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Egy kollégám hívta fel a figyelmemet könyvgyűjteményének egyik helytörténeti ritkaságára, 
amit a rendelkezésemre is bocsátott. Köszönettel tartozom ezért.

A könyv vagy inkább füzetecske címe – mert nem több 118 oldalnál – Debreczen város régi 
büntetőjoga és ennek alkalmazása a különböző bűnesetekben. Írója – eredeti jegyzőkönyvek 
nyomán – konczházai Koncz Ákos Debrecen szabad királyi város főlevéltárosa, tiszteletbeli 
tanácsnoka,  okleveles  középiskolai  tanár.  Úgy  vélem,  ebből  is  érzékelhető,  hogy  inkább 
helytörténeti,  semmint a jogászi érdeklődés vezette tollát, amikor a korabeli – elsősorban 
latin  nyelvű  –  jegyzőkönyveket  áttanulmányozva  papírra  vetette  gondolatait,  helyt  adva 
ebben nem kevés jogeset és ítélet rövid leírásának.

Műve előszavában – 1913. április 15.-én – írja a következőket: „Debreczen sz. kir város régi 
jegyzőkönyveiből  régóta  gyűjtöm  azon  adatokat  és  úgynevezett  „eseteket”,  amelyek 
megvilágítják a régi  Debreczen bűnöző társadalmát,  a  különböző bűnök büntetését  és  a 
város büntetőjogát 1547-től 1750-ig.”. 
Azt én teszem hozzá, hogy a könyvben szereplő eseteket elolvasva nem csak a város bűnöző 
társadalmáról kapunk képet, hanem bepillanthatunk e kis résen át, az abban a korban itt 
lakók mindennapos életébe, szokásaiba, olykor gondjaiba, nem utolsósorban a jellemébe.

Nagy  Lajos  királyunk  1360-ban kiadott  kiváltságlevelében felruházta  Debrecent  a  szabad 
bíró- és esküdtválasztás jogával, így a város polgárainak peres ügyeiben való eljárásra és 
ítélethozatalra.1

Ezen  uralkodónk  kiváltságleveleivel  kapcsolatban  Jeszenszky  Miklós,  Pesten  1820-ban 
megjelentetett Magyar törvény históriája című munkájában – melyet Kelemen Imre előadásai 
szerint  készített  –  írja  a  következőket:  „…azok ugyan minden kétség kívül  Törvényesek, 
mindazonáltal minthogy ezen  Király a Bosnyai háborúban Petsétjét elvesztette, azt, rendelte, 
hogy mind azon Levelek mellyeket 1364-ik esztendő előtt adott ki, megerősítés végett nékie 
bemutassanak, különben minden erő nélkül valóknak tekéntessenek….”.

Rudolf – aki Jeszenszky idézett műve szerint a 40. királyunk – 1602-ben kelt privilégiumában 
megerősítette  Debrecen  város  szabad  törvénykezési  jogát  amely  „soha  senki  által  nem 
tagadható és meg nem támadható…”2

A város – ha királyai jogot adtak neki – élt is azzal, egészen 1872-ig, amíg a polgári jogviták 
rendezését  és  a  bűnös  cselekedetek  elbírálását  valamint  megbüntetését  az  erre  a  célra 
felállított külön bíróságokra át nem ruházták.

A  XIX.  századig  Magyarországon  nem  volt  egységes  az  ítélkezés,  a  bűncselekmények 
büntetése sem, és gyakran még a következetlenség is tetten érhető a verdiktekben. A XVII. 
századtól ugyanakkor voltak törekvések az ítélkezés egységesítésére. Az egyik első ilyen, a 
III.  Ferdinánd  által,  1656-ban Alsó-Ausztria  számára kiadott  büntető  rendtartás  –  Praxis 
Criminalis – volt, amely a XVIII. század végéig hatást gyakorolt bíráskodásunkra. Ez abban is 
megmutatkozott, hogy hazánkban elismerve ugyan soha nem volt3, de 1697-től a Corpus 
Juris függelékében olvashatóvá vált.4

Koncz  leírja,  hogy  1547-től  Debrecenben  a  bűneseteket  a  városi  jegyzőkönyvekben 
rögzítették, majd 1737-től az úgynevezett „fekete könyv”-ekben. Az elnevezést „Protocollum 

1 Révai Nagy Lexikona V. kötet 350.oldal
2 Koncz Ákos :Debreczen város régi büntetőjoga 16. oldal
3 Fayer László:A magyar büntetőjog kézikönyve I.kötet 31.oldal
4 Bónis György: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után 1686-1708, 72. oldal
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Nigrum” azzal magyarázza „..mert sötét, fekete bűneseteket és az emberi tévedések sötét 
tömegét tartalmazták.”.5

A XX.  század  elején  a  debreceni  levéltárban öt  kötet  „fekete  könyv”-et  őriztek  –  Koncz 
vizsgálódásai szerint – néhány ezer bűnesettel „..melyekben benne van az akkori kor minden 
tévedése,  bűne,  erkölcstelen  tette,  az  emberi  lélek  mindenféle  aberrációja…az  emberi 
furfangos ész minden gazságai…”.6

Érdekesség, hogy e könyveket – talán ezzel is sötét tartalmukat jelezvén – fekete bőrbe 
kötötték amely, állítólag debreceni könyvkötő munkáját dicséri.

Ezek után adódik a kérdés,  hogy melyek is  a „fekete könyv”-ekben fellelhető,  büntetést 
maga után vonó cselekedetek?

Van  néhány  olyan  közöttük,  amelyek  ma  már  mosolyt  csalnak  az  arcunkra,  mint  pl.  a 
„dohányszívás” avagy a káromkodás, de többségük ma is a közösség rosszallását váltja ki és 
büntetéssel jár az azt elkövetőre.

Büntették – az említett két eseten kívül – a házasságtörést; a dologtalan csavargást, más 
néven  a  tekergőket;  a  varázsló  vagy  bűbájos  asszonyokat,  közismertebb  nevükön  a 
boszorkányokat;  a  duhajkodást;  a  méregkeverést;  a  szándékos  gyilkosságot;  a 
pénzhamisítást; csalást; tolvajlást; sikkasztást; az állatkínzást; a gyújtogatást, nem utolsó 
sorban a paráznaságot. A felsorolás nem teljes körű. Az említett bűnös cselekedetekre mind-
mind található példa, bűneset a városi jegyzőkönyvekben és a „fekete-könyv”-ekben.

A  másik  kézenfekvő  kérdés  az,  hogy  mindezekre  a  cselekedetekre  Debrecen  városának 
nagytiszteletű bírái milyen büntetéseket szabtak ki?

Találékonyak voltak, hiszen elsősorban az elrettentés volt a cél. Hosszasan lehet sorolni a 
bűn  megtorlásának  számtalan  módját  úgy,  mint  a  lefejezést,  kerékbe  törést,  lófarkon 
meghurcolást,  tüzes  vassal  sütögetést,  elevenen  elföldelést,  kővel  való  agyonveretést, 
végtagoknak  hóhér  általi  levágását,  a  nyelv  kivonását,  máglyán  való  elégetést,  bottal, 
furatossal, pálcával, korbáccsal való megverettetést.
Ez utóbbi az egyik leggyakrabban alkalmazott büntetési nem volt. A korbács minimuma 6, 
maximuma 36 volt; a furatossal – ami vastagabb, bunkós végű ütőeszköz – legfeljebb 18-at, 
de legalább 6-ot mértek, míg a bot és a pálca minimuma 6, maximuma, pedig 60 ütés volt. 
Koncz leír egy esetet, amikor egy megrögzött bűnösre összbüntetésül néhány hét alatt 616 
pálcát vertek.
A legenyhébbnek számított a pálca majd a bot, legvégül a furatos. A feljegyzések szerint 
megesett, hogy egyesek 36 botütés után az eszméletüket veszítették, nem egy meg is halt.
A  nőket  korbáccsal  büntették,  amely  hét  ágból  állt  vagy sodrott  kötélből  illetve  hasított 
szíjjakból volt.7

Büntetésként alkalmazták továbbá a kalodába zárást; megbélyegzés a város bélyegével tüzes 
vas által  a háton, arcon, vállon,  nők esetében a homlokon vagy a mellen; a pellengérre 
állítást a templom előtt; a lopott jószágnak a nyakhoz kötését; csengettyűs szarvaknak a 
fejre tételét (felszarvazás); a városból a hóhér általi kiveretését ideiglenesen vagy végleges 
időre;  kényszerdologra  szorítást;  falóra ültetést;  szalmakoszorúzást;  a  tömlöcbe,  illetve  a 
börtönbe  zárást;  a  céhből  kizárást;  a  mesterségtől  eltiltást;  az  elcsábított  nő  elvételére 

5 Koncz Ákos, im. 18. oldal
6 Koncz Ákos, im. 19. oldal
7 Koncz Ákos. im. 24-25. oldal
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kötelezést; a pénzbírságot; az okozott sérülés gyógyítási költségének a megtérítését; hites 
embereknek hivatalból való elcsapását, az akasztófa alatti megveretést.

A  parázna  asszonyokat,  könnyűvérű  lányokat  szalmakoszorúzásra  vagy  csengettyűs 
szarvaknak a fejrevaló felkötésére ítélték. Többnyire ezt a templom előtt hajtották végre, 
vagy kísérettel hurcolták őket végig a városon.

A boszorkányokat, másként a varázsló vagy bűbájos asszonyokat, valamint a méreggel halált 
okozókat máglyahalálra ítélték. 
A  leírások  szerint  a  száraz  rőzsét  halomba  rakták,  majd  meggyújtották  és  amikor  már 
lobogott a tűz, az elítéltet összekötözve a lángtengerbe vetették. Koncz szerint férfit nem, 
vagy csak ritkán végeztek ki ily módon.8 A férfiakat ugyanis lefejezték vagy felakasztották, 
ami  a  gyorsasága  miatt  kíméletesebb  kivégzés  volt,  mint  a  szörnyű  szenvedést  kiváltó 
tűzhalál.

Volt  azonban  a  máglyahalálnál  is  talán  kegyetlenebb  büntetés.  Ez  az  élve  eltemetés.  A 
megtorlásnak ezt a módját a gyermeket megölőkkel szemben alkalmazták.

A  házasságtörést  és  a  paráznaságot  leginkább  pálcával,  bottal,  illetve  furatossal,  nők 
esetében  korbáccsal  büntették.  Amennyiben  ismételten  előfordult  a  rosszallást  kiváltott 
cselekedet, nem ritkán halállal torolták, vagy enyhébb esetben a bűnöst ideiglenesen vagy 
végleges időre kiverték a városból. 

A  rablók  sok  esetben  az  életükkel  fizettek  bűnükért,  míg  a  csalást,  illetve  a  tolvajlást 
börtönnel, esetleg bottal honorálták a bírák.
A fatolvajlásért botütés járt, de többször csak pénzbírságot fizettettek az elkövetővel. Akit a 
vásár ideje alatt a sokadalomban értek tetten tolvajláson, azt a helyszínen rögtön deresre 
húzták és a hajdúk annyit vertek rájuk amennyit jónak tartottak, vagy amennyit a parancs 
előírt számukra az ilyen esetekre.

Szigorú  büntetéssel  járt  a  káromkodás  is.  Ne  gondoljunk  itt  a  mai  értelemben  vett  és 
gyakorta  használt  cifra  szóáradatra!  Az  adta-teremtette;  a  kutya  teremtette;  hét  tüzes 
menykő  teremtette  meggondolatlan  kiszólásokért  6-60  pálca,  vagy  botütés  volt  a 
honorárium.
Aki istenkáromló volt, azt felakasztották vagy kővel verték agyon.

A dologtalan csavargókat munkára fogták. A férfiak a városban tevékenykedtek, míg a nők 
fontak. Ha a kimért penzumot teljesítették fizetséget kaptak, ha nem, akkor kijárt a pálca 
vagy a bot. 

Akik  lányokat  rontottak  meg  arra  kötelezték,  hogy  vegye  feleségül  a  leányt  és  még 
büntetéspénzt is kellett fizetnie.

Akit dohányszíváson kaptak, azt alaposan elverték. Ennek oka nem az egészség védelmében 
volt keresendő, hanem sokszor óvatlanul okoztak tüzet, figyelemmel arra, hogy az épületek 
ekkor könnyen lángot fogtak.

A pénzhamisítás súlyos bűnnek számított, ezért a büntetése halál volt, ahogy a szándékos 
gyilkosságot  elkövetőké is.  Ez  utóbbiakat  lefejezték  vagy a hóhér  az  akasztás  előtt  még 
tortúrának,  kínzásnak vetette alá  az  erre ítélteket.  Előbb levágta a  jobb kezüket  vagy a 
keréken szinte félholtra ütlegelte őket.

8 Koncz Ákos, im. 25. oldal
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Feljegyzések szerint előfordult olyan eset is, amikor egy ember dühében vasvillát szúrt az 
ökrébe, míg egy másik a sárba ragadt lovát a piacon furatossal verte agyba-főbe. Az előbbi 
büntetése 24 pálca volt, míg az utóbbira tizenkétszer vertek ugyanazzal a furatossal, mint 
amivel ő ütlegelte az állatot.9

A  város  igazságszolgáltatását  a  kis-  és  nagytanács  intézte.  A  kistanács  a  főbíró  mellett 
tizenkét  esküdtből  állt,  míg  a  nagytanácsnak  ugyanezen  tagok  mellett  még  további  66, 
később 80 tagja volt.

A  kistanács  a  polgári  peres  és  peren  kívüli  és  kisebb  fokú  rendtartási  ügyekben hozott 
döntést,  míg  a  nagyobb  eseteket,  köztük  a  bűneseteket  a  szombati  napokon  összeülő 
nagytanács  bírálta  el.  A  kistanácstól  a  nagytanácshoz,  innen  pedig  a  Kúriához  vagy  a 
fejedelemhez  (uralkodóhoz)  lehetett  perorvoslatot  benyújtani.10 Ez  a  bűnösnek  találtnak 
eredményt ritkán hozott, mert többnyire a perorvoslatot elutasították.

Mielőtt a könyvben felsorolt érdekesebb esetekből néhányat ismertetnék, szeretném idézni 
Koncz Ákos művének függelékéből a debreceni főbíró esküjének szövegét 1707-ből.

Így szól:

„Az Igaz Isten, ki Atya, Fiú és Szentlélek teljes Szentháromság egy bizony örök Isten engem 
úgy  segéljen,  hogy  én  a  Debreczeni  Főbíróságnak  tisztére  választatván  és  előállítatván, 
abban teljes tehetségemmel híven, igazán eljárok. A Nemes Város Privilégiumát és bevett, 
approbált11 jórendtartásait megtartom, oltalmazom, másokkal is, kik bíróságom alatt lesznek, 
megtartani  igyekszem.  Az  én  előttem  perlekedőknek  mindennemű  személyválogatás, 
atyafiság, barátság, irigység, harag, adomány és akármely egyéb indulat és tekintet nélkül 
igaz  törvényt  és  executiót12 teszek  és  mindenekben,  valamelyek  az  én  bírói  tisztemhez 
tartoznak,  az  Isten  dicsősségére,  Felséges  Coronás  Királyunk  Ő  Felségének,  Debreczen 
városának hasznára,  javára,  megmarasztására  igyekezem és munkálkodom,  Isten engem 
úgy segéljen!„

JOGESETEK A XVI-XVII:SZÁZADBÓL

A legelső feljegyzett bűneset 1547-ben gyilkosság volt. 
Szabó Imre megölte Erszénygyártó Mihályt. Törvény elé állíttatván, a megölt ember fiai és 
leányai, valamint rokonai nevében megegyezett a bírák előtt 50 forint vérdíj lefizetésében. A 
magisztrátus kimondotta, hogy ezen jogérvényes megegyezés után sem szóval, sem tettel ne 
merészeljen senki sem bosszút állani a gyilkoson.13

Szabó Simonnak, aki gyújtogatással nagy kárt okozott a városnak, a feje vétetett.14

Takács  Balázs  szóval  megsértette  a  bírákat,  mivel  nyilvánosan  bocsánatot  kért,  ügye 
befejezést nyert.15

9 Koncz Ákos im. 29. oldal
10 Koncz Ákos im. 14, 15 oldal
11 jóváhagyott
12 végrehajtás
13 Koncz Ákos im. 41. oldal
14 Koncz Ákos im. 41. oldal
15 Koncz Ákos im. 41. oldal
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Nagy Zsigmondné házasságtörést követett el. Törvény elé állíttatott, mivel azonban az ura 
nem kívánta a büntetését, elbocsáttatott azon hozzáadással, hogy ha még egyszer ezen bűnt 
elköveti és azt két tanú bizonyítja, a feje vétessen.16

Lakatgyártó János ügyvéd Tóthfalussy főbíróval veszekedett. Emiatt elzárták. Pár nap múlva 
megkövette a bírót és az egész szenátust, megfogadván, hogy egyenetlenséget nem fog 
ezután szítani.17

Három gonosz ember, György, Boldizsár és Ferenc embert öltek, holttestét elrejtették. A két 
elsőt a hóhér tüzes vassal megfogdosta, majd mindhármukat kivégezte.18

Sólyom Mihály lovak lopása miatt, tekintettel arra, hogy tolvajlására hét tisztességes tanú 
esküdött meg, felakasztatott.19

Dobos Anna ledér életéért megvesszőztetvén, a városból kicsapatott. Nemsokára visszatért a 
városba és a Komáromi háznál a katonákkal enyelgett és egy öreg embernek a térdét rossz 
végből simogatta. Mindezért 36 pálcát kapott és a városból kiverték azzal ha visszajön a fejét 
veszik.20

Szécsi Mihályné az urát maszlaggal megmérgezte. Bebizonyosodván a bűntett, a Tanács így 
ítélt:  Nehogy  ezen  gyilkosság  büntetés  nélkül  maradjon  és  mindenek  voltaképen 
megérezzék,  hogy sokkal  nagyobb gonoszság embernek maga házastársát  megölni,  mint 
idegent  és,  hogy  a  méreggel  való  etetés  is,  melytől  nem  lehet  őrizkedni,  mint  egyéb 
erőszakos  gyilkosságtól,  félelmesebb  gyilkosság,  ezért  az  ország  törvénye  szerint 
Szécsinének elsőben a jobb karját tüzes fogóval kétszer megfogdostasson, feje vétetik és 
karóba tétettetik.21

Nagy István maga sem tagadja, hogy ezen a héten hétfő reggel részegen t. bíró úr útjában a 
közönséges utcán mások láttára a pálinkát reá köszöntötte, mint hasonló pálinkás társára, 
ezáltal  rútúl  megbecstelenítetté  és  azt  mondta  „ugye  kegyelmed  is  kortyolna,  ha  volna 
miből”-  ezért  a  gonoszságért  concivisségétől  és  mesterségétől  suspendáltatik22 és  vízen-
kenyéren kétheti áristomba tétetik.23

Bányai Sámuel egy leánnyal illetlenül barátkozott, 12-12 forint váltságdíjat fizettek, miután 
összekeltek, becsületes házasságra.24

Ugocsa Mihály a jókedvében az utcán megcsókolt egy idegen leányt, aki őt arcon ütötte. A 
szerelmes fiúra azon órában 24 pálcát vertek.25

Lengyel László szénát lopott. Büntetésül nyakvasat kapott, nyakába szénát akasztottak, 24 
pálcát vertek rá és kártérítésre ítélték.26

16 Koncz Ákos im. 42. oldal
17 Koncz Ákos im. 45. oldal
18 Koncz Ákos im. 46. oldal
19 Koncz Ákos im. 46. oldal
20 Koncz Ákos im. 49. oldal
21 Koncz Ákos im. 50. oldal
22 felfüggesztetik
23 im. 51. oldal
24 im. 52. oldal
25 im. 53. oldal
26 im. 54-55. oldal
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Kiss Mária irtózatosan káromkodott és azt mondta, hogy őt az Isten sem tudja megtanítani. 
Feje kővel veretett szét.27

Sam Erzsébet  paráznaságért  hóhér  kezére  adatott,  az  executio  azonban a  szülés  utánra 
maradt, addig kezességre elbocsáttatott. Az asszony megszökött és sohasem tért vissza a 
városba.28

A  XVIII.  századi  iratok  tanúsága  szerint  a  Tanács  sokkal  körültekintőbben  vizsgálta  a 
bűneseteket.  Így  a  kisebb  bűnök  esetében  is  sok  tanút  hallgatnak  meg,  és  az  ügyet 
igyekeznek  minden  oldalról  megvilágítani.  A  nagyobb  bűncselekményeket  több  napig 
tárgyalják, olykor 30-40 tanút is megidézve. Feltárják a mentő körülményeket és több teret 
engednek a védekezésnek, egyes esetekben még szakértőt is igénybe vesznek. Ahogy Koncz 
írja  „..a  bírák  a  tettet  tekintik,  a  körülményeket  mérlegelik,  és  az  igazságot  keresik…
Szigorúan  ragaszkodnak  a  törvény  szakaszaihoz…a  protekció…veszteni  kezdi  befolyásoló 
erejét.”29

A szakértő alkalmazása kapcsán kell  utalni  arra, hogy a Praxis Criminalis  (Pr. Cr. 25. c.) 
rendelkezett  arról,  hogy  a  holttesteket  vagy  sebeket  minél  előbb  vizsgálják  meg  és  a 
doktorok adjanak véleményt a sebek milyenségére,  halálos vagy könnyebb voltára és az 
eszközre. A szemle megtartása előtt a holttestet nem volt szabad eltemetni, de ha ez már 
megtörtént ki kellett hantolni. A gyermekölési ügyekben a város bábája és a kirurgus együtt 
vizsgálódott és adott véleményt.30

Koncz a könyvében leír egy esetet. 
Eszerint Vasas Györgyné újszülött gyermekét megölte. Eleinte tagadta bűnét, de a meghalt 
gyermeket  felmetszvén,  a  tüdeje  vízbe  tétetett,  de  a  fenekére  le  nem  merült,  amely 
csalhatatlan  jelének  tartatik  az  orvosdoktorok  értelme  szerint,  hogy  elevenen  született, 
lélekzetett  vett  legyen.  Miután  a  tortúra  alatt  bevallotta,  hogy  a  gyermek  nyakát 
megszorította, halálra ítéltetett.31

Ezzel  kapcsolatban  csak  megemlítem,  hogy  a  mai,  modern  igazságügyi  orvostani 
tankönyvekben  is  –  a  különleges  bonctechnikák  között  –  szerepel  a  tüdők  légpróbája32 

(docimasia  pulmonum hydrostatica),33 amelyet  Magyarországon ifj.  Rayger  Károly  (1675-
1731)  Pozsony város  doktora  alkalmazott  első  ízben 1721-ben,  egy Pozsonyban lezajlott 
büntető eljárás során.34 A próbát pedig az édesapja, Rayger Károly (1641-1707) dolgozta ki, 
ezért a Rayger-féle úszópróba elnevezéssel illetik a mai napig.

JOGESETEK A XVIII. SZÁZADBÓL

Szappanos Istvánné, mivel  bizonyosan kitetszik  a tanuk vallomásából,  hogy Szappanosné 
Dorka nevű lányát a latroknak elkerítette, paráznaságba esett és leánya gyermeket szült és 
így kerítő volt és a gyermeket a megszületés után a kútba vetették, mindketten elevenen a 
földbe temettetnek.35

27 im. 55. oldal
28 im. 60. oldal
29 im. 64. oldal
30 Bónis György: Buda és Pest Bírósági Gyakorlata a török kiűzése után 1686-1708, 78-79. oldal
31 Koncz Ákos: im. 56. oldal
32 Dr. Buris László: Az igazságügyi orvostan kézikönyve, 54-55. oldal 
33 Eltér József: Törvényszéki orvostan (Medicina Forensis), Pesten Geibel Károly Bizománya. 1842.
34 Digitális Tankönyvtár/ Kapronczay Károly: Magyar Orvoséletrajzi Lexikon.  (Mundus Kiadó)
35 im. 66. oldal
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Póka Boldizsárné méregkeverő, bűbájos volt. Miután bebizonyosodott gonoszsága, a törvény 
tűz által halálra ítéltetett és az végre is hajtatott.36

Sorompós András menedéket adott latroknak és sokféle női személyeknek. Egész családjával 
kitiltották a városból, ha visszatérnek a fejök üttetik le. A házuknál talált rossz personákat 
pedig akasztófa alatt megverte a hóhér és a Tóczón át a Szoboszlói-úton kihajtotta.37

Pósalaki Jánosnét valami ügyben a Bíró hívatta, azután a Tanács megidézte, ő azonban nem 
jött fel. A Bíró a szolgákkal hozatta fel és tiszteletlenségéért egy napig kalodába záratta.38 

Abrók Jánosnét két asszony a szénatartóban találta leterítve egy katonaköpönyeggel, előtte 
pedig a katonák ruhátlanul ugráltak. Azzal védekezett, hogy félelmében bújt a szénatartóba 
és semmi gonoszt nem cselekedett.  Az ura mentegette,  mondván nem hiszi,  hogy rossz 
asszony volna a felesége, de ha rábizonyosodik, akkor sem gyönyörködik büntetésében, mert 
szereti. Harminc korbácsütésre ítélték, mely után az ura sírva vette vissza.39

Nánási  János  és  társai  éjjelenkint  kocsin  jártak,  tomboltak,  hujjogtak,  hegedültek  néha 
virradatig, menyecske is lévén a háznál, ahol mulattak. Korhelységért fejenkint 24 páltzával 
verődnek meg, a hegedű pedig Nánási Jánoson eltöretik. 40

Keresztes  Tódor  rézláncot  adott  el  10 forinton aranylánc  helyett,  mely  csalásért  ötvenet 
vertek rá.41

Mácsi István a mezőkön ruhátlanul járt gyenge szüzecskék előtt és azzal mentegette magát, 
hogy bolond. A magisztrátus azonban sajátságosnak találta, hogy ez a bolondsága csak ilyen 
szemtelenségben nyilvánul meg, így tehát 40 korbácsra ítélték.42 

Erdélyi István egy gyermeket véletlenül agyonlőtt. Vigyázatlanságáért 12 botot vertek rá és 
kötelezték a meghalt gyermek díjába 41 forintot fizetni a szülőknek.43

Varga Mihály kocsis mindaddig tömlöcben tartandó, míg a Crédót és a tízparancsolatot meg 
nem tanulja.44

Tóth Simon bigámiát követvén el, feje vétetik.45

Mikor katonákat szedtek, Sári János a Péterfián azt kiabálta: „bár kurucokat szednének, én is 
egyike volnék azoknak”. Mivel ez időben Debrecen nem igen rokonszenvezett a kurucokkal, 
25 botot vertek a kuruc szellemű magyarra.46

36 im. 67. oldal
37 im. 68-69. oldal
38 im. 77. oldal
39 im. 80. oldal
40 im. 82. oldal
41 im. 85. oldal
42 im. 85. oldal
43 im. 86. oldal
44 im. 87. oldal
45 im. 94. oldal
46 im. 97. oldal
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Lehetne  még  sorolni  az  érdekesebbnél-érdekesebb  eseteket,  de  a  célom  az  volt,  hogy 
felkeltsem  az  érdeklődést  e  méltatlanul  elfeledett,  ma  már  az  antikváriumokban,  a 
könyvárveréseken is csak nagyritkán előforduló, az idén éppen száz éve kiadott könyvecske 
iránt.  Úgy  gondolom,  hogy  nem csak  a  jogtörténet,  hanem a  történelem,  ezen belül  a 
helytörténet  iránt  érdeklődök  is  haszonnal  forgathatják  leporolt,  megsárgult  lapjait.  Arra 
biztatom őket, ha rábukkannak, ne habozzanak, áldozzanak rá, mert megéri!

E rövid ismertetőt egy XX. századi angol történész – Edward Hallett Carr – szavaival zárom: 
„A múlt  csak a jelen fényében érthető; és a jelent csak a múlt  fényében érthetjük meg 
teljesen.”
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