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Miklós Eszter

A 16–17. századi baszkföldi és erdélyi boszorkányperek 
 összehasonlítása

Bevezetés

A Pireneusoktól délre egy szkeptikus inkvizítor minden addigi gyakorlattól eltérő-
en megkérdőjelezte a boszorkányhisztéria jogosságát akkor, amikor Európa szerte 
máglyák tucatjai égtek. Eredményeinek köszönhetően a Suprema 1614. augusztus 
31-én kiadott rendeletében, a „csend ediktumában”1 megtiltotta a boszorkányége-
tést a fennhatósága alá eső területeken, Szicíliától Peruig, messze megelőzve Euró-
pa többi országát. Jogosnak látszik a kérdés, hogy miben más a baszkföldi boszor-
kányüldözés?

A spanyolországi események és sajátosságok jobb megértése érdekében tanul-
mányom célja a boszorkányképet összehasonlítani az Erdélyével, legfőképp Ko-
lozsváréval az elit démonológiája és a népi hit szemszögéből, kiemelve a két térség 
boszorkányképének sajátosságait, a vádak mozgatóit valamint a boszorkányok el-
len folytatott eljárások módját.

Aligha beszélhetünk azonban relevánsan ezekről a kérdésekről anélkül, hogy ne 
tisztáznánk a boszorkányság fogalmát, a boszorkányok alakjait és a boszorkányok 
üldözését végző intézmények és eljárások mibenlétét, ezért röviden áttekintem az 
Inkvizíció kialakulását és a boszorkányok megítélését.

Az Inkvizíció kialakulásának áttekintése

Az egyház az 1163-as tours-i zsinaton szól az eretnekekkel szembeni szigorú bánás-
módról. Az eretnekek ellen vádemelés nélkül, ex officio, kellett fellépni, szokás volt 
ugyanis az eretnekséget III. Ince pápa 1199-es bullájában foglaltak szerint2 crimen 
laesae majestatis-ként, azaz felségárulásként kezelni.3 Az esetek elbírálása ekkor a 
papság kezében volt, intézményesített formát csak a 13. században kapott, kiegé-
szülve a papság megtisztításának céljával.

Az inkvizíciós bíróságok létrehozása IX. Gergely pápa nevéhez fűződik, aki 
1233. április 22-én kiadott pápai bullájában kihirdette az állandó ítélőszék megala-
pítását, amelyek élén inkvizítorok, többnyire domonkos vagy ferences szerzetesek 

1 José Ignacio de la Torre: Breve historia de la Inqusición, Madrid, Nowtilus, S.L., 2014, 218–219.
2 Clarence S. J. Gallagher: Canon Law and the Christian Community, Roma, Universitá Gregoriana 

Editrice, 1978, 191.
3 Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve, München, Aurora könyvek, 1975, 113.
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álltak. 1234-ben Toulouse-ban elkezdett működni az első törvényszék két inkvizí-
torral az élén, a papság bűneinek visszaszorítása érdekében. Az ítélet elsődleges 
célja a hit védelme és az eretnekség visszaszorítása volt, másodlagos célja pedig az, 
hogy az eretneket megtérésre bírják. Az évtizedekig tartó viszályok után az inkvi-
zíció 1273-ban, X. Gergely pápa rendelete által nyerte el későbbiekben is általános 
formáját, mint önálló szervezet a helyi püspökök bevonásával.

Ezzel egy időben az inkvizíció elterjedt, először Franciaország területén, majd a 
Pireneusok déli részén. IV. Sixtus pápa Exigit sincerae devotionis kezdetű bullájában 
felszólította a Katolikus Királyokat, hogy nevezzenek ki két vagy három megfelelő 
jellemvonásokkal bíró férfit inkvizítornak.4 A bulla nyomán Spanyolországban az 
inkvizíciót (El Santo Oficio de la Santa Inquisition) 1478-ban alapították meg Kasz-
tíliában, Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella uralkodása alatt, függetlenül 
a Római Kúriától, különleges státuszt szerezve ezzel a többi európai inkvizícióval 
szemben. A pápa ezzel a döntéssel engedélyt adott egy olyan szervezet létrehozásá-
ra, amely a civil és az egyházi jogrendszert együttesen használva, a király hatáskö-
réhez tartozóan működött, noha létrehozásának célja egyházi jellegű volt. Az ink-
vizítorokra bízott feladatok körét elvont fogalmakkal adta meg, mint eretnekség, 
hitehagyás, hűtlenség és megromlott kereszténység üldözése, így az inkvizítorok 
ellenőrzésüket kiterjeszthették a társadalom és az egyéni tevékenységek több as-
pektusára is. Az uralkodói pár – pápai engedéllyel – kijelölte az első bírákat, két 
domonkos szerzetest: Miguel de Morillót és Juan de San Martint.5

A magyarországi boszorkányüldözések szervezeti háttere

Noha a Magyar Inkvizíció mint intézmény fennállásáról és működéséről forráshi-
ány miatt nehéz biztosat állítani, az eretnekséggel és a boszorkánysággal szembeni 
fellépés Magyarországon egészen korán, az első királyok rendelkezéseiben tetten 
érthető.6 Részletesen foglalkoztak a mágiával, boszorkányokkal kapcsolatos eljárá-
sokkal, büntetésekkel, amelyekre a későbbiekben az egyházi és városi törvényható-
ságok egyaránt támaszkodtak a következő évszázadokban.7

A mágikus cselekedeteket a 13–16. század között egyes városok jogkönyvei, va-
lamint az egyházi zsinatok rendelkezései igyekeztek visszaszorítani. Legelőször a 
dalmáciai városok (Raguza – a mai Dubrovnik, Spalato – a mai Split, Krk), később 

4 A bulla spanyolra fordított szövegét közli: Torre: i. m., 100–101.
5 Torre: i. m., 101.
6 Szent István, Szent László és Könyves Kálmán is külön kitér a boszorkányokkal való bánásmódra. 

Bővebben lásd: Závodszky László: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati 
határozatok forrásai, Budapest, Szent István Társulat, 1904.

7 Sz. Kristóf Ildikó: „Boszorkányüldözés a kora újkori Magyarországon: kutatástörténet, eredmé-
nyek, teendők”. In Klaniczay Gábor – Pócs Éva (szerk.): Boszorkányok, varázslók és démonok Közép- Kelet- 
Európában, Budapest, Balassi Kiadó, 2014, 23.
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Zágráb törvényei, majd Buda város jogi szokásai kezdtek konkrét lépéseket tenni a 
mágikus eljárásokat alkalmazó személyekkel szemben (ráolvasó, varázsló nők), s az 
ilyeneket máglyahalállal büntették. Az egyházi rendelkezésekben megfigyelhető a 
boszorkánysággal szembeni egyre szigorúbb fellépés. A katolikus egyház az I. és II. 
esztergomi (1100, 1112), majd az 1279-es budai zsinatban a mágiát használók kikö-
zösítéséről és büntetéséről hoz rendeletet.8 Noha ezen rendeletek mentén a 13. szá-
zadban folytak ugyan szórványos eljárások boszorkányok ellen mind a világi, mind 
az egyházi törvényszékeken, nagyobb mértékű boszorkányüldözés Magyarország 
területén csak a 16. században indult el.9

Európa nagy részétől eltérően Magyarországon a boszorkányság kérdését nem 
az egyházi inkvizíció, hanem az adott terület világi, városi, megyei bíróságai vagy az 
úriszék tárgyalta.10 Így a boszorkánysággal kapcsolatos peres eljárások kevés dolog-
ban különböztek a bűncselekmények eljárásaitól, ahogy egyaránt használták a tor-
túrát a közbűnökkel kapcsolatos és a boszorkányság vádjával indított perekben is.11

Ki a boszorkány?

A boszorkányság képébe később beépülő, pogány eredetű mágikus-vallásos szer-
tartások az európai népi hiedelemvilág szerves részét képezték, a teológusok sokáig 
nem tartották fenyegetőnek a kereszténységre nézve, s épp ezért nem foglalkoztak 
vele.12 Ezt az elnéző hozzáállást később a tiltás váltotta fel. A 9. századtól az egyház 
álláspontja szerint a boszorkányságban való hit az ördög által elhintett téveszme, 
fantázia, amely a hívők figyelmét hivatott elterelni Istenről, boszorkányok tehát 
nincsenek, s kánonjogi cikkely szól az ebben való hit eretnek voltáról.13 A boszor-
kánysághoz való hozzáállás azután teljes fordulatot vett a 15. században. 1458-ban 
Nicholas Jacquerius inkvizítor azt állította, hogy a létező boszorkányok egészen 
mások a cikkelyben leírt irracionális, és ezért is tagadott boszorkányokhoz képest, 
ellentmondva ezzel az egyház álláspontjának. A hivatalos egyházi álláspont 1484-
ben változott, amikor VIII. Ince pápa kiadta a Summis desiderantes kezdetű bulláját,14 
amelyben megkérdőjelezhetetlen tényként közli a boszorkányok létét és kártevő 
szokásaikat. Ettől kezdve tehát a boszorkányság tagadása számított eretnekségnek.

8 Koncz Ibolya Katalin: A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-Római Birodalomban és a Királyi 
Magyarországon, Miskolc, PhD értekezés, 2007, 146–147.

9 Sz. Kristóf: i. m., 24.
10 Molnár Éva: Boszorkányperek Magyarországon a XVII–XVIII. században, Budapest, Faragó ny., 1942, 27.
11 Pakó László – Tóth G. Péter: Kolozsvári boszorkányperek 1564– 1743, Budapest, Balassi, 2014, 39.
12 Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története, Budapest, Osiris, 2006, 722.
13 Ez Canon episcopi (10. századi püspöki törvénykönyv) néven bekerült a legjelentősebb 12. századi ká-

nonjogi gyűjteménybe, Gratianus Decretumába, s egészen a 13. század közepéig jogerős volt. Lásd: 
Henningsen (1988): 22

14 A bulla angol fordítását idézi: Montague Summers: Geography of Witchcra%, Withefish, Montana, 
Kessinger Publishing, 2003, 533–536.
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A boszorkányokról alkotott kép évszázadok alatt fejlődött ki, a népi hiedelmek, 
a társadalom pszichológiai igényei, az ősi vallásosság és a későbbi inkvizítori szte-
reotípiák összemosódásával, a népi világ boszorkányképe és az elit démonológiája 
mentén, s e kettő egymással való kapcsolatba lépésének hatására.15 Noha a népi 
hiedelmek és az inkvizítorok boszorkányképei mára egybeolvadtak, egyes elemek 
eredetének meghatározása még ma is lehetséges, azzal együtt, hogy nem hagyhat-
juk figyelmen kívül a két társadalmi réteg egymásra gyakorolt hatását. Arra az álta-
lános kérdésre, hogy mi okozhatta a boszorkányok megjelenését, Carlo Ginzburg 
a – kollektív tudatban jelenlévő – összeesküvéstől való ősi félelmet, egy ellenséges 
szekta feltételezett létét, mint inkvizítori sztereotípiát, valamint a folklórhagyo-
mányból eredő sámánisztikus és kelta hagyományokat tartja bizonyítható válasz-
nak. Klaniczay Gábor rámutat arra, hogy Ginzburg sámánizmus hipotézise párhu-
zamba állítható a magyar néphitben igen fontos szerepet játszó táltoshittel, s hogy a 
táltosok időről időre megjelennek vádlottként a magyarországi perekben.16

A vallásos-mágikus rituálék, a nekromancia, jósok, varázslók, ördögűzők és 
szellemidézők a népi vallásosság régről ismert elemei, amelyek mind integrált ré-
szét képezték a középkori emberek mentális világának. Klaniczay Gábor szerint 
ezek a lények a valóságban létező személyek voltak, akik képességeiket a közössé-
gük érdekében használták.17

A boszorkánykép elemei a lokális kultúrákban régóta jelen vannak. A néphagyo-
mány szerint a boszorkányok alapvetően rontással foglalkozó emberek, akik má-
gikus cselekedetekkel elpusztítják szomszédjaik családját, termését, megölik gyer-
mekeiket, és kórságot hoznak a termésre. Martine Ostorero szerint nem meglepő 
tehát, hogy a népi hiedelmek egyes elemeit, mint a kannibalizmus vagy a sátánt 
imádó szekta feltételezése, könnyen összekapcsolták az újonnan felismert boszor-
kányság váddal.18 A teológusoktól eltérően azonban a paraszti sorban élő emberek 
ezekhez a tettekhez nem feltétlenül tartották szükségesnek az ördög segítségét, sze-
rintük a boszorkányok egyedül is véghezvitték gonosztetteiket.19

Elterjedt volt a boszorkányok két fajtájának, a strigának és a maleficának a meg-
különböztetése: a striga félig démoni, félig emberi lény ellenben a maleficával, akit 
emberi démonként tartottak számon. Míg a strigákról azt hitték, hogy állatok képé-
ben képesek megjelenni, és embereket esznek,20 a malefica a rontással foglalkozó 

15 A témáról lásd: Carlo Ginzburg: Éjszakai történet. A boszorkányszombat megfejtése, Budapest, Európa, 
2003; Klaniczay Gábor – Pócs Éva (szerk.): Demons, Spirits, Witches/3: Witchcra%, Mythologies and 
Persecutions, Budapest, CEU Press, 2008.

16 Klaniczay Gábor: „Benandante-kresnik-zduhaè-táltos. Samanizmus és boszorkányhit érintkezési 
pontjai Közép-Európában.” Ethnographia, XCIV, 1983, 116–134.

17 Uo. 127.
18 Klaniczay Gábor – Pócs Éva: i. m., 18.
19 Henningsen (1988): 20. 
20 Nagy Károly 787 körül elrendelte, hogy senkit strigaként ne öljenek meg, mert annak hitelt adni, 

hogy valaki striga lenne, vagy akár az, hogy egy nő egy férfit képes megenni, keresztények számára 
lehetetlen. Lásd: Edictum Rothari c. 376. (M. Q. LI. T. IV. p. 87.)
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boszorkányt jelölte.21 A közfelfogás szerint ezek a boszorkányok csak nők lehettek, 
akik valamilyen ismeretlen erő segítségével ártottak az embereknek.22 A boszorká-
nyokat általában nem pusztán boszorkánypraktikák alkalmazásával állították bí-
róság elé, hanem egyenes kapcsolatot feltételeztek az ördöggel. Ez azonban nem 
volt új keletű gondolat, hiszen a 9. századtól a kereszténység körében elterjedt lett 
a sátánnal kötött paktum gondolata.23 Egészen új elképzeléseket jelenít meg a do-
monkos német teológus, Johannes Nider Formicarius című művében (1435–1437), 
amelyben az általánosan elfogadott rontásokkal és szerelmi varázslásokkal foglal-
kozó magányos javasasszony képe helyett boszorkányszektákról ír. Noha elmélete 
nem igazán kidolgozott, mégis ő az első, aki szektaként ír a boszorkányok csoport-
járól. Nála jelennek meg a későbbi boszorkánysztereotípia klasszikus elemei, mint 
a gonosznak való hódolat, a szentség megtagadása, az élő emberek megevése vagy 
Krisztus megtagadása. Kevés említést tesz azonban az átváltozásról, egyáltalán nem 
ír éjszakai repülésről, sem orgiákkal egybekötött éjszakai gyűlésről. S noha ezek 
a nála hiányzó motívumok később fontos vádpontok lesznek a boszorkányokkal 
szemben, műve mégis az egyik alapját adta a boszorkányszekta elképzelésének.24

A közvetlen kapcsolat az ördöggel, az orgiák,25 a kegyetlen gyermekgyilkossá-
gok, az emberevés, a gyermekekből készített kenőcs használata, az ördög imádata, 
a boszorkányok repülése, az állati metamorfózis mind nagyon gyakori elemei a vá-
daknak és a beismerő vallomásoknak is, noha alapjuk sokkal inkább eredeztethető 
a vallatók boszorkányokról alkotott képéből, mintsem a népi hiedelemvilágból.26  
A boszorkányságfogalom meghatározásának nehézségét az is mutatja, hogy bár a 
fent említett vonásokat kutatásaim alapján az elit által behozott jegyek közé sorol-
hatók, sok esetben látunk példát az ellenkezőjére. Ilyen például a spanyol boszor-
kányokról népi szinten kialakult elképzelés, miszerint a természetfelettivel fenntar-
tott kapcsolatuknak köszönhetően olyan dolgokra képesek, amikre más emberek 
nem: pl. repülni vagy állat alakját felvenni.27 Ugyancsak ilyen ellentmondásba üt-
közünk az emberevést és az állatimádást illetően is. Ostorero szerint ezek a jegyek 
részét képezték az emberek ősi hiedelemrendszerének, amely egyszerűen egy új 
társadalmi csoportra ruházódott rá. Más irányból is találkozunk ezeknek a vádak-
nak a boszorkányüldözés előtti megjelenésével, ha a Kr. u. 2. századi keresztények-
re gondolunk. Az ősi vád szerint annak, aki a keresztények szektájába akart lépni, 

21 Míg az előbbiben nem, az utóbbiban a páviai zsinat is hitt. Lásd: Závodszky: i. m., 43.
22 Norman Cohn: Európa démonai. A boszorkánüldözés története, Budapest, Corvina, 1994, 11.
23 Klaniczay – Pócs: i. m., 18; !eofil legendáról lásd: Cohn: i. m., 259.
24 Ginzburg: i. m., 96–101.
25 Sigmund Riezler, Hartmut Lehmann és Joseph Hansen nézete szerint a germán néphitben nem volt 

nyoma az ördöggel kötött szövetségnek, az ördög imádatának, a vele való közösülésnek, vagy a repül-
ésnek, szerintük ezek a pontok az inkvizítorok által kerültek a boszorkányfogalomba.

26 Eliade: i. m., 722.
27 Henningsen (1988): 19. 
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el kellett vágnia egy gyermek torkát, majd közösen elfogyasztani a húsát és meginni 
a vérét, a lakomát pedig orgia követte.28

Baszkföld és Erdély sajátos boszorkányképe a 16. században és a 17. század elején
A baszkföldi boszorkányüldözés – Zugarramurdi és Urdax

Baszk területeknek nevezzük a Pireneusok két oldalán fekvő, részben Délnyugat-
Franciaországhoz, részben Észak-Spanyolországhoz tartozó vidéket. Ismertségét 
részben a Pireneusok mindkét oldalán kialakult, jelentős boszorkányüldözésnek 
is köszönheti. Franciaországi vizsgálatok és beszámolók alapján – amelyek szerint 
az egész régiót megfertőzte a boszorkányság – kezdték meg a boszorkányok kiirtá-
sát.29 Spanyolországban ez a tendencia az 1609–1614 között fellángoló baszkföldi 
boszorkányüldözésben tetőzött, amely során az inkvizítorok 31 boszorkányt ítéltek 
el, és égettek meg a Logroñóban rendezett auto de fék30 alkalmával. A Pireneusok 
ezen eldugott völgyében azonban sorra lepleződtek le a boszorkányok:31 mintegy 
1384 gyermek és 418 felnőtt állt vád alatt boszorkányság miatt, s további több száz 
személynél merült fel a boszorkányság vádja.

Navarra régiójában, a francia határhoz közel, Zugarramurdiban elterjedt a hír, 
hogy nők csoportba gyűlve, a barlangokban titkos ördögi rituálékat folytatnak. 
Zugarramurdi a boszorkányság központi helyévé vált, s híre eljutott a Supremáig.32 
A boszorkányőrület felkutatására fiatal inkvizítorokat, Juan del Vallet, Alonso 
Becerra y Holguínt és Alonso de Salazar Fríast küldték.33 A baszkföldi boszorkány-
járvány szempontjából a két legfontosabb falu Zugarramurdi és Urdax voltak.  
A híres 1610. évi logroñói auto de fék 31 boszorkányából 25 ebből a két faluból szár-
mazott.34

E két falut leginkább földművesek és pásztorok lakták a világtól elzárva, ahol a 
zord, fagyos és erősen szeles éghajlat megnehezítette a földművelést, ami a megél-
hetés elsődleges forrása volt. Az embereknek tehát nap-nap után kellett megbirkóz-
niuk a nehéz időjárással, a termés gyakori pusztulásával. Zugarramurdi lakóiban 
erősen élt az ősi gyanakvás érzete, minden csapásról úgy tartották, hogy a gonosz 
műve, legyen az a rossz időjárás, a disznó elpusztulása vagy egy gyermek váratlan 
28 Justinus Apologiájában ezt a vádat tagadja, akárcsak Tertullianus és Salvianus. Lásd: Justinus: Dialogus 

cum Tryphone X., Apologiae II.12., Tertullianus: Apologeticum VII–VIII., Minucius Felix: Octavius XII.
29 Michael D. Bailey: Historical Dictionary of Witchcra%, Lanham, Maryland and Oxford, !e Sacrecrow 

Press Inc, 2003, 13–14.
30 Portugál eredetű szó (autodafe), jelentése „hitcselekmény”.
31 Rawlings: i. m., 131.
32 La Suprema: Consejo de la Suprema y General Inquisición (a Legfelső és Általános Inkvizíció Tanácsa), a 

spanyol inkvizíció saját minisztériuma. Lásd: Julios Caro Baroja: El señor inquisidor, Madrid, Alianza, 
1996, 28–30.

33 Uo. 40.
34 A pontos adatot közli: Henningsen (1988): 32. 
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halála.35 Nem csoda, hogy az ebben a gyanakvó légkörben élő zugarramurdiak 
könnyen elhitték María de Ximildegui, saját magát boszorkánynak megnevező, 
Franciaországból visszatérő nő történetét a zugarramurdi boszorkányokról, közü-
lük elsőként María de Jureteguíaról.36

Az erre a területre jellemző leggyakoribb vád – a tipikus európai vádaktól elté-
rően – a vámpirisztikus csecsemőgyilkosság volt. María de Zozaya arról beszélt az 
inkvizíció előtt, hogy több szomszédja gyerekét megkínozta, majd a vérük kiszí-
vásával meg is ölte őket.37 Ugyancsak beismerő vallomást tett Miguel de Goiburu 
arról, hogy több esetben csecsemőgyilkosságot követett el, a gyermek vérének ki-
szívásával. (Csak zárójelben jegyezném meg, hogy a gyermekhalandóság egészen a 
19. század végéig igen magas volt, az elmaradott, szegény néprétegek körében pe-
dig különösen: a csecsemők negyede halt meg egy éves koruk előtt, s kb. a gyerme-
kek fele érte csak meg a tíz éves kort.)38 Zugarramurdiban és környékén elfogadott 
nézet volt, hogy a boszorkányok az ellenségeik gyermekein állnak bosszút sérel-
meikért. A vádlottak által bevallott gyermekgyilkosságok többsége erre a mintára 
épül. Többek között María Joantót és María Presonát egyéb gyilkosságok mellett 
egymás gyermekeinek a megölésével is vádolták, akárcsak María Iriartét, akinek 
13 áldozata közül 9 gyermek volt.39 Bár nem volt precedens nélküli a felnőtteken 
való megtorló támadás sem, mint ahogy az is megtörténhetett, noha elég ritkán, 
hogy maga a gyermek okozott kárt a boszorkányoknak. A perek anyagai szerint 
gyermek- és felnőttgyilkosság, komoly sérülést okozó rontások, a termésben és a 
jószágállományban véghezvitt pusztítás voltak a fő vádpontok.

A terület specifikus érdekessége, hogy tömegével találkozunk gyermekboszor-
kányokkal, mint a perek fővádlóival, akik pontos leírást adtak a boszorkányszom-
batról és arról, hogy kik vitték erőszakkal oda őket.40 Alonso de Salazar Frías ink-
vizítor 1611-ből származó jelentése hűen tükrözi ezt a sajátosságot, kiderül ugyanis 
belőle, hogy 1802 boszorkány vallomásból 1384 gyermekektől származik.41 Ezt 
bizonyítják többek között azok a spanyolországi esetek, ahol a feljelentők zöme 
gyerek, s ahol a boszorkányok arról vallottak, hogy egészen kisgyerekkoruktól bo-
szorkányok voltak.42 Ilyenek többek között például María de Jureteguia, Juanes de 
Lambert, Mari Juanto, María Presona és Juanes de Yribarren is, akik arról számol-

35 Uo. 32–39.
36 Tomás A. Mantecón Movellán – Marina Torres Arce: „Hoguera, demonios y brujas: significa-

ciones del drama social de Zugarramurdi y Urdax”. Clio & Crimen, VIII, 2011, 253.
37 Henningsen (1988): 133. 
38 Pakot Levente, „Anyai egészség és csecsemőkori életkilátások székelyföldi fakvakban 1850–1939” 

in Test a társadalomban. Rendi Társadalom – Polgári Társadalom (27). Szerk. Valuch Tibor – Lénárt 
András – Takács Erzsébet, Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 2015, 145.

39 Mantecón Movellán – Torres Arce: i. m., 253.
40 Henningsen (1988): 109–122. 
41 Ángel Gari Lacruz: „La brujería en los Pirineos (siglos XIII al XVII). Aproximación a su historia”. 

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), LXXXV, 2010, 339.
42 Henningsen (1988): 52, 129–131. 
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tak be, hogy egészen kisgyerekkoruk óta boszorkányok, és részt vettek a boszor-
kányszombatokon. Ez figyelhető meg egy másik esetben is: Salazar 1611-es las cinco 
villasi vizitációja alatt az addig beismerő vallomást tevő gyerekek Salazar előtt visz-
szavonták vallomásukat, elmondták, hogy a félelem és a szüleik fenyegetése miatt 
vallottak, s neveztek meg hárman együtt további 121 boszorkány bűntársat.

A boszorkányhisztéria kitörésének egyik lehetséges oka az ún. „álomjárvány” 
volt.43 Ez történhetett a baszk falvakban (Las Cincos Villas, Lesaca, Yanci, Vera, 
Echalar) is, nem meglepő módon a franciaországi rémhírektől való félelem, a 
logroñoi auto de fék, a prédikátorok szónoklatai és az általános tömegszuggesztió 
eredményeként. A las cincos villasi gyermekek és a pancorvói tragédia áldozatainak 
vallomásaiból is tökéletesen kirajzolódott, hogyan lett egy-egy buzgó inkvizítor és 
a boszorkányságra fogékony emberek együtteséből szabályos boszorkányhajsza.44

A zugarramurdi boszorkányok egymáshoz való viszonya, valamint a közösség 
és a papság hozzájuk való viszonya még inkább egyedi mintázatot mutat. A korai 
esetektől kezdve gyakorlattá vált, hogy a boszorkányok a falu egyes tagjainak tett 
beismerő vallomásuk után a pap unszolására a helyi templomban nyilvánosan meg-
vallották bűneiket, könyörögtek a közösség megbocsátásáért az ellenük elkövetett 
vétkeik miatt. Henningsen kifejti, hogy a zugarramurdi lakosság kompromisszumos 
megoldásra jutott a boszorkányság kérdését illetően, mivel a vallomást tevő boszor-
kányoknak megbocsájtottak és megbékéltek velük. Szerinte ez a megoldás a boszor-
kány probléma egészére bevett mód lett volna, ha nem értesítik a hirtelen támadt 
boszorkányvádakról az inkvizíciót.45 Megjegyzi azt is, hogy ezt a meglepően elnéző 
viselkedést magyarázzák minden bizonnyal a boszorkányok és az ártatlanok közötti 
házastársi és testvéri kapcsolatok.46 Ezeknek az eseteknek a családi vonatkozásai, és a 
dániai boszorkányhiedelmekkel kapcsolatos kutatásai azt bizonyították Henningsen 
számára, hogy úgy a dán, mint a zugarramurdi boszorkányhitben egyfajta boszor-
kány-dinasztiákról beszélhetünk. Dinasztiáról azonban itt annak ellenére beszél, 
hogy a boszorkányképességek Zugarramurdiban, akárcsak Európa legtöbb részén, 
tanult tudományok voltak, nem örökletesek, tehát a dinasztiába tartozás nem feltét-
lenül jelentett vérségi kapcsolatot. Megfigyelhető azonban, hogy a boszorkányság 
tudományát leggyakrabban a családon belül adták tovább, s mint olyan, egy boszor-
kány szinte minden esetben boszorkánnyá tette a családja többi tagját is.47

43 Más néven a sztereotipizált álom jelenség. Ezeknek az álmoknak fő jellemzőjük, hogy valamilyen, a 
közösségeket nagyon erősen érintő és foglalkoztató, szuggesztív témával kapcsolatosak, világos és 
erős benyomásokat hoznak létre, amelyre a személy ébredése után is emlékszik, sokszor nem tudva 
megkülönböztetni azt a valóságtól.

44 Henningsen (1988): 121–122; 280. 
45 Uo. 39.
46 Monter szerint a képzeletbeli boszorkány klánok az okai annak is, hogy a letartóztatások eleinte a ha-

tárokon kívüli boszorkányokat érintették. William Monter: La otra Inquisición. La Inquisición española 
en la Corona de Aragón, Navarra, el País Vasco y Sicilia, Barcelona, Drakontos, Editorial Crítica, 1992, 192.

47 Gustav Henningsen: „Andanzas por España de un inquisidor a la moderna de raza nórdica”. Huarte de 
San Juan. Geografía e Historia, XVII, 2010, 423–441.
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Azt, hogy az üldözések elharapódzása a bíróságokon múlt, azok az esetek mu-
tatják meg igazán, amikor egy-egy reálisan gondolkodó inkvizítor vagy bíró le tu-
dott állítani egy üldözési hullámot. A legelső és leghatásosabb ilyen eset a baszk-
földi, amikor Salazar minden addigi gyakorlattól eltérően megkérdőjelezte a bo-
szorkányhisztéria jogosságát a boszorkányüldözés Európa szerte legaktívabb idő-
szakában.48 1610-es vizitációjakor Alonso de Salazar Frías racionális módon, tisztán 
empirikus módszerekkel kezdett bele kutatásába,49 hogy megfejtse a boszorkányhit 
társadalmi és pszichológiai okait, s kivizsgálja a feljelentések hátterét.

Vizsgálatai eleinte a nyilvánvaló ellentétekre irányultak, majd idővel egyre mé-
lyebb rétegeit kezdte el felfejteni a boszorkányhisztéria lehetséges okainak. Meg-
figyelte a vallomásokban fellelhető egymást kioltó tényeket. Nem találta elegendő 
bizonyítéknak egy ember megégetésére egy másik ember szavát, de sokszor még a 
vallomást tevőét sem, ha a vallomás elhangzásának körülményei befolyásoló hatá-
súak voltak.

Egyik korai felfedezése épp az inkvizítorok szabálytalanságai folytán létre-
jövő hamis vallomások visszásságára mutatott rá. 1611. március 2-án jelentette a 
Supremának, hogy a börtönben a boszorkányokat – a férőhelyek kis száma miatt 
– a szabályokat figyelmen kívül hagyva sokszor egy cellában helyezik el, ami révén 
könnyen befolyásolhatják, sőt direkt tanácsokkal is elláthatják egymást, hogy mit 
valljanak. Erre a felfedezésre María de Zozaya és María Juanto kísértetiesen hason-
ló története hívta fel a figyelmét.50 Kézenfekvő volt tehát az inkvizítorok előszere-
tettel hangoztatta érvének cáfolása, miszerint az egyöntetű vallomások nem feltét-
lenül a vallomások igazságtartalmát, mint inkább a vallatás hasonló körülményeit 
látszanak bizonyítani.

María de Zozaya perének egy másik részlete tovább táplálta szkepticizmusát. 
Amikor ugyanis a boszorkányt otthon tárolt eszközeiről kérdezték, hiába adott 
pontos leírást róluk, a házkutatást végző inkvizítorok mégsem találtak semmit.  
A boszorkány, aki magát a vallatás egész ideje alatt következetesen boszorkánynak 
vallotta, azt mondta, hogy az ördög előttük jár egy lépéssel, és minden bizonnyal 
elvitte a bizonyítékokat. Az inkvizítoroknak, Salazar kivételével, ez a magyarázat 
tökéletesen beleillett a boszorkányszektáról alkotott képébe. Salazar azonban egy-
re kevésbé tartotta valószínűnek, hogy a több száz boszorkányper egyikében sem 
lehetséges szemmel látható, tapasztalati bizonyíték előállítása.51 Jelentéseiben arról 
írt, hogy ő egy olyan esettel sem találkozott, amiben jogosnak vélte volna a vádat, 
vagy akárcsak a legcsekélyebb mértékben is hihetőnek az elmondottakat, miszerint 
a boszorkányság valóban megtörtént. Vizsgálódásai mentén megfogalmazta azt a 
gondolatot, ami az utána következő inkvizíciós működésnek az alapja lett: azaz az 
addigi büntetés vagy az irgalom helyett a legalkalmasabb a hallgatás, mert a boszor-

48 Magyarországon pl. ekkor volt az első boszorkányfürösztés. Pakó–Tóth G.: i. m., 39–40.
49 Monter: i. m., 321–322.
50 Henningsen (1988): 136. 
51 Uo. 138.
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kányok, ahogyan alakot öltenek az érdekélődés és a nyilvánosság fényében, ugyan-
úgy tűnnek is el, ha az érdeklődés megszűnik irántuk.52

Magyarország boszorkányképe

A magyarországi boszorkányhit többrétegű és sajátos, az európai hiedelemvilágtól 
különböző elemekkel is rendelkezik. A középkori képzeletvilág boszorkányai – a 
striga és a malefica – már Szent István korában megjelentek Magyarországon. A bo-
szorkányokról szóló első magyarországi történeti nyomok rájuk vonatkoznak Szent 
István törvényeiben, aki hitt a strigák és maleficák létezésében, és törvénykönyvének 
33. és 34. fejezetében ki is tér a velük való helyes bánásmódra.53

Ellentétben a magyar hiedelemvilág szellemlényeivel: a tündérekkel, a boszor-
kányok élő, hús-vér személyek, akiknek a paraszti világban gyógyító és rontó ké-
pességet tulajdonítottak. A magyarországi perek legfontosabb szereplője a gyógyí-
tó, aki a betegséggel kapcsolatban kimondja a rontás tényét, valamint megpróbálja 
azonosítani a rontást okozó boszorkányt, s eltávolítani a rontást. Paradox módon a 
vádlóként és egyben vádlottként való megjelenésük erős szerepet játszik a későbbi 
boszorkányüldözési hullám kialakulásában.54

Mint az európai népi hiedelmekre általában, úgy a magyarra is jellemző volt, 
hogy a démonikus lények tulajdonságait (rontás, repülés, állattá változás és a lát-
hatatlanná válás) a később boszorkányoknak nevezett személyeknek tulajdonítot-
ták.55 A boszorkány alakjában az általános európai boszorkánykép és az egyedi tün-
dér-hiedelem és -kultusz elemeinek összeolvadása fedezhető fel. A középkori bo-
szorkányüldözés azonban hatással volt a magyar boszorkányképre is. A perekben 
megjelenő boszorkányfogalom egyes elemei Nyugat-Európából lassan beolvadtak a 
magyar boszorkányképbe, új motívumokat hozva magukkal, mint az ördöggel való 
szövetkezés, a levegőben való utazás és a boszorkányszervezet, bár ezek, s főleg a 
szervezett szekta képe, sosem lettek egészen integráns részei a magyar boszorkány-
képnek.56 Boszorkányság vádja Magyarországon leginkább öreg, magányos bábá-

52 Henningsen (1988): 176–285. 
53 A törvény értelmében a strigát a paphoz kellett vezetni, akinek feladata hitben oktatni és böjtölésre 

ítélni őt. Amennyiben másodszor is strigának találják, újabb böjtre ítélik, majd mellére, homlokára 
és lapockájára az egyház által jelet kellett sütni. Harmadszorra át kellett adni a világi bíróságnak. Az 
eredeti latin szöveget közli: Závodszky: i. m., 42–43.

54 Klaniczay Gábor: „Gyógyítók a magyarországi boszorkányperekben”. In Klaniczay Gábor – Pócs Éva 
(szerk.): Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet-Európában, Budapest, Balassi Kiadó, 2014, 280.

55 Pócs Éva: Tündérek, démonok, boszorkányok, Budapest, Akadémia, 1989, 7–12.
56 Noha a magyarországi boszorkánykutatás szerint a démonológiai sztereotípiák csak a 17. század vé-

gére jelennek meg a magyar perekben, Klaniczay Gábor azt is megjegyzi, hogy a kolozsvári Botzi 
Klára 1565-ös perében találunk boszorkányszervezetre való utalásokat. Lásd: Klaniczay Gábor: „A 
boszorkányvád mozgatórugói. Gondolatok az első kolozsvári boszorkányperek kapcsán”. Korunk, 
XVI, 2005/5, 27–38.
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kat, javas- és füvesasszonyokat ért, nem pedig csoportokat, boszorkányszektákat. 
Szendrey Ákos véleménye szerint a magyar boszorkányperekben nem lelhetőek fel 
boszorkányszervezetekre utaló jelek.57

Vannak azonban olyan elemek, melyek speciálisan a magyar boszorkányok sa-
játjai. Az éjszakai „nyomás” a boszorkányhiedelmek egyik legrégebbi eleme, amiről 
a magyar boszorkányok valószínűsíthetően a nevüket is kapták.58 Maga a ‘nyomás’ 
kifejezés azt a jelenséget takarja, amikor valaki az éjszaka közepén arra ébred, hogy 
nem kap levegőt, és se szólni, se mozdulni nem tud addig, míg a boszorkány le nem 
száll a mellkasáról. A „nyomás” azonban nem csak rövidtávú gondokat okozhat, 
de a megrontás egy formájaként hosszútávú betegségek előidézésére is alkalmas.59

Ugyancsak sajátos eleme a boszorkánypereknek az ördög helyett megjelenő 
„tündérkirálynő” alakja,60 amelynek előzményeként értelmezhetjük a középkori 
boszorkányvádak alapjaként feltételezett, Diana istennőhöz szóló termékenység-
kultuszt.61 Egyes Európa szerte elterjedt motívumok hiányoznak a magyarországi 
perek anyagából, ilyen például a kereszteletlenül elhunyt csecsemők zsírjából fő-
zött kenőcs.

Boszorkányperek Kolozsvárott és Nagybányán

A boszorkányüldözés és a boszorkányperek felbukkanásának okait elsősorban a 16. 
századi Erdély vallási és társadalmi feszültségeiben kell keresnünk. A vallási ellen-
tétek kiéleződése a reformáció térhódításával, elsősorban az unitáriusok megjele-
nésével kapcsolható össze, de komoly konfliktusforrásnak tekinthetőek az etnikai, 
társadalmi és nemzetiségi különbözőségek is.62 Nem meglepő tehát, hogy a boszor-
kányvád sokszor hétköznapi helyzetből pattant ki, mint a gyógyítók egymás elleni 
harca, az irigység, vagy mágikus képességektől való félelemből tett szomszédok 
elleni feljelentés, de gyakran megjelenik a családi kapcsolatokból kiinduló per is.63

A vád nagyon gyakran érte a szegényeket és a társadalom peremére szorult ki-
sebbségi csoportokat. Erdélyben nyomon követhető az a tendencia is, hogy a bo-
szorkányság vádját előszeretettel húzták rá az újonnan érkezettekre, betelepedet-
tekre, azaz minden olyan csoportra, akik egyesek szerint nem illettek közéjük, pél-
dául Nagybányán a románokra, Kolozsvár esetében pedig a románok mellett az ős-
lakosnak számító szászokra.64 Komáromy Andor 1910-ben megjelentetett 1565–1593 
57 Szendrey Ákos: A magyar néphit boszorkánya, Budapest, Magvető, 1986, 139.
58 Klaniczay Gábor: „Boszorkányhit, boszorkányvád, boszorkányüldözés a XVI–XVIII. században”. 

Ethnographia, XCVII, 1986, 284.
59 Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága, Budapest, Corvina, 1981, 153–154.
60 A szépasszony-tündér elemet Botzi Klára perében is több alkalommal láthatjuk. Klaniczay (2005). 
61 Pócs: i. m., 163–164.
62 Klaniczay (2005).
63 Klaniczay (2014), 287. 
64 Pakó – Tóth G.: i. m.



IX. évf. $%&'/(.IX. évf. $%&'/(.

40

közötti kolozsvári persorozatot bemutató könyve,65 Kiss András munkássága,66 va-
lami az ő kezdeményezéseiket folytató kutatók – többek között Tóth G. Péter, Pakó 
László, Szabó T. Attila, Kalmár Tamásné, Sz. Kristóf Ildikó és Klaniczay Gábor – 
munkája segít pontosabb képet alkotni a 16. század és a 17. század első felének erdé-
lyi boszorkányképéről, a boszorkányvád mozgatóiról és az eljárások mibenlétéről.

A vádlottak egyik legjellegzetesebb csoportját azok alkotják, akiknek valamifé-
le „mágikus szakértelme” volt – gyógyítók, javasasszonyok, bábák –, akik egymás 
elleni konkurenciaharcukban gyakran riválisukat nevezték meg a rontások okozó-
iként, de ez a vád hosszú távon visszaszállt saját magukra is, üldözési hullámot in-
dítván ezzel.67 Számos erre a tendenciára utaló pert találunk a kolozsvári peranya-
gokban, például a Kolozsvárott elsőként halálra ítélt gyógyítók: Kőmíves Prisca, 
Bótzi Klára és Rúsa 1565. évi esetében, ahol a vádaskodást elindító Botzi Klárára 
magára is visszaszállt a boszorkányvád.68 Ez a vádtípus kerül elő Európa szerte a 
leggyakrabban, részben a gyógyítás és a rontás képességének közös alapja, részben 
pedig az egymás elleni vádaskodás miatt. A bábaként és gyógyítóként tevékenyke-
dő embereket jellegzetesen kettős megítélés övezte, ha ugyanis egy gyógyítás nem 
sikerült, vagy egy szülés a gyermek vagy az anya halálával járt, könnyen felmerült a 
gyanú, hogy a bába vagy gyógyító valójában rontó boszorkány.69

Ezek a kölcsönös vádaskodások az egyéni perek okain túl arra a folyamatra is 
rámutatnak, hogy bár korábban a gyógyítók a boszorkányrontás diagnózisával a 
közösségek belső működésében megjelenő feszültségeket egyensúlyba tudták hoz-
ni, később, a 16–18. században ez a szerepük maguk ellen fordult: átalakult egyféle 
intézményesített megtorlásba, vádaskodásba.70

A démoni erőktől való félelem népi képzete az esetek egy részében jogtalan ön-
bíráskodáshoz vezetett. A 15–16. századtól kezdve azonban új módja lett a meg-
torlásnak: a törvényszerű vádemelés.71 A hatóságok boszorkánysághoz való vi-
szonyának megváltozása együtt járt a boszorkány-panaszok meghallgatására való 
hajlandóság megnövekedésével.72 A mindig is jelenlévő boszorkányvád valódi 
boszorkányüldözéssé éppen ezért akkor válhatott, amikortól a hatóságok addigi 
boszorkánysággal szembeni szkepticizmusa megváltozott, és a kereszténység ellen 
irányuló összeesküvésként immár figyelni, majd kiirtani igyekeztek azt.

65 Komáromy Andor (szerk.): Magyarországi boszorkányperek oklevéltára, Budapest, Magyar Tudományos 
Akadémia, 1910.

66 Kiss András (szerk.): Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák, Bukarest–Kolozsvár, Kri-
terion Könyvkiadó, 1999.

67 Balogh Béla (szerk.): Nagybányai boszorkányperek, Budapest, Balassi, 2003, 9.
68 Klaniczay (2014): 30. 
69 Klaniczay (2005).
70 Uo.
71 Érdekes jelenség, hogy amikor 1700 táján véget ért a boszorkányüldözés Nyugat-Európában, s ezzel 

együtt a rossz viszonyok és esetleges sérelmek rendezésére sem volt többé alkalmas a vádemelés, na-
gymértékben visszatért az önbíráskodás. Lásd: Bailey: i. m., 368.

72 Cohn: i. m., 264–265.
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A boszorkányperek indítékainak számos oka közül érdemes kiemelni az ezzel 
összecsengő társadalmi vonatkozásúakat, azokat a boszorkányüldöző személyeket, 
a notórius feljelentőket, akik nagyban hozzájárultak egy-egy üldözési hullám kiala-
kulásához. Az a kolozsvári tendencia, hogy a perek mind magánvádlók kezdemé-
nyezésére indultak, majd közvádlókként a városi prókátorok indítványozása által, 
teret engedett a notórius feljelentőknek.73

Szemléltető példa erre Gruz Péter és Igyártó György személye, akik a 16. szá-
zadi kolozsvári perek visszatérő alakjai, számos per elindítói.74 Gruz Péter szabó-
mester, Komáromy Andor szerint szerény anyagi helyzete és a kitaszítottság érze-
tének kompenzálása állhat a gyakori vádaskodás hátterében. Tudjuk azonban azt 
is, hogy Gruz Péter a boszorkányvádat ügyesen használta olyan esetekben is, ahol 
ügye vesztésre állt, mint például akkor, amikor válási kérelme az egyházi bíróságtól 
a városi bíróság elég került: a felesége elleni vádak között utolsóként, mintegy leg-
erősebb érvként felhozta az éjszakai járkálás vádját.75

Pakó László munkái révén részletes képet kaphatunk Igyártó György kolozsvári 
boszorkányüldözésben játszott szerepéről is, akinek a nevéhez előbb, mint magán-
személy, majd mint a város prókátora több per is fűződik.76 Kolozsváron az álta-
la megnevezett boszorkányok mindannyian a máglyán végezték, néhány esetben 
még akkor is, amikor a bírák első fokon hajlandóságot mutattak a vádlottak felmen-
tésére.77

A „nagy” boszorkányüldözőktől eltérő módon azonban ő nem vallási, etikai, 
politikai vagy gazdasági okokból, és nem is a hit védelmezésének vágyából fakadó-
an szállt szembe a boszorkányokkal, sokkal inkább a bosszúvágy és a pénzsóvárság 
voltak az okok, amelyekhez a boszorkányvádban megfelelő módszerre lelt.78 Tevé-
kenysége jól példázza, hogyan képes a boszorkányvád fegyverré válni az emberek 
kezében, a hatalomvágy, személyes sérelmek és ambíciók eszközévé, noha az ül-
dözési hullám csak számos más hatás együttes figyelembevételével magyarázható 
jelenség.

A kolozsvári boszorkányokkal kapcsolatos peres eljárás módjáról Kiss András, 
Pakó László és Tóth G. Péter is hangsúlyozzák, hogy a boszorkányokkal kapcsola-
tos eljárás alig különbözött más bűncselekmények peres eljárásától, mivel a boszor-
kányság, Spanyolországgal és Európa nagy részével ellentétben, a világi bíróságok 
hatáskörébe tartozott. Mivel az ítélet lényegében a társadalmi büntetőigényre rea-

73 Pakó László: „Boszorkányvádak az anyagi érdek és a bosszúvágy szolgálatában. Igyártó György 
prókátori tevékenysége és az 1580-as évek kolozsvári boszorkányperei”. In Klaniczay Gábor – Pócs 
Éva (szerk.): Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet-Európában, Budapest, Balassi Kiadó, 2014, 
156.

74 Lásd: Pakó – Tóth G.: i. m., 56–60, 64–67.
75 Komáromy: i. m., 185–207.
76 Bővebben lásd: Pakó – Tóth G.: i. m., 163–164., Pakó: i. m.
77 Pakó: i. m., 160.
78 Pakó: i. m., 168.
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gált, a vádlottaknak kevés esélyük volt a felmentésre, akkor is, ha tanúkat sorakoz-
tattak fel saját védelmükben.79

A nagybányai boszorkánykép elsősorban a protestáns démonológia80 és a ké-
sőbb megjelenő katolikus elképzelések hivatalos álláspontja, valamint a nem hiva-
talos hírforrások és a helyi hiedelemkészlet együttes működéséből fakadt. A perek 
dokumentumai alapján a protestáns hitelvből kiindulva azt a közembert tartották 
boszorkánynak, aki „társalkodott az Ördöggel”, még akkor is, ha megszerzett tu-
dását jóra (pl. gyógyítás) használta fel; valamint boszorkánysággal vádolható az a 
személy is, aki az ördöggel társalkodóhoz fordult segítségért, ahelyett, hogy az is-
teni gondviselésre bízta volna magát. A nagybányai hiedelemrendszer szerint a bo-
szorkány képességeit mindig nőnemű családtagjától örökölte, vagy tanulással sze-
rezte.81 Rendelkezhet segítő ördöggel, amely egy tóban lakó kicsinyke lény, akinek 
a szolgálataiért cserébe a boszorkány kapcát és nadrágot ajándékoz neki, esetleg 
pénzt ad. Ugyancsak a segítő ördög szerepét hivatott betölteni a boszorkányokat 
néhány esetben kísérő lidérc is, amely általában csirke, pulyka vagy repülő tüzes 
lényként ölt testet.82 Segítő ördög mellett segítőállataik is vannak, amelyeket ellen-
ségeikre küldhetnek, hogy megrontsák vagy visításukkal megijesszék őket. Ezek az 
állatok parancsra jelennek meg, leggyakrabban fekete macska, varangyos béka, né-
hány esetben pedig kígyó formájában. A boszorkány felismerhető a macska alakban 
vele lévő segítő állatáról, de megtévesztő módon ő maga is macskává tud változni, 
rögtön visszaváltozik azonban, ha ráütnek. Szintén a felismerést elősegítő a sóra hí-
vás is, mivel a boszorkány köztudottan a keze fejéről nyalja a sót. Az azonosítás egy 
másik módja az is, ha a mestergerenda alatt a megrontott csecsemőről levett pok-
rócot verik. E hit szerint a boszorkányok általában éjjel jelennek meg, legtöbbször 
rontó célzatú tevékenység céljával. Az áldozatok nyomásról, a fejük megrázásáról, 
de egy-két esetben egészen komoly vérszívásról és a harapásról számolnak be.83 
A boszorkányok fő célja a rontás, ami ellen tömjénes rongy hordásával igyekeztek 
védekezni az emberek. Nem egyedi eset azonban, hogy a rontást a boszorkány, 
leginkább fenyegetés hatására visszavonja.84

79 Pakó–Tóth G.: i. m., 39; Klaniczay (2005).
80 Stuart Clark kutatásai szerint a protestáns démonológia a jó boszorkányokat ugyanolyan, ha nem 

még kártékonyabb embereknek tekintette, mint a rontó boszorkányokat, mivel ők azt az illúziót 
keltik az emberekben, hogy mágikus képességeik révén segíteni tudnak rajtuk, ám valójában ezen 
képességeik az ördögtől származnak. Lásd: Stuart Clark: $inking with Demons. $e Idea of Witchcra% 
in Early Modern Europe, Oxford, Clarendon Press, 1997, 459.

81 Érdekes ellentmondás, hogy bár női ágon öröklődik, vérszerinti kapcsolatot nem igényel az öröklés. 
A boszorkányság tudományát az anyóstól is örökölheti a boszorkány.

82 A lidérc jelenléte több magyarországi perben is előkerül, területtől függetlenül. Schram Ferenc 
(szerk.): Magyarországi boszorkányperek (1529–1768) I–III, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1970–1982. 

83 Ez a vád nem túl gyakori az erdélyi perekben, viszont a baszkföldi perek legtipikusabbja.
84 A nagybányai boszorkányképzetet Balogh Béla vonatkozó írása alapján foglalom össze: Balogh 

(2003). 
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Összegzés

Az egymástól földrajzilag távoli eső két terület boszorkányképe ebben a korszak-
ban fő vonásaiban hasonló, ugyanakkor számos sajátos részletben különböző 
jegyeket hordoz. Magyarországon főleg női, magányos gyógyítókat, bábákat és 
füvesasszonyokat vádoltak meg boszorkánysággal, s noha megjelenik a csopor-
tos boszorkányság is, nem olyan integránsan, mint Európa más részein. Ezzel 
szemben a baszkföldi boszorkányság változatosabb képet mutat a nem és a kor 
tekintetében. Egyaránt megjelennek férfiak és nők, valamint nagyon sok gyerek is 
a boszorkányok „szektájában”, sőt, gyakori, hogy egész boszorkány „dinasztiák” 
alakulnak ki.

A baszkföldi boszorkányképnek az általánostól eltérő elemei nagyban hozzájá-
rultak ahhoz, hogy Alonso de Salazar Frías hatékonyan léphetett fel a boszorkány-
hisztéria ellen. Salazar racionális érvelését jelentősen megkönnyítette a baszkföldi 
boszorkánykép démonikus képzete. Az adott közösségek boszorkánya ugyanis 
nem más, mint a striga archaikus típusába tartozó vámpirisztikus csecsemőgyil-
kos, ellentétben az Európa szerte elterjedt, Magyarországra is jellemző kuruzs-
ló-gyógyító malefica képzetével. Míg ez utóbbi a maga ellentmondásaival együtt 
is egy viszonylag racionális és hihető, a bábák és füves asszonyok mentén akár 
tetten is érhető személy, addig a baszkföldi boszorkány egy démonikus alak, aki-
nek a létezése és tevékenysége kevéssé kézzelfogható, s ezért sokkal könnyebben 
hitelteleníthető.

Különbségek azonban nem csak a vádlottakban, hanem a vádlókban és a vád 
okaiban is felismerhetők, ugyanis míg Zugarramurdi és Urdax esetében sokszor 
gyerekvádlókkal, bűnbakképzéssel és az álomjárvány okozta hisztériával találjuk 
szembe magunkat, addig Erdélyben sokkal gyakoribbak és jellemzőbbek a vádas-
kodó gyógyítók és a notórius feljelentők.

Eltéréseket találhatunk az eljárás és az ítélethozás menetében is. Baszkföldön 
a boszorkányság kérdésével nagyrészt az Inkvizíció tagjai foglalkoztak, empiriku-
san és módszeresen igyekezve felkutatni a vádak lehetséges okait és igazságtartal-
mát, másrészt viszont a falvak belső szokásai mentén lehetőség nyílt a bűnbocsánat 
elnyerésére. Ezzel szemben Kolozsvárott világi bíróság tárgyalta a boszorkányok 
ügyét, akiknek legtöbbször kevés vagy épp egyáltalán nem volt módjuk a jogor-
voslásra.

A boszorkányok megítélése és üldözése folyamatosan változó, általános és egye-
di kulturális elemeket egyaránt magába foglaló folyamat volt, ahol keveredett a népi 
hiedelem az elit démonológiájával, az általános európai boszorkánykép az adott 
terület saját hiedelemrendszerével és a vádlók, bírák saját nézőpontjaival. Azonban 
azt is látnunk kell, hogy a boszorkányüldözések egyik kiváltója az egyházi bírósá-
gok és a világi elit beavatkozása a népi hiedelembe. A tradicionálisan szerveződő és 
működő közösségek életében a boszorkányság önmagában nem jelentett üldözni-
való jelenséget, erre csak akkor és ott került sor, ahol az elit a saját démonológiája 
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mentén értelmezte a népi boszorkányhit megnyilvánulásait, s felruházta azt az egy-
házi hatalom, és minden emberi érték legfőbb ellenségének képzetével.85
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Abstract
Comparison of Basque and Transylvanian Witch Trials in the 16th–17th Centuries

$is paper seeks to point out the characteristics of the witch hysteria and the view of witches 
in the Basque Country, which played an essential role in the cessation of witch-hunts and of 
burnings at the stake in Spain in 1614. It analyses the contrast between the characteristics of the 
Basque witch-hunts and those in Transylvania. $e paper compares the typical view of witches 
in Transylvania, especially Cluj-Napoca, from the point of view of the people’s beliefs and of 
the elite’s demonology, by highlighting the characteristics of the view of witches in the area, the 
main types of accusations, the motives of the reports and the procedures against witches. By 
pointing out these characteristics, we can see how the demonistic and vampiristic notion of the 
view of witches in the Basque Country contributed to the cessation of the witch-hunts, and the 
circumstances in which witch-hunts intensified in Transylvania at about the same time.
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85 Klaniczay Gábor: „A történeti antropológia tárgya, módszerei és első eredményei”. In A. Gergely 
András (szerk.): Kulturális antropológia, Budapest, Fővárosi Pedagógiai Intézet, 2003, 30–50. Online: 
mek.oszk.hu/01600/01668/01668.pdf.


