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Nyilvános erőszak, vagy párbaj? A konfliktusmegoldás 
erőszakos változatai egy koloniális társadalomban

A párbaj szó hallatára az emberek többségében romantikus képek jelennek 
meg. Két férfi dühödt lendülettel karddal ront egymásra, vagy hidegvérrel 
néznek egymás pisztolyának csövébe. Ezekben a jelenetekben szinte min-
dig meghal valaki, s a legtöbb esetben egy hölgy bánkódik a vesztesért. 
Ezt az általános képet leginkább a romantikus regényeknek köszönhetjük, 
melyekben a párbajjelenetek végigolvasása után – attól függetlenül, hogy 
az olvasó éppen melyik karakterrel szimpatizált – mindig az jut először az 
eszünkbe, hogy igazából mindaz, amiért a felek összecsaptak, nem éri meg 
a halált, s talán akaratlanul is elítéljük – saját, jelenkori értékrendünk alap-
ján – a résztvevőket, amiért oly gyerekesen, vagy bután viselkedtek.

Ha viszont egy ilyen esetet (amely nem feltétlenül egy áhított hölgy 
kegyeiért bontakozott ki) tágabb keretek között értelmezünk, s tekintetbe 
vesszük, hogy mindez a miénktől eltérő társadalmi miliőben ment végbe, 
már jobb esélyeink vannak a résztvevők cselekvéseinek a megértésére, s 
egyben lehetőségünk nyílik, az őket meghatározó társadalmi környezet 
mélyebb tanulmányozására is.

Nigel Worden, a University of Cape Town történész-professzora ilyen né-
zőpontból készített egy elemzést, a XVIII. század végi Cape Town-ban két, 
nagyjából egy időben lezajlott afférról. Demanding Satisfaction című mun-
kája lényegében egy olyan esettanulmány, amely rendhagyó módon egy-
szerre két – különálló – esetet is megvizsgál, s ezeket egy közös rendszerben 
próbálja értelmezni, egyfajta összehasonlító módszer segítségével. A szerző 
célja elsősorban nem magának a párbajjelenségnek, vagy a konfliktusmeg-
oldásnak a tanulmányozása, hanem Cape Town koloniális társadalmának 
a vizsgálata, illetve ennek a társadalmi attitűdnek az európai viszonyokkal 
való összehasonlítása, az eltérések kimutatása. Ez a témaválasztás jól bele-
illik a szerző érdeklődési körébe. Kutatásainak a térbeli és időbeli határai 
az Indiai-óceán térségének XVIII–XIX. századi európai kolóniáira, főleg a 
Holland Kelet Indiai Társaság által uralt Dél-Afrikára terjednek ki. 
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Nigel Worden (1955–) jelenleg a University of Cape Town Történelmi 
Intézetének az igazgatója. PhD fokozatát a Clare Hall college-ban, Camb-
ridge-ben szerezte történelemből, emellett a University of Edinburgh-ban 
is végzett történeti tanulmányokat. Ezt követően a Dél-afrikai egyetemen 
diplomát szerzett művészettörténetből, valamint nyelvészetből. Szakmai 
felkészültségét jól jelzi, hogy munkássága számos nemzetközi elismerés-
ben részesült, köztük 1995-ben a U. S. Council of History díjában, melyet 
az 1994-es évben, a public history terén legjobbnak ítélt tanulmányért ka-
pott. Történetírói álláspontja újszerű, vizsgált témái általában a társadalmi 
margón elhelyezkedő elemek, mint például a szolgaság Cape Town-ban és 
az Indiai-óceán térségében, valamint a szolgaság hatása a társadalmi iden-
titásra, de emellett foglalkozik az eretnekség dél-afrikai megjelenési for-
máival is.1  Az általa vizsgált társadalmakat tehát úgy próbálja elemezni, 
hogy valamilyen rendhagyó, vagy marginális elemet tesz szűkebb vizsgálat 
tárgyává, s az így megmutatkozó kontrasztokon keresztül értelmezi a társa-
dalmi jelenségeket.

A következőkben bemutatott tanulmány is ezt a vizsgálati módszert kö-
veti. A szerző témaválasztása igen érdekes. Cape Town társadalmának egy 
szegmensét elemzi, az erőszakot, a férfias viselkedést és a becsület felfogá-
sát, valamint ezek megjelenési formáit a teljes társadalmi palettán. Ezt két 
egymástól független, sőt a társadalmi hierarchiában is egymástól igen nagy 
távolságban lévő afférral kívánja elvégezni. Első ránézésre mindössze az 
közös a két esetben, hogy nagyjából egy időben zajlottak le, 1772 és 1773 
fordulóján. A tanulmány azonban több ponton is rámutat, hogy a felszínes 
különbségeken túl a két eset – működési mechanizmusát tekintve – pár-
huzamba állítható egymással. Az első affér alacsony rendfokozatú katonák 
között zajlott le, akik egy tengerparti őrhelyen, spontán módon szervezett 
ivászat során verekedtek össze, míg a másik affér – amely nagyjából egy 
hónappal később történt – a kormányzó egy fogadásán robbant ki a Holland 
Kelet Indiai Társaság flottájának két kapitánya között. Ekkor egy formális 
kihívást követően halálos kimenetelű összetűzésre került sor. Worden arra 
hívja fel a figyelmet, hogy még két ilyen eltérő eset kapcsán is azonosak 
egyes momentumok, vagy legalábbis azonos forrásból erednek, illetve azo-
nos logika szerint működnek. Ezek a momentumok az erőszak alkalmazá-
 1. Fontosabb munkái: Trials of Slavery: Selected Documents Concerning Slaves from the Cri-

minal Records of the Council of Justice at the Cape of Good Hope, 1705–1794. (szerk. Nigel 
Worden – Gerald Groenewald). Cape Town, 2005. Van Riebeek Society., The Making of 
Modern South Africa; Conquest, segregation and Apartheid. Oxford, 2000. Basil Blackwell., 
Slavery in Dutch South Africa. Cambridge, 1985. Cambridge University Press., ’Contested He-
ritage at the Cape Town Waterfront.’ International Journal of Heritage Studies. 1996. No. 2.
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sa, a maszkulinitás és a becsület védelmének kényszere. A szerző célja az 
említett momentumokat legitimáló, illetve kiváltó folyamatok feltárása az 
eltérő társadalmi szinteken, s ezek összevetése. Így nemcsak a résztvevők 
viselkedési kódjai tárulnak fel előttünk, hanem az ő társadalmi környeze-
tük, annak moralitása, normái és igazságosságról alkotott képe is. Ezáltal 
megrajzolhatjuk a XVIII. század végi Cape Town egyfajta sajátos társa-
dalmi portréját. Mindehhez azonban egy másik vizsgálati aspektus is csat-
lakozik, ugyanis, „mindkét eset összetett volt, és társadalmi konfliktusok 
kódrendszere határozta meg őket, melyek gyökereit a korai modern észak-
európai társadalmi szokásokban és gyakorlatokban találhatjuk, némileg 
módosulva egyfajta koloniális kontextussal.”�  A vizsgálati módszere te-
hát kettősséget mutat: Cape Town társadalmi viszonyait egyfelől saját ré-
tegei összevetésével, másfelől viszont az európai normákhoz viszonyítva 
határozza meg. 

Worden kiválóan alkalmazza az erőszak, a maszkulinitás és rituális pár-
harcok illetve a párbaj történeti szakirodalmát,3  valamint széles forrásbá-
zisra alapozza rekonstrukcióit.�  A két affér összehasonlításakor a cselekmé-
nyek ritualitásában véli megtalálni azt a közös nevezőt, amely lehetővé teszi 
a párhuzamos vizsgálatot. Pieter Spierenburgra hivatkozva azt állítja, hogy 
az európai párbaj-elemekre jellemző ritualitás nem kizárólag a felsőbb tár-
sadalmi rétegekre jellemző sajátosság, hanem megtalálható az alacsonyabb 
rétegek egyszerűbb verekedéseiben. Ennek az állításnak az alátámasztásá-
hoz a dolgozat szerzője azt az írói módszert választotta, hogy a két esetet 
nem külön-külön mutatja be, hanem paralel módon, mégpedig tematikus 
rendben, a szerint haladva előre a történtek bemutatásában, hogy a „társa-
dalmi rítus” épp mely szakaszát vette górcső alá. A társadalmi folyamatok, 
köztük a konfliktusmegoldás rituális jellegére Victor Turner, a világhírű 
antropológus, már jóval korábban felhívta a figyelmet. Míg Worden tanul-
mányában a ritualitás – Spierenburgra és Ute Frevertre hivatkozva – csak a 
párbajok kapcsán, egyfajta vizsgálati módszer alkatrészeként jelenik meg, 
 2. Worden, Nigel: Demanding Satisfaction: Violence, Masculinity and Honour in Late Eighteen-

Century Cape Town. Kronos (Bellville) 2009. Nov. Vol. 35. No. 1. Cape Town. 32–47. 32.
 3. Ezek közül a legjelentősebbek: Amussen, S.: Punishment, Discipline and Power: The So-

cial Meanings of Violence in Early Modern England. Journal of British Studies, 1995. Vol. 
34. No. 1., Spierenburg, Pieter (szerk.): Men and Violence. Gender, Honor, and Rituals 
in Modern Europe and America. Columbus, 1998. Ohio University Press. Kiernen, V. G.: 
The Duel in European History: Honour and the Reign of Aristocracy. New York – Oxford, 
1988. Oxford University Press., Baldick, Robert: The Duel: A History of Duelling. London, 
1965. Spring Books.

 4. Elsősorban bírósági jegyzőkönyvekre és vallomásokra. Cape Provincial Archives, Council 
of Justice.



9�

addig Turner társadalmi drámaelméletében5  a ritualitás kulcsszerepet kap 
a társadalmi interakciók teljes skáláján. Vagyis ennek az elméletnek az ér-
telmében a társadalmi érintkezések, viselkedési formák dramaturgiai ele-
mekben manifesztálódnak, melyekhez a résztvevők minden esetben tartják 
magukat. Ezért egy párbajaffér kiválóan értelmezhető Turner elméletének 
keretei között, hiszen egy ilyen affér legfőbb célja, a becsület nyilvános 
elismertetése a társadalmi környezettel.6 

Worden a két eset bemutatását, a különbségek érzékeltetésével kezdi. Az 
eseményeket a bírói tárgyalások szemszögéből vizsgálja, s egyben abból a 
történeti pontból szemléli. Az első esetben két vádlottat találunk a vádlot-
tak padján: Johann Andries Kommertet, és Chritian Ebenhout tizedest. A 
vád szerint Kommert egy novemberi napon megtámadta, és megsebesítette 
társát, Salomon Stemler őrmestert, Ebenhout tizedes pedig, aki a történtek-
kor őrszolgálatot látott el, nemhogy szétválasztotta volna őket, hanem még 
bíztatta is a küzdelmet. A másik ügyben senkit sem látunk a bíróság előtt, 
mivel a vádlott, Carel Cassel kapitány elmenekült Cape Town-ból. Az elle-
ne szóló vád szerint 1773 januárjában Joachim van Plettenberg kormányzó 
fogadásán kardjával megszúrta társát, Abraham van der Weijde kapitányt, 
aki két nap múlva belehalt sérülésébe. A két eset ezek alapján valóban nem 
tűnik hasonlónak, hiszen az első esetben egy egyszerű kocsmai verekedés-
ről, míg a második esetben egy hidegvérű gyilkosságról van szó. Az ala-
csony rangú katonák a társadalom alacsonyabb rétegéhez tartoznak, míg a 
kapitányok egyértelműen az elit tagjai, amit az tett igazán látványossá, hogy 
a kormányzó fogadásán találkozunk velük. Ami eddig megegyezik mindkét 
esetben, az a tettek erőszakos volta, valamint, hogy mindkét cselekvésről 
feltételezhető, hogy alkoholos befolyásoltság alatt történt. A részletesebb 
elemzés során viszont kiderül, hogy az események sokkal összetettebbek, 
s ahogy ezt a szerző elénk tárja, úgy válik egyre összevethetőbbé a két ügy.

Először a konfliktusok közvetlen okai kerülnek vizsgálat alá. Az ügyész 
számára egyértelmű volt – írja Worden –, hogy a Kommert és Stemler kö-
zötti viszály a túlzott alkoholfogyasztásnak, és egy hölgynek köszönhető. 
Ez utóbbi Catherina van de Kaap volt, akit Kommert ölelgetett, de Stemler 
is szemet vetett rá. A hölgy azonban visszautasította őt azzal az indokkal, 
hogy neki Kommert tetszik. Ezt követően a visszautasított fél elvesztette a 
 5. Turner, Victor: Dramas, Fields and Metaphor. Symbolic Action in Human Society. London, 

1975. Cornell University Press; valamint uő.: „Social Dramas.” In.: uő.: From the Ritual to 
Theather: The Human Seriousness of Play. New York, 1982. PAJ Publication.

 6. Egy ilyen, a párbajt társadalmi színjátékként való értelmezés: Gluck, Mary: A Wahrmann 
– Istóczy párbaj. In.: Honszeretet és felekezeti hűség. Warhmann Mór 1831–1892. Buda-
pest, 2006. Argumentum.  171–182.
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fejét, s részegségében sértegetni kezdte a jelenlévőket, mire Kommert meg-
ütötte, majd kilökte a ház elé, ahol verekedni kezdtek. 

A másik esetben szintén szerepe van az alkoholnak, de a konfliktus 
kirobbanását mégsem írhatjuk pusztán ennek a számlájára. A kormányzó 
ebédjén Cassel és Van der Weijde kapitányok azon szólalkoztak össze, hogy 
az utóbbi szerint Cassel rossz döntést hozott, mikor egy bizonyos Matthijs 
Eijsden nevű tengerészt nevezett ki alkormányosává. Cassel ezt a kritikát 
igen rossz néven vette, s az események odáig fajultak, hogy Cassel az ebé-
det követő séta során leszúrta társát.

Az események eddig jól elhatárolhatóak, ám Worden ezt követően a 
résztvevők státuszát, kapcsolatait és előtörténetüket is bevonta az elem-
zésébe. Így kiderült, hogy Stemler már régebb óta rossz viszonyban volt 
társaival, mivel egy korábbi őrszolgálata során az ő közreműködése miatt 
tartóztattak le egy bizonyos Nagel nevű katonát (családi neve nincs meg-
adva – NW). E miatt a többiek besúgónak tekintették, így mikor megjelent 
Kommert „partyján”, senki sem tekintett rá jó szemmel. Ez jól érzékelhe-
tő Kommert felkiáltásából is, mikor Stemler megjelent: „régóta várok egy 
ilyen alkalomra, mint ez: te vagy a törvény, egy átkozott spicli, de ahogy azt 
magad is láthatod, itt én vagyok a főnök.”�  A másik esetben nem volt ilyen 
jellegű ellenszenv a felek között, Worden viszont megemlíti, hogy Cassel 
német származású volt, s – ahogy arra egy korábbi tanulmányára hivatkoz-
va utal – a németek szemében a becsületbeli kérdések, valamint a becsület 
erőszakos védelmére való hajlam erősen jellemző volt. A szerző mindebből 
azt a következtetést vonta le, hogy a történéseket egyfajta dühödt légkör 
határozta meg, s ennek jelentős szerepe van az erőszak, a maszkulinitás és a 
becsület vizsgálatának a szempontjából.8 
 7. Worden, Nigel i. m. 37.
 8. A maszkulinitás és a harcos düh társadalmi manifesztációjának a vizsgálata – a szerző 

szándékával ellentétben – nem kap különösebben nagy hangsúlyt a dolgozatban, pedig igen 
nagy irodalma van a témának. Az egyik legérzékletesebb gondolatmenet a nagyhatású szo-
ciológus, Pierre Burdieu tollából származik: „Amennyiben a becsület maga is a jelképes 
rendben foglalt követelmények lenyomata, egy közösségre, azaz nemzetségre, házra érvé-
nyes, igazából mint eszmény jelentkezik, pontosabban mint nemegyszer eleve teljesíthetet-
len követelményrendszer. A férfiasság, melyen nemző, szexuális, társadalmi rátermettség 
éppúgy értendő, mint készség a harcra, az erőszak foganatosítására (például bosszúnál), 
mindenekelőtt teher. A nőtől eltérően, akinek lényegében negatív becsületét csak megóvni, 
vagy elveszíteni lehet […] a férfi csak akkor »igazi« férfi, ha a világért sem tér ki a becsület 
növelésének lehetőségei elől, és dicsőségre, kiválóságra tör a nyilvánosság mezején. […] 
Akárcsak a becsület – vagy visszája, a szégyen, amelyet a bűntudattól eltérően a többiek 
előtt érez az érintett –, a férfiasság is a többi férfi általi hitelesítésre szorul kézzelfogható, 
vagy potenciális erőszak mivoltában, s igazolást az »igazi férfiak« csoportjába való felvé-
tellel nyer.” Bourdieu, Pierre: A férfiuralom. Budapest, 2000. Napvilág. 60–61.
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Worden szerint ezt a dühödt állapotot a felek az európai párbajok rituális 
elemein keresztül vezették le. A cél eseteinkben is ugyanaz volt, mint a pár-
bajok során: a becsület maradéktalan védelme akár a fizikai megsemmisülés 
árán is, mivel a férfibecsület még az életnél is fontosabb, hiszen e nélkül 
nem létezhetett a társadalmi értelemben vett élet. Habár a párbaj szokása a 
mindenkori elitre volt jellemző, Worden mégis amellett érvel, hogy a pár-
bajjellegű rituálék az alsóbb szintek egyszerű verekedéseiben is fellelhető-
ek, jóllehet sokkal nehezebb őket észrevenni.

A jegyzőkönyvek és – a sokszor egymásnak ellentmondó – vallomások 
összevetései után kimutatható, hogy a közvetlen konfrontáció mindkét eset-
ben egyfajta rituális kihívással vette kezdetét. Stemler pusztán a jelenlé-
tével megkérdőjelezte Kommert hatalmi potenciálját, legalábbis Kommert 
szemében. Ő azt hitte ugyanis, hogy Stemler kémkedni jött, s így jó hírne-
ve kockán forog. Stemler férfiúi mivoltában is megkérdőjelezte ellenfele 
hatalmi potenciálját, amikor szemet vetett Catherina van de Kaap-ra, akit 
a másik már korábban kiszemelt magának. Mindezek mellett nyilvánvaló 
az is, hogy Kommert azért is szomjúhozta az elégtételt, mert Stemler ma-
gasabb pozícióban volt a hadseregben, s így az előbbi attól tartott, hogy 
Stemler ezt a nagyobb hatalmi potenciálját a privát szférájára is ki akarja 
terjeszteni. Ekkor még nem beszélhetünk formális kihívásról, ezt ugyanis 
Kommert tette meg, amikor megütötte ellenfelét, majd verekedést kezde-
ményezett vele. A másik esetben sokkal nyilvánvalóbb a formális kihívás. 
Cassel becsülete azzal kérdőjeleződött meg, hogy társa kétségbe vonta a 
katonai-szakmai ítélőképességét. Az ebből kerekedő vita tovább rontotta a 
helyzetet, Van der Weijde ugyanis nyíltan a szemébe vágta Casselnek, hogy 
bolondot csinált magából. Ez utóbbi azonnal elégtételt követelt, de Van der 
Weijde ekkor még hárított: sem az idő, sem pedig a hely nem megfelelő, az 
elégtételt csak másnap tudja megadni. Cassel ebbe nem nyugodott bele. En-
nél a pontnál Worden egy igen érdekes momentumról tudósít. A jelenlévők 
ugyanis megpróbálták kibékíteni a feleket, egy régi szokás segítségével, az 
ivással. Régi európai hagyomány volt a tengerészek között a konfliktusok 
„tovább ivása”, melynek során a vitázók kiitták a „barátság kupáját”, ezzel 
jelezve megbocsájtásukat. Ez a szertartás esetünkben is megtörtént, vagyis 
a környezetük megpróbálta kibékíteni őket. Ez azonban pusztán egy rítus 
volt, mindenki számára egyértelmű maradt, hogy az affér nem zárult le. 
Az ebédet követő kerti sétán a két kapitány lemaradt a többiektől, s Van 
der Weijde megütötte Casselt, mire az előrántotta kardját, s halálos sérülést 
okozott a másiknak. Cassel azonnal elmenekült, míg Van der Weijde két nap 
múlva belehalt sérüléseibe.
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Valójában egyik esetben sem beszélhetünk párbajról, hanem a férfiúi 
harcos düh által generált nyilvános erőszak, s a szertartásos párbaj rituá-
lis elemeinek az ötvöződéséről. Ezért is tanulságos, hogy a felek szociális 
környezete miképp reagált a történtekre. Worden rámutat, hogy bár mind-
két összecsapás nyilvános eseményen zajlott, az esemény többi résztvevője 
nem avatkozott közbe. A kapitányok harcánál többen is ott voltak a sétán, 
tanúskodi is képesek voltak, de amikor az ügyész megkérdezte, hogy miért 
nem avatkoztak közbe, különféle mondvacsinált okokat találtak ki. A másik 
esetben a legtöbben arra hivatkoztak, hogy nem akartak beleavatkozni a 
felek vitájába, mert magánügynek tekintették azt, noha sejteni lehet, hogy 
Kommert barátaiként, ez utóbbinak drukkoltak. Ezt a magatartást a legjob-
ban Christain Ebenhout tizedes viselkedése illusztrálja. A tizedes épp őr-
szolgálatot látott el, mikor felfigyelt a verekedésre. Azonnal odarohant, de 
nem választotta szét a verekedőket, hanem helyette azokat fogta vissza, akik 
közbe akartak lépni. Worden szerint Ebenhout lényegében magára vállalta 
Kommert párbajsegédjének a szerepét, csak akkor lépett közbe, mikor már 
egyértelmű volt, hogy Stemler harcképtelen. A szerző ezt a felvállalt sze-
kundánsi posztot kiterjeszti a többi jelenlévőre is. Ezzel – a két eset között 
– egy újabb hasonlóságra hívja fel a figyelmet, s egyben egy újabb rituális 
elemet vél felfedezni, hiszen a párbajok egyik fontos követelménye volt a 
segédek jelenléte. 

A tanulmány utolsó része azt elemzi, hogy az állam hogyan viszonyult 
az esetekhez. Ez egy fontos kérdés, ugyanis itt válnak a leglátványosabbá a 
koloniális társadalom, és az európai társadalom közötti különbségek. Más 
ítélet születhet ugyanis ugyanazon bűntettért a Jóreménység-fokánál, mint 
Hollandiában, holott az igazságszolgáltatás elvei ugyanazok voltak. A bírói 
testületeknek a mindenkori társadalmi rend fenntartását kell szemük előtt 
tartaniuk, s mivel a Foknál ez a rend kissé módosult válaszokat igényelt, jól 
érzékelhetők a különbségek.

Az első eset ebből a szempontból nem hangsúlyos kifejezetten. Kom-
mertet lefokozták, s kétszeri vesszőfutásra ítélték. A másik eset viszont már 
tanulságosabb. Cassel az ominózus eset után azonnal elmenekült, majd egy 
francia hajón visszatért Európába. A tárgyalásokat így nélküle tartották 
meg, s távollétében először golyó általi halálra, valamint jószágvesztésre 
ítélték, de ezt az ítéletet egy hónap múlva enyhítették száműzetésre. A tanul-
mány szerzője szerint mindez a kormányzati szervek megértő gesztusáról 
tanúskodik, hiszen a golyó általi halál katonához méltó halálnem, szem-
ben az akasztással, amelyet viszont a törvény az ilyen esetekre írt elő. A 
későbbi enyhítés ugyancsak ezt támasztja alá. Cassel azonban időközben 
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hivatalosan is bocsánatot kért a tettéért, s levélben fordult a Társaság ve-
zetőségéhez azon kérelmével, hogy a Foknál lévő birtokaiért Európában 
kapjon kárpótlást. Kérelmét elfogadták, s Cassel jómódú kereskedőként élte 
tovább életét.

Míg tehát a Foknál született enyhébb ítélet is igen súlyos volt, addig Eu-
rópában nem csak egyszerűen felmentették Casselt, hanem még kárpótlást 
is biztosítottak neki, s mindezt azért, mert arra hivatkozott, hogy a gyilkos-
ságot becsületbeli ügy során követte el. Az európai döntés meghozatalakor 
tehát az ügyet párbajként kezelték, s habár a párbajozás szintén bűncselek-
ménynek számított, párbajvétség miatt csak a legritkább esetben született 
ítélet, s ekkor sem túl súlyos. Ez az ellentmondás a kor társadalmi rendjének 
sajátos logikájával magyarázható: egyszerűen arról volt szó, hogy azok az 
emberek voltak bírói pozícióban, akik maguk is párbajozás útján reprezen-
tálták státuszukat. S habár a párbaj a központi hatalommal szembemenő ön-
bíráskodásnak számított, Európa nagy részén mégis megértően viszonyultak 
hozzá. Egy kolónián azonban más volt a helyzet. A hatalommal szembeni 
önbíráskodást itt jobban meg kellett torolni, mint az anyaországban, hiszen 
a társadalmi rend sem volt olyan szilárd, mint ott. 

A két ügy közötti különbségek, talán az ítélethozatalban mutatkoznak 
meg a legjobban. Míg Kommert ügyét egyszerű rendbontásnak, verekedés-
nek tekintették, addig Cassel tettét sokkal inkább párbajnak, becsületbeli 
ügynek. Ezzel magyarázható, hogy míg az első esetben, melyben senki sem 
halt meg, vesszőfutás lett az ítélet, addig a második esetben lényegében nem 
történt megtorlás.

Nigel Worden fent bemutatott egyedi kettős esettanulmánya igen érzék-
letes és inspiratív. A két affért sehol sem erőltette egymásra, s a felvetett 
problémák logikus rendben követik egymást. Témaválasztása jó lehetősé-
geket nyújtott egy újszerű és mély vizsgálat elkészítéséhez, s ezt Worden 
figyelemre méltó történészi módszerével valósította meg. 
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