
 

 

 
 

Emberölés Yneven 
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Érdekelne a véleményetek az 
emberölésről a Ti Yneveteken, milyenek 
a szokások ezzel kapcsolatban? 

 
Alapvetően a legtöbb helyen az 

emberölés büntetése halál. Ez az elv – 
aztán ennek betartása nagyon-nagyon 
sok mindentől függ. Ki, kit, mikor, 
hogyan? (Például: éjszakai tolvajt még 
az üldözés során is megölni 
önvédelemnek számít.) 

Ugyanez igaz a kérdéseidre is – 
barmit is mondunk, úgyis lehet az 
ellenkezőjére is példát találni. 

 
Mi történik akkor, ha párbajban 

megölök egy embert? 
 
A helyi párbajszokásoktól függ. 

Van, ahol kivégzik, van, ahol dicsőség. 
A középütt szerintem az, hogy nem 
büntetik meg, de a hírnevén foltot ejt. 
Kivéve, ha olyan sértés volt, amit 
máshogy… stb. Ugye, a körülmények… 

 
Mi van akkor, ha több ember előtt 

belekötök valakibe, majd az fegyvert 
ránt én pedig megölöm? 

 
Hááát… ez, ugye, nem párbaj. 

Erősen függ a „több ember” 
vallomásától. Lehet, hogy 
önvédelemnek számítják, és semmi 
bajod nem esik - lehet, hogy kitervelt 
provokációnak, és minősített 
halálbüntetéssel végeznek ki.  
 

Mi van akkor, ha egy nemes 
megöli valamelyik szolgáját? 

 
Hol? Toronban, ugye, ez 

természetes… Úgy általában… a 
szolga nem rabszolga, így, bár 
megverheted, meg nem ölheted 
(amúgy jobb helyeken – mondjuk, 
pyar hit, stb. – még a rabszolgát sem 
szabad megölni). Igaz, enyhébben 
ítélik meg, mint a közönséges 
emberölést. 

 
Mi történik akkor, ha egy férj 

megöli saját asszonyát? 
 
Na kérem. Bármiféle 

rokongyilkosság – és bizony ideértve 
keményen a feleséggyilkosságot is! – 
az emberölés minősített esete. Annak 
megfelelő szankcióval. 

Még hogy a feleséget szabad 
megölni… akár pyar/shadoni 
(mondjuk, európai), akar dzsad (arab) 
kultúrában… hát egy fészkes fenét. 
(Hogy netalán néha, bizonyos 
SPECIALIS körülmények között 
(mondjuk, rajtakapott házasságtörés) 
szabad, korántsem jelenti azt, hogy 
„általában” is szabadna!)  

Arról nem is szólva, hogy ha 
megtörténik mégis, a feleség családja, 
rokonsága, nemzetsége igencsak 
nehezményezni szokta… 
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Mi van akkor, ha egy városőr megöl egy 
járókelőt? 

 
Nagyon attól függ, kit ölt meg. Lehet, hogy 

dicséretben részesül, lehet, hogy felkötik. 
(Az, hogy IRL a rendőrség mennyire 

korlátozott az fegyverhasználatban, nem mérvadó a 
korábbi korokra nézve. Ahogy sem a felderítési 
módszerek – vagyis a vallatás legalitása (nem 
annyira a kínzókamrát, inkább a véresre verést értve 
ezalatt, mint általános módszert) -, sem a büntetési 
módszerek, stb. sem. Az a folyamat, amelynek 
előnyeivel és hátrányaival – s nem e fórum az a hely, 
ahol megtárgyalandó, melyikek nagyobbak s 
számosabbak – jelenleg szembesülünk, a 
felvilágosodás idején indult el.) 

 
 
Mi van akkor, ha egy járókelő megöl egy 

másikat, 
 
E formában egyszerű emberölés, de persze a 

körülmények. 
 
 
…vagy netán egy városőrt? 
 
Általános esetben – tehát mondjuk nem a 

szomszéd nemesúr bohó fiacskája tette, hanem 
mondjuk Bicskás, a rosszhírű rakodómunkás – , 
akkor a városőrség sokszoros erőfeszítést tesz az ügy 
kiderítésére (ez egyfelől sokaknak „fájni fog”, 
másrészt, ebből következően, jó eséllyel sikerrel 
járnak). Egyrészt, mert tudatosítani kell 
mindenkiben, ugye, önvédelemből is, hogy „NEM 
ÖLUNK VÁROSŐRT”`, másrészt, megbosszulandó 
társukat, barátjukat. Ha pedig Bicskást elkapták, 
akkor… nos, akkor igen valószínű, hogy „érezvén, 
hogy szorul nyaka körül az hurok, ezen gyalázatos 
és megátalkodott gazember fegyverrel támadott 
reánk, ennélfogva kénytelenek voltunk őt saját 
életünk védelmében megsebezni, mely sebbe 
azonban belehalt” – lehet találgatni, mi történt az 
illetővel az őrök szállásán… ha pedig mégis elve 
kerül ki onnét, akkor is annyira összeverve, hogy a 
kivégzés szinte megváltás lesz neki… 

 
 
 

Mi van akkor, ha egy polgár/alattvaló 
megöl egy nemest/jómódú városit 
önvédelemből? 

 
Az önvédelem önmagában létező és 

működő dolog, tehát ha az ítélkező 
személy/személyek elfogadjak, hogy 
önvédelem történt, akkor semmiféle büntetést 
nem kap (no, jó, azért itt-ott, pl. Shadonban, el 
tudom képzelni, hogy valamiféle penitenciát 
rád ró az Egyház…). De az önvédelmi jog 
korlátozott. Azzal a személlyel szemben, 
akinek hatalma alatt áll valaki (és aki 
ennélfogva megverheti, még ha meg nem is 
ölheti), nem lehet önvédelemmel élni. Fiú az 
atyja ellen, szolga ura ellen… Jóval gazdagabb, 
magasabb társadalmi státuszú (pl. nemes) 
személy ellen nehezebb elismertetni az 
ítélőszékkel az önvédelmet. Persze körülménye 
válogatja. Mert aki éjjel bemászik a házba, azt 
bizony agyon lehet verni. (Ez is önvédelem, 
sőt, mint fentebb is volt, meg az üldözése is - 
amúgy nem véletlen, az éjjeli tolvaj/betörő 
könnyen öl is). És sötétben eldönteni, ki a 
nemes… És ha nemes, mit is keresett ott 
éjszaka? Aki nem viselkedik nemesként, az ne 
is varja el, hogy úgy kezeljek… Szóval csak 
óvatosan a szép kisasszonykák éjjeli 
meglátogatásával, mert a dühödt apa jogosan 
gyilkoltathatja le a széptevőt, ha rajtakapja.) 

Bár az is igaz, hogy ha fel is mentik az 
illetőt önvédelem miatt, az az „áldozat” 
rokonsága aligha nyeli le a békát… 

 
Rat és mások 
Kéretik nem már a kortársak által is 

kuriózumként feljegyzett esetekből 
általánosítani, sem pedig a későbbi korok 
elfogult és megvetéssel kevert tudatlanságból 
fakadó ostobaságait tényként elfogadni… mert 
legalábbis torz, de meg inkább hamis 
eredményre vezet. 

 
Varshi 
Hát, egyfelől, ugye, a törvény olyasmit 

tilt, ami azért csak megtörténik. És az is 
természetes, hogy a bűntettek jelentős része 
nem derül ki, vagy nem a bűnös nem kerül 
bíróság elé, vagy ha mégis, felmentik. (Pl.: 
nyilván előfordul, hogy a részeg és feldühödött 
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férj halálra veri a feleségét. (Ahogy ma is 
előfordul.) Lehet, hogy ki sem derül, mert 
azt mondják, az asszonyt betegség vitte el. 
Lehet, hogy sokan sejtik az igazat, de ez 
kevés…) Ettől azonban maga a tett 
bűncselekmény (ahogy a feleséggyilkosság 
minősített emberölés… bár persze a 
férjgyilkosságot még súlyosabban ítélik 
meg…). 

Áldás, Békesség!  
Mortem videns, timens Thaur 

 

 
2000.10.17.  

Szerző: Thaur 
Forrás: LFG.hu 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

A cikk minden bizonnyal a MAGUS Listáról 
származik. 

 
 

  
 
 

 


