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Baló Szilvia:

Boszorkányok és /vag y  
m agzatelhajtók, 

csalók, tolvajok?
MEGJEGYZÉSEK A MAGYARORSZÁGI 

BOSZORKÁNYPEREK JOGTÖRTÉNETI
KUTATÁSÁHOZ

Három nagyobb és számos kisebb forráskiadvány, 
valamint könyvek és tanulmányok sokasága 
foglalkozott a magyarországi boszorkányság 

bírósági jegyzőkönyvekben és aktákban megjelenő 
nyomaival. Miközben néprajzi, mentalitás-, társadalom- 
és bizonyos szempontból politikatörténeti (Erdély) fel
dolgozások láttak napvilágot, úgy tűnik két igen fontos 
momentumról elfeledkeztek.

Az egyik ilyen alapkérdés a boszorkányper fogalmá
nak egyértelmű meghatározása, amely nagyban meg
könnyítené a további kutatásokat. A másik lényeges 
probléma a boszorkányperek jogtörténeti kutatásának 
majdnem teljes hiánya, a jogtörténészek és a joghistóriai 
szempontok mellőzése a peranyagok feldolgozása során.

A  BO SZO RKÁNYPER F O G A L M A  ÉS 
A Z  ELHATÁRO LÁS SZEM PO NTJAI
A német jogtörténeti szakirodalom a Hexenprozess1 tartalmi 

elemeit mindenre kiteijedően meghatározza Ezen a nyomon 
elindulva a magyar boszorkányper fogalmi elemei is rögzí
thetők. A Magyar Néprajzi Lexikonban olvasható szócikk2 túl 
általános ahhoz, hogy a magyarországi viszonyokra teljes 
mértékben alkalmazható legyen, ezért szükséges egy speciális 
magyar fogalom kidolgozása Miután mindazok a perek, ame
lyek boszorkányság vádjával indultak vagy ezzel valamilyen 
kapcsolatban voltak a történettudomány, a néprajztudomány és 
a jogtudomány kutatási területének és módszertani 
lehetőségeinek a határterületére esnek, ezért célszerű lenne egy 
interdiszciplináris fogalom bevezetése.

Ahhoz, hogy a boszorkányper pontos definícióját

megalkothassuk, szükséges magának a boszorkány fo
galomnak is a meghatározása, amely a néprajz oldaláról 
közelíthető meg a legjobban, de annak jogi vonatkozá
sait sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A boszorkány jogi- 
jogtörténeti- és néprajzi fogalma között egyetlen alap
vető különbséget lehet felfedezni. A jogtörténeti szak- 
irodalomban a boszorkány „társadalomra veszélyes
ségét” emelik ki elsődlegesen, ahogy azt Makay Dezső a 
19. század végén megfogalmazta: „természetfölötti 
hatalmat nyert más emberek megkárosítására.” A jogtör
ténet szempontjából egyértelmű, hogy a boszorkány ál
tal végzett ártalmas tevékenység és az ehhez kapcsolódó 
istentagadás az, amiért a boszorkányságot bűncselek
ményként üldözték. A magyar jog az egyik legsúlyosabb 
bűncselekménynek tekintette Szent István I. decretumá
nak 31. és 32. cikke óta.3 Ezt annak ellenére ki lehet 
jelenteni, hogy az összetett boszorkányfogalom az 
Árpád-korban még valószínűleg ismeretlen volt.4 Ezzel 
szemben a néprajzi megközelítés a boszorkányok pozi
tív tulajdonságait, mint például a gyógyító tevékeny
séget is értékeli.5 Ezzel magyarázható, hogy a jog- 
történeti kutatások a történetileg kialakult összetett bo
szorkányfogalommal dolgoznak.6 Amíg a néprajz 
tudományában a boszorkány pozitív és negatív tulajdon
ságit is elemzik, addig a jogtörténet csak és kizárólag azt 
a magatartást vizsgálja, amely a társadalomra veszélyes, 
tehát üldözendő.

Könnyebb a helyzete a kutatónak, amikor a per fogal
mát kell rögzítenie, mivel ahhoz a jogtudomány évszá
zadok óta kikristályosodott fogalmi rendszerét kell ala
pul vennie. A boszorkányság a 18. század végéig bűn- 
cselekmény, tehát a büntetőeljárás tárgyából7 levezet- 
hetően csak büntető-eljárásban bírálható el. A per, 
ahogy ez történetileg kialakult, csak a büntetőeljárás 
második (bírósági) szakaszát jelöli,8 így azok a bo
szorkányság miatt indított eljárások, amelyek még az 
előkészítő eljárásban befejeződnek, elvileg nem vonha
tók a fogalma alá. Ebből kiindulva helyesebb lenne bo
szorkány-eljárásnak nevezni ezt az ügycsoportot, azon
ban az eddig használt boszorkányper kifejezés annyira 
meggyökeresedett, hogy pontosítása, megváltoztatása 
már nem célszerű, csak fokozná a terminológiai zavart.

Mindezek után a következő definíció adható: bo
szorkány-eljárás (boszorkányper) az a magyarországi, 
16-18. századi büntető eljárás, amelyet boszorkányság
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vádjával indítanak vagy az eljárás során a bíróság az 
elkövetést megállapítja. Ez azt jelenti, hogy a vádpontok 
között vagy a határozatban (ítéletben) a boszorkányság 
(maleficium, veneficium) bűncselekményének szerepel
nie kell.

Amennyiben ezt a meghatározást elfogadjuk, akkor 
annak egyes fogalmi elemeit részletesen meg kell ma
gyarázni, hogy a más jellegű eljárásoktól elhatárolhas
suk a boszorkánypereket.

Nagyon fontos a korszak meghatározása, hiszen 
boszorkányok elleni eljárások a Váradi Regestrum adatai 
alapján korábban is voltak, de akkor még vegyes 
összetételű, egyházi és világi tagokból álló bíróság elé 
tartozott a boszorkányság. Világi bíróság eljárását 1. 
Ferdinánd 1527:6. törvénycikke rendelte el a varázs
lónőkkel (incantalrices) szemben és ezzel a cselekményt 
a közbűncselekmények közé sorolta. Előtte nem volt 
még társadalmi igény a boszorkányság elleni büntetőjogi 
fellépésre. A boszorkányperek lezárásának időpontját 
Mária Terézia rendeletéi jelentik 1756-1768 között.9

Igen lényeges, hogy a boszorkányper csak bün
tetőeljárás lehetett, amely kizárólag vérhatalommal 
rendelkező bíróság előtt folyhatott. Minden más 
hatóság eljárásánál (pl.: mezővárosi tanács) fogalmi
lag kizárt a boszorkányper kifejezés használata, hiszen 
ezek a fórumok nem állapíthatták meg határozataik
ban, hogy boszorkány-e valaki, azaz a delictum pub- 
licum körébe tartozó boszorkányság bűncselekményét 
a vádlott elkövette-e vagy nem, mivel nem volt hozzá 
hatásköre (pallosjoga).10 Ha mégis a mezőváros taná
csa hozott elmarasztaló ítéletet, mint az a közölt joge
setekben előfordult pl.: Rimaszombaton,11 akkor ez a 
hatáskörének túllépését jelentette, vagy egy szokásjo
gi úton megszerzett privilégiumot feltételez, amely 
mindeddig ismeretlen a jogtörténeti kutatás számára. 
Az más kérdés, hogy felsőbb szintű bíróságok (hatósá
gok) megkeresésére bizonyos eljárási cselekményeket, 
tanúkihallgatásokat, szemlét lefolytathattak helyi 
elöljárók. Ezekből az esetekből viszont nem lehet le
vonni azt a következtetést, hogy minden rendű és 
rangú hatóság eljárhatott ezekben az ügyekben, ahogy 
azt a néprajzi irodalom megállapítja.12

A 19. századi jogi irodalom teljesen természetesnek 
vette, hogy csak a boszorkányság vádjával indult eljárá
sokat lehet boszorkánypernek minősíteni, erre utal az a 
tény is, hogy a Magyar Jogi Lexikonban csak a boszor
kány szócikk szerepel, ezen belül foglalkozik a szerző az 
eljárási kérdésekkel.13 A boszorkányper-definíció alap
ján nem lehet ilyennek minősíteni azokat a büntető eljá
rásokat, ahol sem a vádpontok között, sem az ítéletben 
nem szerepel a boszorkányság bűncselekménye. Egy 
jogesetben például a vád magzatelhajtás volt, amelynek 
elkövetését a bíróság ítéletében meg is állapította, ennek 
megfelelően az elkövetőt fővételre ítélte. Egyetlen 
momentum utal csak a boszorkányhitre, az, hogy a vád
lott a paráznaság elkövetésében bűntársának az ördögöt 
jelölte meg, így védve a kedvesét.14 Ettől eltekintve egy 
szokványos és tipikus 18-19. századi magzatelhajtási 
eset. Nem vonható a boszorkány-eljárások körébe az az

ügy sem, amelyben egy falusi bíró az általa boszorkány
nak tartott asszonyt vízpróbának vetette alá, majd 
megégette. A vád is gyilkosságot említett, így a jogeset 
csak adalékot szolgáltathat a boszorkányperekben 
követett eljárási cselekményekre, amint ezt Kiss András 
is leszögezte.15 Ezt a cselekményt semmiképpen nem 
lehet hatalmaskodásnak minősíteni, mint azt Tóth G. 
Péter tette. A nagyobb hatalmaskodás tényállásába nem 
illik, mert a passzív alanya nem nemes. Kisebb hatal
maskodás nem lehet, mert az eredmény egy ember 
halála. Ezen kívül hiányzik az ítélet, amelyben megál
lapították a bűncselekmény elkövetését és a büntetést.16

Ez a két utóbbi példa már olyan forráskiadványból 
származik, amelynek szerkesztője jelzi, hogy a kiad
ványban nem csak kifejezetten boszorkányság miatt 
indult eljárásokat, hanem becsületsértéseket (rágal
mazásokat) -  és a jelek szerint egyéb bűncselek
ményeket -  is közöltek, hogy minél több adalékot szol
gáltassanak a boszorkány-elképzelések feltérképezésé
hez, ellentétben a korábbi felfogással, amely szerint 
ezek az esetek nem bírnak néprajzi jelentőséggel.17 Ez 
a tág értelmezés azonban az olvasóban azt a képzetet 
keltheti, hogy minden olyan eset ide tartozik, amelyben 
valami „boszorkányos” elhangzott. A kiterjesztő 
értelmezés elfogadása esetén viszont indokolatlannak 
tűnik az anyaggyűjtés befejezése a 18. század végén,18 
hiszen az 1840-es évekből is van adat a boszorkányhit- 
tel kapcsolatos bűncselekményekről. Ilyen például az a 
Zólyom vármegye levelezője által leírt három történet, 
amely a Pesti Hírlap első évfolyamában jelent meg.19 A 
boszorkányság egyik kései forrásával találkozhatunk 
Békés vármegye sedriáján 1844-ben lefolytatott eljárás
ban. Nemes Kállay József békési lakost 1844. szeptem
ber 19-én ítélte a törvényszék sommás perben 1 hónap 
vas nélküli közmunkán töltendő szabadságvesztésre 
Sibrik Mária hites bába megveréséért.20 A becsatolt 
peranyagból kiderült, hogy a vádlott „előre forralt abbe
li dühösségében, mintha a’ nevezett bába az ő gyer
mekét megrontotta volna, kellő tisztességes elfogadás 
helyett vadúl megtámadni” merészelte. Egy jól beázta
tott kötéllel „b. az Istenit a’ boszorkány Jehovádnak” és 
„kurva boszorkány vagy” valamint más hasonló károm
lások mellett módszeresen végigverte. A bába esedező 
leveléből kitűnik, hogy Kállay fenyegette a sértettet, 
hogy gyógyítsa meg a gyereket, „mivel azt én ettem 
meg.” Rajber Károly seborvos megvizsgálta a 10 napos 
csecsemőt, akiről „az van álítva hogy rontásba szen
ved,” csomókat talált a testén, tehát ténylegesen beteg 
volt a kisgyerek.21

Nem lehet boszorkánypernek nevezni azokat az 
eljárásokat sem, amelyeket polgári bírói fórumok előtt 
folytattak le delictum privatum körébe tartozó cselek
ményekért. Erre a téves meghatározásra a legjobb példa 
Bagi Zoltán tanulmánya, amelyben a közölt és elemzett 
jogesetek többsége kifejezetten ebbe a csoportba tar
tozik. Bétsy Istvánná, Pataky István, Matho Andrásné és 
Rúss Gergely egyértelműen a mocskolódás egy speciális 
változatát, a „megboszorkányozást” követte el, amit a 
tanács meg is állapított. Öreg Balogh Istvánná esetében



felmerülhet a boszorkányság vádja, de a tanács nem 
talált kifejezetten erre utaló nyomot, inkább egy poten
ciális méregkeverőtői kívántak megszabadulni. A 
Baksza Mártonnéval szemben lefolytatott eljárásban 
szerepel egy olyan tény, amely miatt a mezőváros biz
tosan nem járhatott el: egy csecsemő halála. Akár 
boszorkányság, akár emberölés lenne a vád, a szentesi 
tanács nem mondhatott ítéletet, így az úriszékre tették át 
az ügyet.22 Ezek a mai fogalmaink szerinti becsületsér
tések, rágalmazások -  a korabeli terminológia szerint 
mocskolódás -  esetleg könnyű testi sértések, amelyek 
nem voltak „igazi” büntetőügyek.23 Nagy Sándor is éle
sen elhatárolta a boszorkánypereket a későbbi becsület
sértési ügyektől,24 a Debrecenben előfordult esteket a 
18. század közepén a városi törvényszék egyértelműen 
nem boszorkánypernek minősítette.25 A 16-19. századi 
jogfelfogásba sem illett bele, hogy halállal büntetendő 
cselekmények (pl.: gyilkosság, rablás, súlyosabb lopás) 
között a lényegesen kisebb tárgyi súlyú, nagy tömegű, 
csak a helyi viszonyokra kiható ügyeket tárgyaljanak 
hosszas és költséges eljárás során. Ennek felismerése 
vezetett oda, hogy a Magyarországi boszorkányság for
rásai harmadik kötetében már élesen elhatárolták a való
di boszorkánypereket és a delictum privatum alá tartozó 
cselekményeket.26

Mindezek alapján minden olyan hatósági vagy 
bírósági eljárást, amely nem illik a fogalom-megha
tározás alá, ki kell zárni a boszorkányperek közül.

A  BO SZO RKÁNYPEREK
JOGTÖRTÉNETI V IZ S G Á L A T Á N A K  LEHETŐSÉGEI 
ÉS MÓDSZEREI
Az elhatárolási kérdések átvezetnek a boszorkány

eljárások kutatásának másik nagy problémájához. A 
boszorkányperek büntetőeljárások, ahol a bűncselek
mény elkövetésének megállapításáról, a vádlott bű
nösségéről dönt a bíróság. Ennek ellenére a publiká
ciókból nem tűnik ki, hogy jogtörténeti szempontú fel
dolgozása is megtörténik-e ezeknek a jogeseteknek. Sőt 
a legújabb forráskiadvány szerkesztője kifejezetten 
sajnálkozik a feldolgozatlanságon és ajánlja a publikált 
iratokat a jogtörténészeknek.27

A korábban közölt peranyagok azonban sok helyen 
nem teljesek, ennek a történelmi körülményeken kívül -  
iratpusztulás, nem szakértő rendezés, sajátos selejtezési 
gyakorlat28 -  a közlést előkészítők sajátos látásmódja is 
oka. Egy peranyag ismertetésénél ezt olvashatjuk: 
„Kétszeri perfelvétel és halasztás után harmadjára zárták 
le az ügyet. Az első két perújrafelvételt (sic!) nem 
közöljük, mivel csak jogi eljárásokat tartalmaz, érdem
ben nem mond újat.”29 A Schram Ferenc által kiadott 
három kötetnyi boszorkányper bevezetőjében a joge
setek csonka közzétételének magyarázatául szolgáló 
megállapítások: „néhány lényegtelenebb, néprajzi 
érdeklődésre számot nem tartó sablonos részt elhagy
tunk [...] elhagytuk a nemegyszer több fóliónyi ter
jedelmű perbeszédeket, amelyek úgyis csak a tanúki-

__hallgatás meritumát adják. Néha, ha a  deliberatumban
36

még egyszer összefoglalják a vád tárgyát képező cse
lekedeteket, ezekben az esetekben is csak a lényeget 
közöljük.”30 Ebből az tűnik ki, hogy a közzététel célját 
és szempontjait is a „néprajzi érdeklődés” határozta 
meg, tehát fel sem merült egy jogtörténeti elemzés 
lehetősége. Hasonló forráskiadási szempontok a már 
közölt iratanyag utólagos jogtörténeti elemzését is 
lehetetlenné teszik, és kétséget ébresztenek a többi joge
set teljességét és hitelességét illetően. Ettől a sajátos 
szemlélettől eltérően az 1997-ben elindult forráskiadás 
már kifejezetten törekszik a lehető legteljesebb közlésre, 
figyelembe véve a jogtörténet szempontjait is.31

Koncz Ibolya Katalin szerint a boszorkányság 
jogtörténeti szempontból alig kutatott terület.32 Azt már 
Iklódi András is megállapította 1982-ben, hogy a 
boszorkány üldözés kutatásában a legelhanyagoltabb a 
jogtörténeti feldolgozás.33 Az első lépést megtette en
nek a hiánynak a kiküszöböléséhez, hiszen mind az 
anyagi jogi, mind az eljárásjogi hátteret ismertette a 
boszorkányperek vonatkozásában, részletesen kitérve a 
Praxis Criminalis esetleges hatásaira. Mivel a  Cseme- 
gi-kódex hatálybalépéséig a büntetőjogot is a szokásjog 
uralta, a tényleges jogfelfogásról és a gyakorlatról nem 
nyerhetünk valóságos információkat a jogszabályokból. 
Ez csak a jogtörténeti kutatások egyik kiindulópontja 
lehet. A Praxis Criminalis magyarországi alkalmazá
sáról a Pécsen folyó munka ellenére sem rendelkezünk 
annyi ismerettel, hogy biztosan megállapítható legyen a 
boszorkány-eljárásokra gyakorolt hatása.34

Pócs Éva már 1983-ban felvetette „az egyoldalú 
néprajzi megközelítés mellett más -  történeti, szocioló
giai, szociálpszichológiai, jogtörténeti stb. -  szempon
tokkal” történő gazdagodás lehetőségét.35 A későbbi 
kiadványokat, közleményeket forgatva a jogtörténetre 
vonatkozóan ez nem valósult meg, pedig Klaniczay 
Gábor három évvel később megismételte ezt.36 Pócs 
Éva pontosan meghatározta, hogy a boszorkányperek
ből mi mindenre lehet következtetni,37 csak maga a 
jogtörténet maradt ki. A programadó tanulmány után 
összeállt munkacsoport tagjai között már nem is 
találunk jogtörténészt.38 A többször felvetődő komplex 
kutatási lehetőséggel a jogtörténet nem élt, pedig a le
véltári munkát a megfelelő minőségű forráskiadványok 
lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá teszik. Ki kellene 
használni azt a lehetőséget, hogy egy hatalmas és vi
szonylag egyenletes eloszlású „jogesetgyűjtemény” áll 
rendelkezésre. A perek összetettsége miatt rengeteg 
információ nyerhető a 17-18. századi, gyakorlatilag 
ismeretlen büntető törvénykezésről és anyagi jogról.

Schram Ferenc és ezen elindulva Kristóf Ildikó és 
Kiss András helyesen állapította meg, hogy nemcsak 
egyes foglalkozási csoportokkal pl.: bábák,39 hanem 
egyes bűncselekményekkel is, mint például a paráz- 
naság, összefüggést mutatnak a boszorkányság miatt 
indult eljárások 40 Azonban a közölt forrásokban szá
mos más bűncselekményt is felfedezhetünk halmazai
ban a boszorkányság mellett41 -  vagy esetleg helyett - ,  
mint például csalás, emberölés, méregkeverés, magzat



elhajtás, csecsemőgyilkosság vagy lopás.42 A 18. 
század közepén Debrecenben már átalakulóban volt a 
szemlélet a racionálisabb gondolkodásnak megfelelően. 
A korábban egyértelműen boszorkányságnak minősített 
tettekben már vagyon elleni bűncselekményeket láttak 
pl.: a szemfényvesztés helyett csalást vagy lopást.43 Ez 
a folyamat tulajdonképpen a középkori -  kora újkori 
nagy bűncselekményeken belüli differenciálódás, a 
megváltozott társadalm i-gazdasági szituációhoz 
történő alkalmazkodása a büntetőjognak. Kiss András 
kifejezetten felhívta a figyelmet arra, hogy a kutatások 
során ezt a változást is nyomon kell követni.44

Több tanulmányban, összefoglalásban szerepelnek 
olyan közkeletű tévedések, amelyek kifejezetten a 
jogtörténeti szakirodalom felületes ismeretéből szár
maznak. Ilyen például Benedict Carpzov szerzősége a 
Ferdinandeaval kapcsolatban, amely 1942-ben Molnár 
Éva könyvének hatására terjedt el a tudományos 
közvéleményben.45 A történeti szakirodalomban előfor
dult olyan megállapítás is, hogy a Hármaskönyv tartal
mazza a boszorkányságnak, mint bűncselekménynek a 
büntetését,46 noha Werbőczy csak a nyilvános eretnek
séget sorolta a nóta infidelitatis körébe.47 Hasonló az is, 
hogy a Theresiana Magyarországon is hatályos volt, 
holott a királynő csak a vonatkozó 58. artikulust léptette 
életbe pátenssel, ha más részét is használták, az csak 
szokásjogi úton történt.48 A perek megszűnésének oka 
teljesen hasonló a halálbüntetés visszaszorulásának 
egyik okához, az abszolutista kormányzat ellenőrzése 
alóli kibújás. Ha uralkodói jóváhagyás kellett a halál- 
büntetés végrehajtásához, akkor nem halálbüntetést, 
hanem botot vagy szabadságvesztést szabtak ki.49 Az 
1756-1768 között keletkezett rendeletek az eljárás 
feltételeinek szigorításával akadályozták meg újabb 
perek indulását.50

A boszorkányperek történész és néprajzos feldolgozói 
sajátos szóhasználatukkal, segítő magyarázataikkal néha 
kifejezetten megnehezítik a jogtörténész munkáját, 
hiszen a gyermek „elvesztése” a korabeli iratanyagok 
alapján általában magzatelhajtásnak minősül, de a 
szerző a gyermek meggyilkolásaként értelmezte.51 Nem 
kizárt, hogy tényleg csecsemőgyilkosságról volt szó, 
hiszen a 19. század közepéig a magyar jogtudomány 
sem tudta egyértelműen elhatárolni a két cselekményt.52 
Azonban a közölt adatok alapján nem lehet eldönteni a 
kérdést, hiszen csak a tanúkihallgatási jegyzőkönyv 
kérdőpontjai állnak rendelkezésre. A második kérdésből 
viszont nem derül ki, hogy mi történt, mert csak a fazék
ba helyezés tényére vonatkozott a tudakozódás.53 így 
viszont egyik bűncselekmény feldolgozásánál sem lehet 
figyelembe venni ezt az adatot, mivel nem mutatható ki 
a szövegből sem a magzatelhajtás, sem a csecsemőgyil
kosság elkövetési magatartása.

Nemcsak a bűncselekmények, hanem az egyes eljárási 
cselekmények is téves értelmezést nyerhetnek. Ilyen a 
bizonyítási eszközök összekeverése a szankcióval. Az 
írásbeli büntető perben jól elkülöníthetőek a közbenszóló 
ítéletek és a végítéletet,54 azonban a boszorkány-eljárá

sok legnagyobb része a sommás eljárások közé tartozik, 
vagyis mellőzték a formaságokat pergazdasági okokból. 
Ez esetleg odáig terjedt, hogy egy mondatba fogalmazták 
a bizonyítást elrendelő határozatot és a végítéletet.55 
Ennek köszönhetően „összecsúszotf’a bizonyítási ítélet 
és a végítélet, azt a téves képzetet keltve az olvasóban, 
hogy a vízpróba és a tortúra is a szankció része. Ez 
vezette Tóth G. Pétert arra, hogy a 16-18. századi bün
tetőeljárás egyik legfontosabb anyagi bizonyítási 
eszközéről, a tanúvallomásokról jól megírt tanulmánya56 
után egy vitatható nézőpontú közleményt tegyen közzé a 
hidegvízpróbáról. A korabeli büntető-eljárási környeze
téből kiragadott formális bizonyítási eszköz egyik funk
ciójának tekintette a büntetést,57 ennek nyomán Pócs Éva 
már kifejezetten büntetés-végrehajtási kérdésként értel
mezte a folyampróba feltűnését a boszorkányperekben.58 
így a büntető alaki jog területére tartozó istenítélet elő
ször anyagi jogi intézményként kerül a köztudatba, majd 
büntetés-végrehajtási jog körébe tartozóként tűnik fel.

Előfordult, hogy a vizsgált terület kicsi volta 
(Szentes mezőváros), a jogesetek kis száma (6), a vizs
gált időszak rövidsége (10 év), valamint az, hogy a 
boszorkány üldözés utolsó évtizedére esik, teszi bizony
talanná a tanulmány megállapításait.59

A korabeli büntetőjog tudomány fejletlensége m iatt-  
a kódex hiánya, szakkönyvek kis száma, jogi oktatás 
problémái -  a bűncselekményi tényállások és a bün
tetési rendszer meghatározása a bírói gyakorlatban 
történt szokásjogi úton. Ezeknek a bűncselekmények
nek az elhatárolásához, a fogalmak és ezen keresztül a 
büntetőjogi dogmatika feldolgozásához nagy szükség 
van megalapozott forráskiadványokra. Egy ilyen hatal
mas jogesetgyűjteménynek tekinthető a boszorkány- 
eljárások kiadása is, amely mellett nem szabad a 
jogtörténeti kutatásoknak szó nélkül elmenni, külö
nösen, hogy az összeállítók kifejezetten fel is hívják a 
figyelmet a benne rejlő lehetőségekre.60 Nemcsak a 
boszorkányság bűncselekményének „szokásjogi tényál
lását” lehetne kimutatni a modem tényálláselemzéssel, 
hanem az egyéb olyan cselekményeket is, amelyek 
idővel részben vagy teljesen kiváltak a boszorkányság
ból. Az anyagi büntetőjog kínálta lehetőségek mellett 
igen fontos az eljárásjogi szempontú feldolgozás is, 
hiszen a boszorkányság az az archaikus népi jog
felfogást tükröző bűncselekmény, amely feltételez
hetően a legtovább kívánta meg a korábbi formális 
bizonyítási rendszer elemeinek a továbbélését. Ilyen 
például a vízpróba az 1710-es években61 és a fejre való 
eskü feltűnése még a 18. század második felében is 62 
amely a nyomozóelvi rendszertől alapvetően idegen.

A jogtörténeti szakirodalom ismeretének hiánya és a 
terminológiai pontatlanság azonban nem róható fel a 
néprajz és a történettudomány képviselőinek, hiszen a 
viszonylag kis számban, általában rosszul terjesztett 
egyetemi periodikákban, helytörténeti kiadványokban 
és jogi folyóiratokban publikált tanulmányok nehezen 
hozzáférhetőek. Nincs egységes jogtörténeti bibliográ
fia, az ismert és népszerű történelmi vagy társada-
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lomtörténeti folyóiratokban nem látnak napvilágot 
recenziók jogtörténeti munkákról. Tulajdonképpen 
„nem látszik” a jogtörténet, amiből a mindenre nyitott 
fiatal történész-generáció azt a következtetést vonja le, 
hogy a jogtörténet egy elavult, maradi, önmagáért való 
tudományág. Azt gondolják, hogy csak a jogszabályok 
keletkezéstörténetével foglalkozunk, amely a poszt
modern történetírás számára lényegtelen. Holott a 
jogtörténet feladata az egykori napi gyakorlat 
„rekonstruálása”, amely ezer szállal kötődik a minden
napok története és a  mikrotörténet néven emlegetett 
történetírási irányzatokhoz. A felhasznált források köre 
is azonos, hiszen a mikrotörténet igen gyakran egy-egy 
jogeset összes fellelhető forrását és körülményét 
elemzi, mint például Für Lajos: A berceli zenebona 
1784. (Budapest, 2000) című kötete.

Mindezek a problémák csak úgy oldhatók meg, ha az 
anyaggyűjtés kezdetén, az esetek kiválogatásánál is 
jelen van a büntetőjog-történész. Jogtörténeti szempont
ból nagyon fontos például, hogy a boszorkánypert 
lefolytató bíróság gyakorlatában hány ítélet született, 
milyen jellegű bűncselekmények miatt, milyen gyakori
ak a boszorkányok elleni eljárások, milyen szank
ciórendszert alkalmazott a bíróság más bűncselekmé
nyek miatt. Sajátos néprajzi, hitvilági háttere ellenére 
nem emelhető ki a boszorkányság a többi bűncselek
mény közül. Együtt kell vizsgálni minden büntetendő 
cselekményt, hiszen csak így lehet nyomon követni azt a 
folyamatot, amely során a nagy bűncselekmény- 
kategóriákból az egyes tényállások kiváltak.

Az utólagos feldolgozást pedig megkönnyítené a 
jogesetekre vonatkozó pontos és szakszerű tárgymu
tató, amely csak akkor valósítható meg, ha az adat
gyűjtésnél a korabeli anyagi és alaki jogot ismerő 
kutató készítené el. Ez lehetővé tenné, hogy a 
jogtörténész és a történeti antropológus a saját levéltári 
vagy szakirodalmi kutatásai közben előkerülő jogesetek 
analógiáit lényegesen kevesebb energia és idő befek
tetésével találja meg.

Pócs Éva a boszorkányperek intenzív kutatásának 
elkezdésekor felvetette egy „esetleges tudományközi 
együttműködés” lehetőségét is,63 amelyre eddig nem 
került sor, de az egyoldalú megközelítések kikü
szöbölése végett kívánatos lenne. A kutatócsoport tag
jai (jogtörténész, néprajzos, történész) segítséget tudná
nak nyújtani egymásnak a másik tudományterület szak- 
irodalmában történő eligazodásban. így elkerülhető 
lenne, hogy véletlenszerűen összeválogatott irodalmak 
alapján tájékozódjunk.

A boszorkányperek iratanyagait komplexen, minden 
összetevőjükkel együtt kellene vizsgálni, ebbe illeszthető
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be a jogtörténet is. Jogtörténeti szempontból az első lépés 
a 18. századi büntetőjogi szerzők: Huszty István, Bodó 
Mátyás és Gockhetz Gábor műveinek, valamint a terve
zeteknek, javaslatoknak és a hatályos jogforrásoknak a 
feldolgozása lehetne. Természetesen a perek megszűnése 
után, a 19. században keletkezett szakjogi kézikönyvek: 
Vuchetich Mátyás, Szlemenics Pál, Szokoiay István és 
Pauler Tivadar művei is fontos adalékokkal szolgálhat
nak. A reformkori tudományos és ismeretterjesztő sajtó 
sem hagyható figyelmen kívül, hiszen számos büntetőjo
gi vonatkozású közlemény látott napvilágot ezekben. A 
büntetőjogi szakírók munkáinak elemzése azért kie
melten fontos, mert a hazai törvényeket, az ismert bírói 
gyakorlatot a külföldi joganyag, gyakorlat és szakiroda- 
lom fényében elemezték. Ez a jog-összehasonlító mód
szer lehetővé teszi a magyar törvényhozás és ítélkezési 
gyakorlat történeti áttekintését is. Ezzel a háttérrel már 
hozzá lehet kezdeni a konkrét peranyagok vizsgálatához, 
a korabeli büntetőjogi gondolkodás ismerete nélkül azon
ban nem szabad ilyen vállalkozásba fogni.

Természetesen az lenne az ideális megoldás, ha az 
összes pallosjogú bíróság teljes iratanyagát átvizsgálva 
dolgoznák fel a boszorkánypereket, de ez a büntetőjog
történeti kutatások jelenlegi és jövőbeli helyzetében 
szinte kizárt. Mivel a teljes egykori Magyarország 
területén előfordult összes boszorkány-eljárás feldolgo
zása lehetetlen vállalkozás lenne, ezért talán meg 
lehetne kísérelni olyan folyamatos iratanyaggal rendel
kező törvényszékek büntetőjogi gyakorlatának komplex 
feldolgozását, amelyekben nagyobb számban fordulnak 
elő boszorkányság miatti eljárások.

Az ilyen jellegű „történeti kriminológiai” kutatá
sokhoz az alapvető módszereket Hajdú Lajos 18. század 
utolsó harmadára vonatkozó kutatásai alapozták meg,64 
amelyeket új szempontokkal M. Antalóczy Ildikó 
fejlesztette tovább.65 Ez utóbbi munka azért is 
különösen értékes, mert egy olyan törvényszék gyakor
latában vizsgálta a kriminalitást, amely a boszor
kányperek kutatói előtt is alaposan ismert.66 A 
Debrecenben, az 1740-es években tapasztalható 
bűnözési adatokkal együtt már egészen másképp fes
tenek a boszorkányperek 67 Ha ez a kutatás kiterjeszt
hető lenne a boszorkányüldözés teljes időszakára, és a 
város bírói gyakorlatában előforduló boszorkányperek 
büntető anyagi jogi és eljárásjogi elemzése -  amihez a 
legjobb módszertani segítség Both Ödön munkássága68 
-  is elkészülne, akkor teljes képet kaphatnánk a 
debreceni boszorkányperekről. Amennyiben ez elkép
zelhető, hasonló komplex (néprajzi, társadalomtörténeti 
és jogtörténeti) feldolgozást kellene elvégezni más 
törvényszékeknél is.
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Villányi József:

A  Párizsi Parlem ent 
középkori 

történetéhez*

T anulmányomban vázlatosan szeretném ismertetni a 
francia monarchia egyik legfontosabb és leghatal
masabb intézményének, a párizsi Parlementnek a 

XII-XV. századi történetét. Célom a bíróság szervezete 
és működése révén a francia igazságszolgáltatás bemu
tatása, annak minden visszásságaival és haladó vonásai
val együtt. A Parlement kiterjedt hatásköre, sajátos hely
zete ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy betekintést 
nyerjünk a monarchia törvényalkotási és közigazgatási 
tevékenységébe.

A Parlement feladatainak sokszínűsége és szerteága- 
zósága nem érthető meg történeti előzmények nélkül.

Franciaországban kezdetben a politikai jellegű gyűlé
seket a Mars vagy Mallum mezején hívták össze. Ké
sőbb a Mallum bírósága névvel illették a Király Bírósá

gát (La Cour du Roi) is, amelyen a hatalmasabb vazallu
sok, az egyházi főméltóságok és a korona magas rangú 
tisztviselői vehettek részt. Évente csak két alkalommal 
hívták össze ezt a törvényszéket: Mindenszentekkor és 
Pünkösdkor. A résztvevők az igazságszolgáltató tevé
kenység mellett politikai, közigazgatási és az állam- 
kincstárt érintő kérdésekben is tanácskoztak. A bíróság 
rendelkezéseit az Olim név alatt bocsátották ki.

A Király Bíróságához, a Curia Regishez, az ország 
bármely lakosa fordulhatott. A királyság egész területe 
elvileg közvetlenül az uralkodó hatalma alatt állott, így 
bármely per a bíróság elé kerülhetett: vagy első fokon, 
mint a királyi tisztviselők, az uralkodó oltalma alá helye
zett közösségek és személyek ügyei, vagy másodfokon. 
A Király Bíróságának kizárólagos hatáskörébe tartozott 
-  a pairek jelenlétében -  a vazallusok feletti ítélkezés is.

A királyi hatalom megerősödése, és ezzel együtt a bí
róság hatáskörének kiszélesedése megkövetelte, hogy az 
ügyek gyorsabb és szakszerűbb elintézése érdekében a 
Curia Regis több részre váljon szét: a Nagy Tanácsra 
(Grand Conseil), a Parlementre (Curia Parlementi) és a 
Számvevő Kamarára (Chambre des Comptes). Ez az el
különülés a XII. század végén következett be. A Par
lement igazságszolgáltató jogköre IX. (Szent) Lajos 
uralkodása alatt alakult ki, és ekkor foglalta el székhe


