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2001/május (37. szám) 

„Jog és fegyver az állam tartópillérei” (Justinianus) 

JJoogg  &&  FFeeggyyvveerr  

Legnagyobb félelmeim ellenére a lőfegyvertartásról szóló törvény nem állta ki eddig a 

parlamenti próbát és számos (vagy számtalan) képviselői indítványtól kísérve folyik 

átdolgozása. Komoly meglepetést keltett néhány képviselő - rendkívül korrekt, szakszerű - 

hozzászólása és indítványa (persze az ellenkezőjére is volt példa). 

 

Bízom abban, hogy az informálódásukhoz lapunk is hozzájárult. A törvényalkotás folyamata 

által biztosított nyugalmi helyzetet kihasználva egy régi adósságomat igyekszem törleszteni, a 

pisztolypárbajok történetéről szólót. Kevesen tudják, de Magyarországon törölték el - (egyes 

primitív népeket leszámítva a világon) legutolsóként a párbajozás - mint a becsületbeli ügyek 

elégtételének - törvényes lehetőségét.  

Ezen cikkel indítva a sort, visszamegyünk a nem túl távoli múltba, amikor a fegyvereknek 

különleges jelentősége volt a becsület védelmében. Ez az összeállítás nem állhat messze a 

Kaliber Magazin szellemétől, hiszen - elsősorban Kedves Gyula segítségével - néhány, 

kifejezett párbajfegyver került már bemutatásra (Kaliber 1. és 31. szám) és a technikai-

történelmi részletek megismerését követően pár szót kell szólni párbajok - elsősorban 

pisztolypárbajok - jogi hátteréről is.  

 

„Tisztelet a fegyvereknek”  

 

Ezzel a mottóval kezdődött a Clair Vilmos által írt - és először 1897. január 1-jén megjelent - 

„Párbaj Codex”. A Codex előírásait utoljára 1941-ben, a 23. kiadás során dolgozta át a szerző 

a m. kir. honvédelmi miniszter által kiadott „becsületügyi szabályzat” előírásai szerint. A 

mottó nagyon jól jellemzi a lovagias kor szellemének a fegyverekkel kapcsolatos elvi 

állásfoglalását.  

Elsősorban tisztázzuk azt, hogy mi a párbaj. A Codex szerint: „Párbajnak nevezzük azt a 

viadalt, melyet két egyén, segédeik vagy tanúik jelenlétében s ezeknek előleges és közös 

megegyezésével előírt feltételek mellett, valamely sértésen alapuló kihívás eredményeképpen, 
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ölő fegyverrel vív. A párbaj célja: valamely sértésért fegyveres elégtételt venni vagy adni. A 

sértett fél párbajt vív, hogy elégtételt vegyen (kapjon), a sértő, hogy elégtételt adjon.”  

(Ha a viadalt nem előzte meg a segédek vagy tanúk tanácskozása, illetve ha a párbajt tanúk 

vagy segédek jelenléte nélkül folytatták le, a korabeli büntető jogszabály - 1878. évi V. tc. 

299. § - nem ismerte el azt párbajnak és ha halálos véget ért, akkor emberölésnek minősítette 

a cselekményt.)i 

 

Sokkal bonyolultabb kérdés, hogy kik vívhattak párbajt 

 

Elsősorban férfiak voltak jogosultak arra, hogy párbajozzanak, ha bizonyos feltételeknek 

megfeleltek. (Megjegyzendő, hogy a történetírás számtalan párbajozó hölgyet is ismer. Jeann 

D’Arc kardpárbajban győzte le Montmorency herceget, aki leszólta hadvezetői képességeit. 

Chateauvillard szerint Saint-Balmont márkinő 400 párbajt vívott.)  

Hazánkban a hölgyek közötti párbajt a Codex nem szabályozta, abból a megállapításból 

kiindulva, hogy a sértett hölgy legközelebbi férfirokona köteles és jogosult a fegyveres 

elégtételre. Egyházi személyek esetében a felettes egyházi hatóság általában az egyházi 

bíróság útján szolgáltatott elégtételt és szigorúan eltiltotta lelkészeit a párbajtól.  

A férfiak közül is csak azok párbajozhattak (azok voltak párbajképesek), akiknek a sértések 

mérlegelésére és megítélésére megfelelő férfias érettsége volt (ez nem kizárólag életkorbeli 

objektív állapot, hanem tudati szubjektív állapot is), illetőleg akit a becsülettel 

összeférhetetlen cselekmények vagy üzelmek nem terhelnek és ilyenekért jogerős bírói vagy 

becsületbírósági ítélettel megbélyegezve nincsenek. A párbaj- vagy politikai és sajtóvétség 

miatt elítéltek - kivéve a hazaárulás - mindenkor párbajképesnek számítottak.  

 

A már említett m. kir. honv. min. szabályzatának függeléke leszögezte még azon alapelveket 

is, hogy:  

− A tisztikar (honvédség és csendőrség) egyes tagjainak párbajképességét kétségbe 

vonni senkinek se lehet, amíg tiszti rendfokozatának birtokában van.  

− A tiszt, mint sértő - hacsak nem rokkant - a polgári úr részéről követelt kardpárbajt 

vissza nem utasíthatja. (Megjegyzendő, hogy a kardpárbajt vívni nem tudó tiszt a 

súlyosabb párbajfeltételt - akár a huzagolt csövű pisztollyal vívott párbajt - köteles 

volt elfogadni.)  

− A tisztek lovagias ügyei nem magánügyek, azokat az álláskövetelmények 

szempontjából is mindig el kell bírálni. 
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A párbajt vívó felek egyike a kihívó (sértett), a másik a kihívott (értő). Ez alól kivételt 

képezett a nők helyzete, ahol a sértetést csak meghatározott férfi vehette magára, hogy mint 

kihívó lépjen fel. A fegyverválasztás joga a sértett felet (kihívót) illette. (Abban az esetben, ha 

a kihívásnak kellő alapja nem volt, vagyis a sértés mértéke nem érte el azt a szintet, mely 

fegyveres elégtételt követelt, az alaptalan kihívás egyszerű sértésnek minősült és ezáltal a 

kihívott felet illette a fegyverválasztás joga.) A fenti szabálynak az volt a logikus 

magyarázata, hogy aki biztosan kezelte pl. a pisztolyt, az ezzel visszaélve ne sértegethessen 

indokolatlanul, mert a sértett fél választhatta a kardot is az elégtétel kikövetelésének 

eszközéül.  

 

A párbajban lehetőség volt helyettesítésre, de csak igen szűk körben és csak a sértettek között:  

− A fiú felléphetett apja helyett, ha az apa a 60. életévét túlhaladta, vagy betegsége miatt 

képtelen a párbajra, illetve ha a sértő fél életkora a fiú életkorához volt közelebb.  

− Az unokaöcs felléphetett nagybátyja helyett, ha annak nagykorú fia nem volt a fenti 

szabályok figyelembevételével.  

− Nagykorú testvér felléphetett kiskorú öccse helyett, ha a sértő fél nagykorú. 

(Ekkor a nagykorúság határa 21 év volt.)  

− Felelős szerkesztő felléphetett a sértő tartalmú cikk írója helyett, ha őt 

kiszolgáltatni nem akarta.  

− Nő helyett elsősorban férje léphetett fel. Hajadon vagy özvegy esetében 

fiútestvére, vőlegénye, fia, apja vagy első ági unokatestvére. Ha ilyen nem 

volt, akkor az a gentleman, akitől a sértés helyén és időpontjában a hölgy 

védelmet kért. 

 

Ez utóbbi szabálynál rendkívül fontos volt annak rögzítése, hogy a hölgy csak a sértés helyén 

és idején kérhetett védelmet és nem később, mondjuk egy hivatásos vívómestertől. Ugyancsak 

fontos szabályozás, hogy a sértő felet nem lehetett helyettesíteni. Ez alól nem volt kivétel az 

idős kor sem. Chateuvillard szerint: Amelyik kar még ütni tud, az bírja el a fegyvert is az 

elégtétel adásához. A korszak fontos egyedi döntése volt az 1884. II. 24. napján tartott 

becsületbírósági ülés (Kisbaári Kis Ferenc, Perlaky Kálmán, Bernáth Béla, Polónyi Géza, 

Csávolszky Lajos), ahol elvi éllel kimondták: 20. év életkor alatti fiatalemberek nem 

kérhetnek, és nem adhatnak lovagias elégtételt.  
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Milyen lőfegyvereket lehet használni a párbajok során? 

 

A Codex 158. § szerint pisztolypárbaj simacsövű vagy vontcsövű (huzagolt csövű) 

pisztolyokkal vívható. Enyhébb súlyú esetekben a huzagolt csövű pisztolyokat lehetőleg 

mellőzni kell. Súlyosabb esetnek minősült a kor közvéleménye szerint a családi élet ellen 

elkövetett, az egyén erkölcsi megsemmisítését célzó és hasonló súlyú sértések. Huzagolt 

csövű, célgömbbel és nézőkével ellátott pisztolyokat a segédek csak a sértett (kihívó) fél 

írásbeli nyilatkozata alapján szerezhettek be párbaj céljára.  

A párbajpisztolyok elöltöltős, gyutacsos/csappantyús pisztolyok voltak. Töltésük feketelőpor, 

gömbölyű ólomgolyó, papír vagy nemezfojtás és vörösréz gyutacs/csappantyú. A pisztolyok 

rendszerint sima csövűek, légy (célgömb), nézőke és schneller (gyorsító) nélküliek. Kaliberük 

aránylag nagy, általában 10-18 mm. Súlyosabb esetekben lehetőség volt huzagolt csövű 

pisztolyok használatára, de schneller még ilyenkor sem volt használható. A 

párbajpisztolyoknak egy párból valónak (szerkezetileg és teljesítőképesség tekintetében 

teljesen egyformának) és a felek között ismeretlennek kell lennie. Ha a felek valamelyike 

saját fegyvert használ, akkor a párbajpisztolyokkal először az ellenfelet kell megkínálni, aki a 

pisztolyok közül elsőként volt jogosult választani.  

Amennyiben a békéltetést a párbajsegédek eredménytelennek jegyzőkönyvezték és a sértett 

fél a fegyverek közül a lőfegyvert választotta, akkor a következő lépés az volt, hogy a segédek 

beszerezzék a pisztolyokat. Ha a sértett fél saját pisztolyait használhatta, akkor azokat is át 

kellett adnia a segédeknek, hogy még a párbaj előtt kellőképpen megvizsgálhassák. A 

fegyverek csövének, a fojtásnak és az ólomgolyónak feltétlenül tisztának kellett lennie.  

 

A pisztolyokat általában a segédek, vagy jelenlétükben a puskaműves töltötte meg egyenlően. 

Ezt követően az egyik segéd a pisztolyokat becsomagolta és lepecsételte, a pecsétnyomót az 

ellensegéd vette magához. A kicsomagolásra csak a párbaj helyszínén kerülhetett sor. 

Általában a tisztikar tagjai esetében volt lehetőség arra, hogy a felek saját fegyvert 

használjanak, melyet saját maguk is töltenek. Ilyenkor a töltés műveletét az ellenfél segédei 

ellenőrizték és csak jóváhagyásuk esetén kezdődhetett meg a párbaj. A pisztolypárbajok 

lőtávolsága 40 méter (50 lépés) és 12 méter (15 lépés) között volt, míg a golyóváltások 

számát a Codex háromban maximálta.  

 

Noha a Codex nem teszi kötelezővé, de pisztolypárbajok esetében ajánlja a segédeknek, hogy 

annak helyét lehetőleg olyan nagyvárosban jelöljék ki, ahol megfelelő sebészeti osztállyal 
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rendelkező kórház található. A párbaj helyszínén egyébként a seborvosok és megfelelő 

szállító jármű jelenléte kötelező volt. A Codex kitér arra, hogy orvosul csak okleveles 

sebésztudorok fogadhatók el. Fontos még tudni, hogy a pisztolypárbajok során a felek nem 

viselhettek olyan öltözetet, vagy ruhájukban olyan tárgyat, mely a lövedéket felfoghatta. Erről 

a segédeknek kellett meggyőződnie. Sok esetben elfogadták az erre vonatkozó úri 

becsületszót is.  

 

A következő számunkban a pisztolypárbajok lefolytatásának 3 módjáról szólunk, tehát 

− pisztolypárbaj közeledéssel (avance),  

− pisztolypárbaj meghatározott helyről,  

− pisztolypárbaj vezényszóra vagy jelre, feltéve, hogy a jogalkotás hagy számunkra elég 

időt, hogy elmélyüljünk eleink lovagias ügyeiben.  

 

Dr. Bokros Gábor

ügyvéd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
i Amikor az úri becsületszónak még sokkal nagyobb volt a jelentősége, tanúk nélkül is lehetett párbajozni, az 
alábbi példák szerint. 1866-ban Kiscellben, a Lichtenstein huszároknál szolgáló gr. Mitrovsy Antal kapitány és 
Jablonsky de Montabello hadnagy egy vita hevében megsértették egymást. Mivel a faluban rajtuk kívül tiszt nem 
volt, aki segédkezhetett volna, a közeli nádasba mentek egy golyóváltásra, melynek során a hadnagy agyonlőtte 
a kapitányát. 1869-ban Budapesten a Kaiserjäger osztály állományába tartozó főhadnagyot a felesége hazahívatta 
a gyakorlótérről, hogy a lakásból távolítsa el őrnagyi rendfokozatú felettesét, aki vele sértően viselkedett. A 
lakásból kiutasított őrnagy a kardjához kapott, ezért a főhadnagy párbajt provokált és csupán a tisztiszolga 
jelenlétében a nagyszalon hosszában 6 lépés távolságról lőttek egymásra. A golyóváltás után az őrnagy 
szívlövésben hunyt el. A Budapesti Haditörvényszék mindkét esetben a túlélő párbajozó úri becsületszavát 
fogadta el arra vonatkozóan, hogy a párbaj szabályszerűen folyt le és ezért őket felmentette. 


