
Az új sorozat elsõ köteteként kiadott,
tizenkét tanulmányt tartalmazó könyv egy
több évtizede elkezdõdött kutatási folyamat
legújabb eredménye. 1983-ban Pócs Éva
vezetésével megalakult egy interdiszciplináris
kutatócsoport, amelyben a kezdetektõl igen
fontos szerepe volt Klaniczay Gábor tör-
ténésznek, alapító tagnak. A csoport céljai 
a következõk voltak: adatbázis létrehozása 
a magyarországi boszorkányperekrõl, a ma-
gyarországi boszorkányüldözések (további)
dokumentumainak feltárása és publikálása,
valamint a források feldolgozása és elemzése,
szem elõtt tartva a nyugat-európai történeti
antropológiai vizsgálatok módszereit és
tanulságait. Az eredmények igen jelentõsek:
hatezer oldalnyi új forrás, tizenöt kötetnyi
új forráskiadvány, a 16–18. századi történeti
források, valamint a 19–20. században
gyûjtött folklóranyag archívumai, a levéltári
forrásokat rendszerezõ kataszter,1 illetve a
forrásokon alapuló elemzések egész
sorozata.2 A csoport – fluktuáló tagsággal –
hosszú idõn át fennállt, majd részben
„átmentõdött” abba az új, vallásantropológiai
vizsgálatokkal foglalkozó, újabb interdiszci-
plináris kutatócsoportba,3 amelyet korát
megtagadó frissességgel és energiával vezet
Pócs Éva (és amelynek ülésein nagy hûség-
gel és rengeteg hasznos hozzászólással vesz
részt külsõsként Klaniczay Gábor). Hosszú
idõn át fennálló érdeklõdéssel, együttmûkö-
déssel van dolgunk, ahol sok kutató megter-
mékenyítõen hat egymás munkájára, egymás
mondanivalóját kiegészítve s gazdagítva az
egyre teljesedõ, de még számos új kutatást
megkívánó körképet. A bemutatandó kötet,
bár új sorozat indító kötete, szervesen kap-
csolódik korábbi publikációkhoz, amelyek
részben boszorkánysággal és demonológiával
kapcsolatos történeti kutatások eredményeit
tartalmazó kötetek voltak,4 részben pedig 
a Pócs Éva által szerkesztett tematikus kon-
ferenciakötet-sorozatba (Tanulmányok a
transzcendensrõl sorozat, Balassi Kiadó)
illeszkedtek. 

A Boszorkányok, varázslók és démonok
Közép-Kelet-Európában címû kötetet Sz.
Kristóf Ildikó kutatástörténeti tanulmánya
indítja. A kora újkori magyarországi (és
erdélyi) boszorkányüldözés kutatásának
eredményeit összefoglaló tanulmány egy
angol nyelvû kézikönyvbe készült össze-
foglalás5 bõvített, magyar nyelvû változata. 
A korábbi összegzéseknél átfogóbb munka a
kutatások minden vonatkozására kitér:
követi az üldözés kronológiáját a kezdetektõl
a dekriminalizációig, kitér jogi és (népi,
illetve egyházi) demonológiai hátterére,
foglalkozik a vádak mikroszociológiájával,
majd a további kutatás perspektíváinak
felvillantásával zárul. Itt csupán ez utóbbi
részbõl emelnék ki néhány gondolatot. 
A hangsúlyok a jövõben a forrásfeltárásról
át kellene, hogy tevõdjenek az elemzõ
tanulmányok készítésére, annak érdekében,
hogy jobban megérthessük a boszorkányság
ideológiájának és boszorkányüldözésnek a
kora újkori társadalmakban betöltött szerepét,
illetve mûködését. Különösen fontosnak
tartja a szerzõ a többféle forrásanyagon
(összeírásokon, jegyzõkönyveken, feljegyzé-
seken, a boszorkányperek szereplõit érintõ
polgári pereken) alapuló regionális mély-
fúrások elvégzését minél több helyen (kie-
melések Sz. Kristóf Ildikótól). 

Tóth G. Péter tanulmánya két igen
fontos és egymással látszólag ellentétben
álló kérdést feszeget: hogyan következett be
a mágia dekriminalizációja Magyarországon
és Erdélyben, illetve mégis miért folytatódtak
a boszorkányperek? (A mágia dekriminali-
zációja és a babonaellenes küzdelem Ma-
gyarországon és Erdélyben, 1740–1848) A 18.
század második felében fokozatosan át-
alakul a tortúrához való hozzáállás, míg
1791-ben végképp eltûnik a joggyakorlatból.
A változások legfontosabb átfogó fogalma 
a medikalizációs folyamat, melynek során 
a mágikus tevékenységekre vonatkozó jogi
kategóriák átalakultak, így ezek bûntett
helyett elmebajjá, téves képzelgéssé, csalássá
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értelmezõdtek át. A felvilágosodás eszméinek
jegyében folyó babona elleni harc része a
boszorkányság képzetei elleni fellépés, illetve
a boszorkánysággal kapcsolatos gondolkodás
központilag irányított, de helyileg akadozó
átalakítása. Tóth G. Péter írása legvégén
árnyalt választ kapunk arra a kérdésre, hogy
miért folytak boszorkányperek a mágia
dekriminalizációja után.

Bárth Dániel tanulmánya itthon úttörõ,
nemzetközi kontextusban azonban igencsak
komoly párhuzamra támaszkodhat (Johann
Joseph Gassner6). De nem csupán 18. századi
ferences ördögûzõkrõl nincsenek magyar
nyelven kutatási elõzmények, hiányzanak 
a kora újkori katolikus demonológiával kap-
csolatos munkák is.7 A tanulmány egy
nagyon izgalmas, a szerzõ által felfedezett
történeti forrásanyagra támaszkodik, amely a
zombori Szmendrovich Rókus apát tevékeny-
ségével, ezen belül nyilvános ördögûzéseivel
kapcsolatos. Bárth Dániel a zombori ördög-
ûzõ és a katolikus egyház kapcsolatát a
katolikus felvilágosodás és ellenfelvilágosodás
kontextusában elemzi. A csodával kapcso-
latos gondolkodás átalakulásának következ-
tében a népi vallásosság körébe szorult vissza
a csodás gyógyulásba vetett hit. Az olyan
jellegû tevékenységek, mint Rókus atya
ördögûzései botrányossá, konfliktuskeltõvé
váltak. A szerzõ párhuzamot von Gassner és
Rókus atya személyisége és tevékenysége
közt, majd a tanulmány záróakkordjaként
megjegyzi, hogy a „démonokkal gondolko-
dás”8 ma sem veszett ki, az exorcizmusok
iránti igény világszerte növekvõ tendenciát
mutat. 

A kötet következõ, igen izgalmas tanul-
mánya Mézes Ádám doktorandus (CEU)
munkája, és a vámpirizmus kérdésével
foglalkozik Georg Tallar sebész Visum reper-
tum (1756) címû munkájának kéziratváltozatai
alapján. A magyarul és románul is beszélõ,
s valószínûleg német származású Georg Tallar
tagja volt annak a három tagú bizottságnak,
amely a bánáti civil tartományi kormányzóság
felkérésére kivizsgálta a vidék vámpíreseteit.
Mézes Ádám tanulmányából megtudjuk,
mennyire érzékenyen figyelt Tallar a helyi
’vlachok’ természetfeletti lényekkel kapcso-
latos hiedelmeire és betegségmagyaráza-
taira. A vámpirizmus fogalma a 18. században
terjedt el, és egyrészt a vámpírbetegségre,
másrészt a betegség elhárítására szolgáló
rítusokra vonatkozik (a holttest kihantolása
és valamilyen formájú ’kivégzése’). Mivel 
a betegségek a vizsgált vidéken kizárólag 
a moroi nevû visszajáró, ártó halottban hívõ
románokat érintették, Tallar arra a következte-
tésre jutott, hogy a megbetegedésekért böjti
szokásaik és gyenge ételeik felelõsek („csupa

hideg és nedves természetû zöldséget
fogyasztanak”). Továbbgondolva az okokat,
a vámpírbetegség végsõ soron a bûnök miatt
terjed. A mû legvégén Tallar kifejti, hogy a
katolikus németek papjaiktól helyes tudásra
tesznek szert, emiatt nem babonásak, tehát
kevésbé bûnösek, s következésképpen elkerüli
õket a járvány. A Visum repertum alapjául
szolgáló vizsgálat részét képezte egy tágabb
szekularizációs és medikalizációs folyamat-
nak, amelynek során a 18. század második
felében az államhatalom orvosi és teológiai
szakértõk bevonásával igyekszik ellenõrizni
a természetfeletti evilági aktivitását.

Pakó László 1580-as évekbeli kolozsvári
boszorkányperekkel kapcsolatos tanulmányát
a 2013-ban elhunyt Kiss András jogtörté-
nész emlékének ajánlja, és méltán, hiszen
senkinek sem köszönhet annyit a 16. századi
kolozsvári boszorkányperek kutatása, mint
neki. Pakó László itt egy korábbi tanulmá-
nyának bõvített változatát közli, amely
részletekbe menõen taglalja Igyártó György
prókátor szerepét az 1580-as évek pereiben,
lerántva a leplet korrupt személyiségérõl,
bosszúvágyáról és pénzsóvárságáról. 

Czégényi Dóra Andrea tanulmánya 18.
századi Közép-Szolnok és Kraszna várme-
gyében folyó perek boszorkányképzeteivel
foglalkozik. Ötven per aprólékos vizsgálata
alapján mutat rá a szerzõ a falusi boszor-
kányság mûködésére, a vádak keletkezé-
sére, valamint a vegyes lakosságú terület
társadalmi viszonyaira és a hétköznapi élet
számos vonatkozására. A boszorkányok
személyével, tudományával, tevékenységével
kapcsolatos tudás egy közösségen belül
nagyfokú azonosságot mutat. A boszorkányról
való beszélést megszabják a társadalmi
érintkezés szabályai. 

D. Szakács Anita jog- és társadalomtör-
téneti szempontból vizsgálja a petõházi
Zeke család (Sopron megye, Nádasdy
uradalom) gazdag levéltári hagyatékában
fennmaradt úriszéki jegyzõkönyvek alapján
egy 1628-1629-es per anyagát. A szerzõ arra
a következtetésre jut elemzésében, hogy a
vádak mögött legtöbbször a szomszédsági
együttélésbõl adódó konfliktusok húzódnak
meg. D. Szakács Anita ugyanakkor jelzi, hogy
az intenzív belsõ konfliktusok összefüg-
gésben állnak a társadalom makrofolyama-
taival. A háborús, válságos idõk erõs migrá-
cióval, állandó átrendezõdéssel járnak, a
lakosság valószínûleg többször is kicseré-
lõdött. A szomszédsági, családi konfliktusok
és a földesúrral szembeni ellenérzések a
faluközösség formálódásának megnyil-
vánulásai. 

Klaniczay Gábor tanulmányában a gyó-
gyítók szerepét vizsgálja a magyarországi
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boszorkányperekben kolozsvári, valamint
Szeged környéki (hódmezõvásárhelyi és
kiskunhalasi) boszorkányperek alapján.
Elsõsorban az érdekli, hogy az alapvetõen
ambivalens gyógyítói szerep hogyan járult
hozzá a vádak kialakulásához és a konflik-
tusok alakulásához. A tanulmány kutatás-
történeti áttekintéssel kezdõdik. Elõbb a
gyógyítókkal és bábákkal kapcsolatos
nemzetközi szakirodalmat, majd az ilyen
vonatkozású magyar kutatásokat tekinti át.
Az erdélyi boszorkányüldözési hullám
kezdetén, a 16. századi kolozsvári boszor-
kányperekben a gyógyítóknak és bábáknak
központi szerepe volt. A rontást megállapító
gyógyítók gyakran maguk is a vádaskodás
kereszttüzébe kerültek, s ebben nagy szere-
pe volt a köztük levõ konkurenciaharcnak.
A Szeged környéki perek vizsgálata arra
példa, hogy milyen szerep jut a gyógyí-
tóknak és bábáknak a 18. században, a
magyarországi boszorkányüldözés tetõpont-
ján. A hódmezõvásárhelyi perekben a gyó-
gyítók aránya hasonlít ahhoz, amit a kolozs-
vári perekben láthatunk (26,6%). A nyugat-
európai perekhez viszonyítva itt nagyobb
szerep jut a gyógyítóknak. A szintén 18. szá-
zadi kiskunhalasi példa hasonló százalék-
arányokat jelez. A népi orvoslás techni-
káiról, eszközeirõl s a betegségekhez fûzõdõ
hiedelmekrõl érdemes volna a jövõben egy
hasonló terjedelmû tanulmányt írni, jegyzi
meg tanulmánya végén Klaniczay Gábor.

Kis-Halas Judit tanulmánya a kora újkori
Nagybánya mágikus és egészségügyi piacát
(medical market) mutatja be. A gyógyítók,
bábák, jósok, tudósok – a népi mágia
szakértõi – a vizsgált idõszakban (1660–1754)
mindvégig hasonló feladatokat láttak el, míg a
velük és tevékenységükkel kapcsolatos
nyelvhasználat árnyalatnyi változásokon
ment keresztül. A szerzõ három esettanul-
mány révén vizsgálja mágikus szakértõkkel
szembeni boszorkányvádak kialakulását,
valamint a vádak hatását a helyi mágikus piac
alakulására. 

Pócs Éva „Sárkányos” idõvarázslók Ma-
gyarországon és a Balkán-félszigeten címû
tanulmánya több szempontból is értékes
munka. Egyrészt a lokális hiedelmeket tágabb
Délkelet-európai kontextusukban vizsgálja,
másrészt a magyar hiedelmek történeti szem-
pontú vizsgálatát összekapcsolja a releváns

nemzetközi kutatásokkal. Megállapítja, hogy
a tágabb közép- és kelet-európai régió
idõvarázslói olyan archaikus gyökerekkel
rendelkeznek, melyek a nemzeti kutatási
hagyományokon belül rekonstrukciós kísérle-
teket ihlettek. Pócs Éva tévesnek ítéli azt a
feltételezést, hogy a fennmaradt hiedelmek
egy hajdani samanizmus nyomait képeznék,
ezzel szemben hangsúlyozza, hogy az
európai agrártársadalmakban a 20. századig
fennmaradtak archaikus vonások a halott-
kultusz, termékenységkultusz és a természet-
feletti kommunikáció vonatkozásában, me-
lyek kideríthetetlen eredetét haszontalan
kutatni.

A kötetet két nyelvészeti tanulmány
zárja. Illyefalvi Emese a boszorkányperek-
ben elõforduló „ebszar, kutyaszar” típusú
ráolvasásokat vizsgálja meg, és arra a
következtetésre jut, hogy ez az egyszerû,
kijelentõ típusú ráolvasás nem a gyógyító
repertoárjához tartozó speciális szöveg volt,
hanem mindenki által ismert és gyakran
alkalmazott formula. A rontásnarratívák
elemzése révén a szerzõ a ráolvasás
hétköznapi és bírósági használata közti
különbségekre világít rá.

Takács György Kantéros, gurucsás, busz-
kurja, fermekás. A boszorkányság hatóköreit
leíró kifejezések a Tatros menti csángóságnál
címû tanulmánya egyrészt hosszas és
alapos gyûjtõmunka, másrészt könyvtári
kutatások alapján vizsgálja meg a helybeliek
boszorkányággal kapcsolatos szóhasználatát.
Itt nem csupán a szóhasználat átfedéseinek
kibontása, de a magyar-román kapcsolatok-
ból származó jellegzetességek bemutatása is
értékes hozadék.

Míg az itt szóba kerülõ történeti kutatások
elsõsorban a kora újkori Magyarország és
Erdély területére terjednek ki, a folyamatban
levõ történeti és jelenkori kutatások egy
ennél is tágabb közép- és kelet-európai régiót
céloznak meg, azzal a szándékkal, hogy a
keleti és nyugati kereszténység határán,
több népcsoport és felekezet együttélésének
vizsgálata révén kortárs vallási gyakorlatok
és hiedelmek széles skáláját elemezzék. Úgy
a történeti, mint a jelenkori kutatások terén
további eredményeket, ehhez hasonlóan
tartalmas köteteket, illetve egyéni monográ-
fiákat várhatunk.

Komáromi Tünde
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SZÉKELY INTÉZMÉNYI 
ÉS KÖZÖSSÉGI SORS
Dani Erzsébet: Székelyföldi intézményi sors: 
két meghatározó közgyûjtemény történetének
tükrében

Dani Erzsébet intézménytörténeti kismo-
nográfiája már a címébe rejtett óvatos
utalással jelzi mûfaji határokat feszegetõ
ambícióját. A két tárgyalt közgyûjtemény
történetére alkalmazott antropomorf metafora
– a sors fogalmának bevonása – a történet-
mondást, a narratív identitást az (akár nemzeti)
önmeghatározás alapvetõ instrumentuma-
ként felismerõ írói-szerkesztõi koncepciót
sugall. A történetírás tudományával – vagy
inkább civilizációs aktusával – kapcsolatos
fokozott tudatosság rendkívül jellemzõ
korunkra. Az elmúlt korok nagy elbeszélé-
seivel szembeni bizalmatlanság és intellek-
tuális leleplezésvágy mellett ugyanúgy
munkál az emberarcú világ újrateremtésének
– mi tagadás, archaikus – vágya. Az elszakí-
tottságában sajátos, s úgy tûnik, folyamatos
identitásválságot élõ Székelyföld fontos
történetei között vannak még megíratlanok és
talán elmondatlanok is. A Székelyföldi in-
tézményi sors egyik bevallott célkitûzése két,
saját jogán érdekes és jelentõs életerõt
felmutatni képes kulturális-tudományos
intézmény történetének elmesélése útján
gyakorolni az elbeszélés (lényegében talán
még mindig) közösségi aktusát. 

A szerzõ doktori értekezésébõl kifejlesztett
kötet aprólékos kidolgozottságával, körülte-

kintõen felépített módszertani szemléletével
mindvégig képes – választott mûfaján belül
maradva – megõrizni a címválasztásban elõre
jelzett, az események sorba rendezésében,
megítélésében mindig az igazságot és rendet
(sõt, értelmet) keresõ értelmezõi pozícióját.
Ismervén a bemutatott intézmények évszá-
zados létének történelmi kontextusát – és ezt a
szerzõ tudatosan vállalt, személyes identitá-
sából is fakadó szolidaritásával egybevéve – ez
a tudatos, értékelõ, és sorstörténelmet mesélõ
vállalkozás természetesen a folyamatos erköl-
csi értékítélet, történelmi léptékû számvetés
színtereként is szolgál. 

A dokumentarista idõpontokat, esemé-
nyeket, személyeket és tárgyi anyagot lajstro-
moz – ám a 20. századi székely történelem
drámájában egyetlen döntés, egyetlen szemé-
lyi életút sem mentes erkölcsi konzekvenciák-
tól és a helyi identitás saját sorstörténetében is
értelmezhetõ relevanciáitól. Kötetünk szerzõje
nem tér ki a felelõsség elõl, mely ezzel a
felismeréssel jár. A dualizmus korától a 20.
század elsõ felének nagy korszakváltásain
keresztül a közelmúltig minden esetben
igyekszik megérteni és kellõ arányérzékkel
feltárni a kor által támasztott kihívásokat és
lehetõségeket – így mindig az adott helyzet
jelentette kontextusban értékeli szereplõit és
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