3-án tar tot t kihallgatás szövegét rög
zítette. E per egyik tanúja, a 68 éves tárnoki Gerencsér Péter elmondta, hogy 
„egykor Tóth Balázs Baki Jobbágy Pünkösd napián ki ment Vámot szedni, és 
Karácsonyfaiak reá támadtak, mègh böködték és megh verték, vért is ereszt
vén raita, öszve hányván a Vérét" meg is halt és ott temették el. S ehhez fűzte 
a tanú még azt a figyelemre méltó megjegyzést, amely sok más hasonló hely
név esetében példát adhat a helynév értelmezéséhez : „ezért Tóth Balázs teme
tésének hivatik mai napigh" (OL Széchenyi cs.lt. 201/III/22/B). Mert számta
lan olyan helynévre akadhatunk, mely a temetés vágy sír szóval van összekap
csolva, és amelyről pontosan megállapítható, hogy a vele jelölt tárgy a határon 
fekszik vagy éppen maga is határjel. Némely esetben az ilyen határjel évtize
deken át is nyomon kísérhető. így pl. a Veszprém megyei Nagyjenő egyik 
határrészén az 1721. máj. 21-én tar tot t határperben tűnt fel a „Leány teme
tés" helynév, amely határjelet jelölt. Mint az egyik tanú, a 80 éves karakóször-
csögi Kovács Márton elmondta: „A Kövecses utat , a Hegyes követ tugya Nagy 
Jenéi határnak lenni, ugy az Leány temetístis . . ." Az 1738. jan. 7-i per anya
gából is arról értesülhetünk, hogy Iszkáz felé az egyik határjel az, „Leány
temetésnek kit hinak . . .". Az 1743. máj. 6-i kihallgatáson is az egyik jel szin
tén „Leány temetés". Az 1753. jún. 2-i, majd az 1762. szept. 20-i vizsgálat is 
megállapította, hogy a „Leány temetés nevezetű jel" az igaz határ (OL Zichy 
es. lt. 67/74 et A). ' . . . , 

Némelykor efféle különös elnevezés ad hírt arról, hogy a határra valamely 
furcsa személyt temethettek, akinek kilétét ma már megállapítani sem lehet: 
„Tánczos temetés", „tánczos Asszony temetése"; e határszéli helynév feljegy
zése 1745-ből, ül. 1753-ból maradt ránk (OL, Zichy cs.lt. 67/74). 

A fentiek alapján világos, hogy nagyon is reális alapja volt annak a haj
dani fenyegetésnek: „Határ t csinálunk belőletek", hiszen az erőszakos halált 
halt ember sírja valóban a határszélre került. 
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„We'll make a border out of you!" 

by LAJOS TAKÁCS 

In historical documents, and especially in reports from the 18th Century we recur-
rently encounter the saying „We'll make a border out of you!". The öaying was used to 
express a threat, in particular, a threat of murder. 

Underlying this saying we find a custom which is known already from the tradi
tions of Celts and Etruscans and which was widespread all over Europe. According to 
this, graves were placed at the borders in order to protect the latter since graves were 
believed to be sacrosanct by most peoples. 

This custom survived the spread of Christianity, although in a modified form. 
Christian cemeteries were reserved for the burial of members of the Christian community, 
and even among them only for those who received the extreme unction as required by 
religion. Those who were executed or died in some kind of an accident were buried outside 
of the cemetery, in particular, at the borders. Graves of those murdered were also placed 
at the borders, as is shown by ample évidence. That was the custom which explains the 
above saying as well. 

' . . • • ' • • • : . 
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