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Vendetta és önbíráskodás
A társadalom  kutatóit jogosan 

érdekelheti, ha valam elyik m e
gyében az átlaghoz viszonyítva 
hirtelen megszaporodnak az azo
nos típusú vagy a rokon bűncse
lekmények, esetleg tartósan em el
kedik a  polgári peres ügyek a rá 
nya, vagy kiugró eltérések kezdik 
jellem ezni az ügyfajták valam ely 
csoportját. M egtörténhet, hogy a 
kérdéses területen az emelkedés 
még fel nem tá rt belső tá rsadal
mi konfliktusokat sorozatosan 
előidéző okokra vezethető vissza. 
Az ügyek gyors csökkenése m ö
gött pedig az is állhat, hogy az 
em berek nem viszik a  konfliktu
sokat bíróság elé, hanem  más 
megoldást választanak.

Nemcsak a  jogszociológia és a 
néprajztudom ány ju t ilyen szem
pontból megfigyelésekkel, in te r
júkkal és okiratokkal alátám asz
to tt értékes adatokhoz, hanem  az 
igazságügyi statisztika is tükrözi 
az átlagostól eltérő jelenségeket.

A bécsi kezdeményezés
Nemrégiben egy 15—20 fős kis 

csoport éppen ilyen és hasonló 
kérdésekről tanácskozott Pécsett, 
a  M agyar Tudományos Akadémia 
vendégházában. Szinte valsm eny- 
nyi résztvevő m ás-m ás országból 
érkezett ide.

A csoportot a nyugati és az 
európai szocialista országok á ltal 
közösen fenntarto tt és m űködte
te tt bécsi Társadalom tudom ányi 
Koordinációs, Dokumentációs és 
K utató  Központ szervezte a  
UNESCO nemzeti szerveinek az 
aján lásai alapján. Azt tűzték ki 
célul, hogy nemzetközi jogszocio
lógiai vizsgálatot végeznek a  he
lyi jogrendszerek körében, feltár
va az esetleges területi különbsé
geket a jog „konfliktusmegoldó” 
funkciójában.

Hogyan jöhetnek létre területi 
különbségek a jogrendszer reali
zálódásának a folyam atéban? A 
válasz: miinél összetettebben fe j
lődik valam elyik ország tá rsadal
ma, annál inkább megoldódnak 
határain belül a  v iták a  jogi elő
írásoknak megfelelően intézm é
nyesített formában. Mégis ak ad 
nak kivételek. A legtöbb európai 
ország a m últ században cen tra
lizálta igazságszolgáltatását és a 
további fejlődés is az akikori ha
gyományok továbbvitelével tö r
tént. Ez a  szervezet sok helyen 
nem alkalm azkodott rugalm asan 
az új társadalm i igényekhez. Má
sutt, $.z országon belüli egyenlőt
len kulturális fejlődés okozta, 
hogy különböző etnikai csoportok 
kisebb-nagyobb m értékben elm a
rad tak  a polgári igények szintjé
től, s  elszakadtak az állam i jogtól 
is, a  közösségeiken belül kelet
kezett konfliktusokat pedig m a
guk igyekeztek megoldani. Ezt 
hívják a szakem berek a szubkul
túrák jogi rendiének. Feltehető, 
hogy az állami jogtól való területi 
eltérések részben a  jog és más 
norm arendszerek (pl. erkölcsi 
stb.) viszonyaival, részben köz- 
gazdasági, társadalm i, kulturális 
okokkal magyarázhatók.

Hazánkban m ár korábban is vé
geztek, ha nem is éppen ilyen, de 
hasonló em pirikus szociológiai ku
tatásokat, felméréseket. A század- 
fordulón a végül is elsikkadt pol
gári törvénykönyvtervezet előké
szítése során különös gondot oko
zott az öröklési jog újra történő 
kodifikációjának a  kísérlete, m ert 
a  gyakorlati szakemberek jelzése 
szerint a  lakosság körében az

A radioaktív izotópok, a  besu
gárzástechnika helyett kapott a 
mezőgazdasági term elés m inden
napos gyakorlatában, s felhaszná
láskörét tovább lehet szélesíteni 
anélkül, hogy a fogyasztó a leg
kisebb m értékben károsödna, 
akárcsak közvetett módon is — 
ezt állapította meg az Állatorvosi 
Tudományegyetemen csütörtökön 
m egrendezett tanácskozás, amely 
a  radioaktív izotópok felhaszná
lásának lehetőségeit elemezte az 
élelm iszer-term elésben. A tanács

egyenlő öröklés m ellett még két 
jogi népszokás élt: a  fiági, vala
m in t a  törzsöröklés.

1939-ben a  néprajztudós G yőrffy  
István  kezdeményezésére a  Bónis 
György á ltal összeállított kérdőív 
segítségével jogászok vizsgálták a 
teteles jogtól eltérő szokásokat. A 
háromszáznál jóval több községből 
összegyűlt hatalm as anyag egy ré
sze — sajnos — elpusztult a  há
ború idején. De sok adat m a is 
utal a rra , hogy a  konfliktusok 
m egoldására léteztek az állam i 
jogtól független helyi rendszerek 
is. Bem utatnánk néhány példát és 
m intát.

Az egyik legrégibb form ája a  
vérbosszú, a vendetta, am elynek 
alkalm azására nemcsak am erikai 
gengszterek és terrorista csopor
tok között ta lálunk  napjainkban 
is példát, hanem  Albániában, 
Korzikában és az A driai-tenger 
nyugati szegélyén is. Nagyobb 
falvak és városok környékéről 
évente 8—10 olyan gyilkosságot 
emlegetnek, am elyet vérbosszúra 
vezetnek vissza. A falvak törvé
nye megköveteli a  vérbosszút és 
kivetik azt, aki nem követi ezt a  
rettenetes szokást, és sokszor o r
szághatárokon túl üldözik azt, 
akin bosszút akarnak  állni.

Néhány évvel ezelőtt például 
egész Jugoszláviában nagy feltű
nést keltett egy Cafo nevű tanító  
esete, ak it kicsaltak a  faluból a  
vele haragos viszonyban álló csa
lód tagjai, és m egtám adták, hogy 
leszám oljanak vele. Tám adóját 
azonban ő te rítette  le fegyverével, 
am iért 15 évi börtönbüntetést ka
pott, s azt jelenleg tölti. Személy 
szerint ő maga ugyan a börtönben 
biztonságban van, de családjának 
m inden férfitagja számol azzal, 
hogy bárm ely pillanatban, b á r
m e ly ik jü k e t elérhetik  a  meggyil
kolt fivérének golyói. Házukat 
magas betonlapokból álló törések
kel elláto tt kerítéssel vették kö
rül, s ponyvával is Letakarták, 
hogy senki se pillanthasson be az 
udvarba sem. Idegent nem enged
nek magukhoz. a gyermekeket 
nem  viszik orvoshoz, a  mezőre 
csak az asszonynép merészkedik 
ki, akiket nem érhet a bosszú.

Az önbíráskodás körébe ta rto 
zott régen a párbaj is. am elyet le
gények vívtak egymással becsület
beli konfliktusok elintézésére. Ezt 
sok 'helyen szólózásnak nevezték. 
A nnyira általános lehetett, hogy 
a kihívásnak kötött, szöveges for
m ulá ja  alakult ki, melyet Kovász
á r ó l  Orbán Balázs jegyzett le. 
A sérte tt fél itt a  közeli dombról 
a  következőket kiabálta ellenfelé
re: „Hallod-e, te NN! Jere ki ve
lem  hire-hóra, hó hátára, csere
botra, fejszefokra, botpálcára, 
vasláncára, s ha ki nem  jössz fé l
órára, pokolba m enj vacsorára."

Önálló bíráskodás
Sok helyen — a hazai vándor

cigányok körében még az ötvenes 
években is — m űködött cigány
törvényszék. am ely a  közöttük fel
m erü lt vitás ügyekben „kriszi”-t 
tett. Sok rom antikus leírás után 
— főleg a  köztük szerzett beteg
ségben elhúnyt Erdős Kam ill tá 
jékoztatásából — m ár tudjuk, 
hogy ez a  bíróság elsősorban k ár
térítési és nőkkel kapcsolatos (pl. 
szöktetés, hűtlen elhagyás stb.) 
ügyeket tárgyalt. Fenyítő jogkört 
nem gyakorolt. Erejét abban a 
hatásban kereshetjük, am it sa já t 
társadalm a az ,egyénre tett, tehá t 
a cigány közösség erkölcsi nyomá-

kozáson hat ország kutatói vesz
nek részt.

A szakem berek szerint lehető
ség van rá, hogy az új növény- 
és állatfa jták  „előállítására” for
d íto tt nemesítési időt estenként 
felére csökkentsék a besugárzás
technika alkalm azásával. Egész 
sor hazai és külföldi intézet dol
gozik a  m ind jobban elterjedő új 
módszerek tökéletesítésén, és a 
tudományos anyagok cseréjénél 
széles körű nemzetközi együttm ű
ködés bontakozott ki.

sában. Az ilyen ügyeket a legrit
kábban vitték állam i bíróság elé.

Egy ítéletet idézünk Erdős pél
datárából : „Ketten betörnek.
Nyomozás után az egyiket elfog
ják és bezárják, de ő nem ad ja  ki 
a társát, hanem  az t vallja, hogy 
egyedül követte el a  betörést. K i
szabadulás u tán  felkeresi betörő- 
társá t és így szól hozzá: A betö
rést együtt követtük el, de én csak 
egyedül szenvedtem a börtönben, 
m ert téged nem ad talak  ki. Fi
zess kárpótlást nekem '”

A cigánytörvényszék ítélete k i
elégítette ezt az igényt.

U gyancsak ősi ítélkező fórum 
volt a  faluszéke, am elynek eredeti 
form áját a  moldvai csángóknál a  
vénekből álló  öregek tanácsa őriz
te  meg. H atásköre szinte korlá t
lan volt, é rték h atá rra  tekintet nél
kül. Büntetőügyekben — Szesz
ka Erdős Péter visszaemlékezései 
szerint — a faluszéke az állam i 
büntetés m ellett további h á trá 
nyokkal sú jto tta  a tettest, sőt ha
lálos végű népítélkezéstől sem 
riad t vissza. Szabófalván még 40 
évvel ezelőtt is alkalm azták azt a  
megszégyenítő büntetést, hogy a  
lopott holm ikat a tolvaj nyakába 
kötötték és úgy hurcolták végig 
a  falun.

E két példa valóban sajátos jog
rendszerről tanúskodik, am elyben 
a  bíró és az eljárás szabályai az 
állam i joggal semmi kapcsolatban 
nem álltak.

A bécsi kezdeményezés és a  be
m utato tt történeti bizonyítékok 
a rra  intenek, hogy az állam i jog 
hatékonyságának vizsgálata m el
lett érdemes a bírói és az állam - 
igazgatási szervek m unkájával 
kapcsolatban feltárni, összegyűj
teni, értékelni a lakosság vélem é
nyét. Főleg azt érdem et kutatni, 
hogy igazságosnak ta lálják-e a ki
adott határozatokat

További kutatások 
szükségesek

Hazánkban a  kutatásokat az 
MTA Szociológiai K utató Intézete 
végzi Kulcsár Kálmán  akadém i
kusnak, a nemzetközi kutatás 
egyik társigazgatójának irányítá
sával. Négy megyét vettek célba: 
Csongrád, Borsod-Abaúj-Zem p- 
lén, Szabolcs-Szatmár és Vas me
gyéket. A bíróság elé érkezett 
ügyek szám a és összetétele az or
szágos átlaghoz viszonyítva 
Csongrádban a  legarányosabb, 
különösen növekvő a számuk Bor- 
sod-Abaúj-Zem plém  megyében, s 
csökken Vas megyében. Szabolcs- 
Szatm ár megye a nagyarányú in
gázások m iatt érdemel figyelmet.

A vizsgálatoknak kiindulásul 
éppen az em líte tt jelenségek okait 
kell tisztázniuk, amelyek a  me
gyék gazdasági, társadalm i, de
mográfiai, etnikai, vallási stb. sa
játosságaira, de esetleg éppen a 
bíróságok m űködésére is vissza
vezethetők. Nem kerülhető el a 
konfliktusok rendszeresen ism ét
lődő, tehát tömegessé váló okai
nak a feltárása sem és összefüg
gésbe hozásuk a  helyi sajátossá
gokkal. A konfliktusok jogi út 
mellőzésével való megoldására is 
kerülhetnek elő adatok.

Az eredm ények szociológiai és 
néprajzi, tehát tudományos érté
kelése bizonyára nemcsak a  jog- 
alkalm azásra, hanem esetleg a 
törvényalkotásra is visszahathat.

í P árkány  Szűcs Ernő, 
az  M T K  N é p ra jz i  K u ta tó  C so p o r t 

tu d o m á n y o s  fő m u n k a tá rs a

Furfurol korpa
Jó minőségű sertés-, bo rjú 

nyúl- és birkatáp  készíthető a 
furfurolgyártás m ellékterm éké
ből, a kukoricacsutka feldolgo
zása után visszam aradt szerves 
hulladékból. Ezt bizonyították a 
Péti N itrogénm űvek és a Debre
ceni Agrártudom ányi Egyetem 
közös kísérletei. A kávézacc- 
szerű m ellékterm éket különböző 
állattáp-koncentrátum okkal ita t
ták át, s  az így előállított furfu
rol korpával az üzemi próbák 
során jó  eredm ényeket értek  el.

A Pécsi Balett és valószínűleg 
Eck Imre szám ára is fontos s tú 
dium ot jelent kam aradarabok te r
vezése és előadása. Most leg
utóbb is, négy — egymást követő 
— szombat estén m utatták  be leg
újabb produkciójukat, az Énekek  
énekét. A bem utató és az azt kö
vető előadások helye a pécsi Pol
lack Mihály Műszaki Főiskola 
kollégium ának klubja. Ez m in t
egy kétszobányi helyiség, am ely
nek egyik fele a  nézőtér — tor
napadokkal és székekkel beren
dezve —, körülbelül 80 em ber be
fogadására alkalm as. Másik, ki
sebbik fele a  „színpad” : tu la jdon
képpen a klub padlója, mögötte 
sötét körfüggönnyel. A világítás 
mindössze néhány tungsraflex- 
és jódlámpa. Ez a  puritán kör
nyezet és az a  tény, hogy a  tán
cosok karnyújtásnyira vannak a 
nézőktől, fokozott teljesítm ényre 
ösztönzi az előadókat, a Pécsi Ba
lett négy szólistáját: Bretus Má
riát, Uhrik Dórát, Hetényi Jánost, 
Lovas Pált.

A nyitódarab címe Miracle, ze
néjének szerzője Szabados 
György, az a  m agyar dzsessz
muzsikus, aki több m int másfél 
évtizede ku ta tja  és já rja  a 
dzsessztől a m odem  komoly , zene 
felé vezető utat. A magnófelvéte
len maga játszotta a  zongoraszó
lót, bőgő, dob és hegedű kísére
tében (vagy tán  inkább tá rsasá
gában). Az előadás egészének is
m eretében szerencsésnek m ond
ható a  nyitódarab választása, 
am ely bevezetőnek és hangulat
terem tőnek kiváló: nem könnyed- 
hangvételű, de cselekményes és 
fontos üzenetet hordoz. A tán 
cosok utcai ruhában adták  elő, 
mintegy ezzel is hangsúlyozva, 
hogy a tö rténet hétköznapi, és 
bárm elyikünkkel megeshet. Dió
héjban arró l van szó, hogy a 
Napszemüveges (Hetényi) m agá
hoz kapcsolja, megbabonázza, 
végül eltaszítja az első Nőt 
(Uhrik), aki belepusztul csalódá
sába. Majd kapcsolatot kezdemé
nyez a második Nővel (Bretus); 
aki keményebb alkat, jobban el
lenáll neki, s am ikor feltűnik a  
jóval em beribb Púpos (Lovas), 
hozzáköti m a g á t De a  Nap- 
szemüveges ezt a  kapcsolatot is 
feldúlja, és győztesként hűvö
sen elvonul, m íg a Púpos fájdal
m asan gyászolja szerelm ét

Néhány napra a XIX. század 
költözött vissza Egerbe, és te r
mészetesen a  filmesek, akik két 
és fél éves előkészítés után meg
kezdték a Weöres Sándor műve 
alap ján  készülő új, színes magyar 
film, a Psyché forgatását. A ren
dező, Bódy Gábor elmondta, hogy 
a hűtlen hűség alap ján  közelí
te tte  meg a költő művét, s irta  
a  forgatókönyvet. Psyché tu la j
donképpen lelket jelent, m inden
esetre a lélek erotikus aspektu
sát. így alig képzelhető el a lak 
ja  Ámor nélkül, a szerelem is* 
tene nélkül. Vagyis: Psyché
nemcsak Lélek, hanem  a szere
lem től érin te tt női lélek is.

— Lónyay Erzsébet M ária — 
aki a  korabeli szokások szerint 
a mitológiai Psyché nevet is kap
ta — tulajdonképpen arainak a 
nőalaknak a totális mitologikus 
figurája, am elyet a XIX. század 
te rem te tt meg. A történet 1815- 
től 1920-ig tart, itt robban szét, 
fényét a jövőbe vetítve.

Weöres Sándor a  XVIII. szá
zad Létező írónőiből, költőnőiből, 
{nagyapókból és franciákból szűr
te  össze Psyché alakját. Ez a  kü
lönös sorsú, kalandos életű hős 
egyszerre cigánynő és grófnő is. 
A filmben ötvöződik a  valóság 
és a mitológia.

Néhány jelenet Egerben játszó
dik, ahol az érsek fogadja a csiz
mád iafi Tóth Lászlót, Psyché 
gyerekkori barátját, első szerel
mét, a m ajdani híres költőt.

Az Énekek éneke meglepetés
szám ba ment. Végvári Tamás 
m ondta a  veretes szöveget, s erre  
táncoltak  m ind a  négyen, egy
form án piros trikóban. Erotikus 
párkapcsolatokat lá thattunk  erre 
az ősi szerelm i dicshimnuszra. 
Mind a mozgás, m ind pedig a  
szöveg lebilincselő erejű  volt, de 
em ber legyen a talpán, aki m ind
kettőre azonos értékkel tudott fi
gyelni. A, pici színpadot nagysze
rűen töltötték be, a  páros és cso
portos formációk m inden lehet
séges változatá t végigtáncolták a  
szétválások és találkozások ösz- 
szes elképzelhető form ájában, s 
am ikor m ár úgy tűn t, hogy talán  
nem is lehet fokozni a  látványt, 
gyönyörű kettős em eléssel végző
dött a  darab.

Eck m éltóképpen fejezte be az 
estet M uszorgszkij Egy kiállítás 
képei c. szerzem ényének a  japán 
Tom ita  színtetizátoros változatá
ra  tervezett koreográfiájával. A 
szólisták teljes, erős fényben, 
kék és barna trikóban  táncoltak, 
s a koreográfia hol megegyezett 
az eredeti tételcím ek m ondani
valójával (Limoges-i piac), hol 
hozzátett valam it (Régi kastély), 
hol pedig teljesen m ás volt (A 
Tuilleriák kertje). Az egész művet 
áthatotta a hum or és a szellemes
ség, s a  balettel im m ár tizenki
lencedik éve „fertőzött” pécsi kö
zönség — nagy részük a  tizen-, 
huszonévesek közül kerü lt ki —, 
m inden esetben vette  a  lapot, 
együtt é lt az előadással, am ely
nek kirobbanó sikere b iztosíthat
ta  a koreográfust és az előadó
kat arró l, hogy a kamaraestet ér
demes lenne többször, és máshol 
is bem utatni; például a  főváros 
Egyetemi Színpadán vagy a  J á 
tékszínben.

És m ég egy apróság. A Pécsi 
Nemzeti Színházban jelenleg Eck 
Im re új koreográfiájának, a  Ko
dály zenéjére tervezett Háry Já
nosnak folynak a  próbái, melyet 
a  Baranya Népi Együttes tánco
saival együtt adnak  elő. A k a
m araest mozgásanyaga a láto tt 
próbarészlet ism eretében m in tha 
előtanulm ánya lenne a  nagyobb 
lélegzetű színpadi m űnek, s ilye- 
ténképp nem csak színvonalas elő
adásként ta rth a tju k  számon, ha
nem tudatos, közönség elé v itt 
kísérletképp  is.

A szereposztásról a rendező ál
m odta:

— Amióta a film gondolatával 
foglalkozom, idehaza és külföl
dön kerestem  az a nőt, aki a lkal
mas Psyché megformálására. A 
közelmúltban Olaszországban lá t
tam  egy spanyol filmet, s abban 
felfedeztem egy fiatal, nagyon 
csinos színésznőt, Patricia Adria
nit, ő játssza a címszerepet.

'Tóth László a lak já t Udo Kiér 
form álja meg. Szerepel még a 
filmben többek között Bánfalvi 
Ágnes és Cserhalmi György is. 
Az operatőr pedig Hildebrand 
István.

— Mi lesz a film  m űfaja?
— Fantasztikus szerelmi törté

net. A fantasztikum  úgy értendő, 
hogy á  film hősei nagyon sokáig 
élnek. M ondhatnám  az t is, hogy 
halhatatlanok. M ert a szerelem 
halhatatlan , időtlen. Vagy leg
alábbis úgy tűnik, m intha a  sze
relem  aiz idő k ijátszása lenne.

Színes, vásári kavargás az é r 
seki udvarban, árusok kínálják  
portékájukat, fekete birkák ta 
possák a sarat, ökrös szekér for
dul a keskeny útra, hajdúk ülte 
lovak kapaszkodnak felfelé a  
székesegyház lépcsőin, templom 
m ellett pedig főúri hintó, az egri 
érsek érkezett a  pompás négyes 
fogattal.

XIX, század . . .
Márkusz

Új növényfajták radioaktív kezeléssel

Kenessei András
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