
A  rengeteg ártatlan emberi életet követelő boszor
kányperek tipikusan az újkori Európa, méghozzá 
az ún. Latin-Európa joghistóriájának alkotják 

fontos, egyben nagyon szomorú fejezetét.1 Az ortodox 
vallású és kultúrájú Kelet-Európábán lényegében nem 
voltak, minőségben és mennyiségben a nyugatihoz mér
hető, kifejezetten jogi köntösbe öltöztetett boszorkány- 
üldözések. A magyar jogfejlődés szempontjából e kor
ban megkerülhetetlen Németország, amely mind a pra
xis mind az elmélet terén élen járt a boszorkánynak tar
tott személyek üldözésében és elítélésében, és eléggé 
tudott, hogy az újkorban a magyar jogfejlődés némileg 
„begubózott” állapotban élt ugyan, teljesen azonban 
nem tudta, s egy idő után nem is nagyon akarta magát 
kivonni az imponáló kortárs német jog hatása alól.2 Az 
újkori német büntetőjog tanulmányozása tehát nélkü
lözhetetlen általában az egykorú magyar jogi progresz- 
szió megértéséhez, és megkülönböztetett figyelmet ér
demel kultúr- és jogtörténeti jelentősége miatt a boszor
kányperek németországi históriája.3

Tény, hogy bár a boszorkányokkal kapcsolatos hie
delmek -  nem jelentéktelen ókori előzmények mellett4 
-  középkori gyökérnek,5 kiteljesedett állapotba az új
korban jutottak, és csak a felvilágosodás hatására szo
rultak vissza. A témának ha nem is könyvtárnyi, de je
lentős német irodalma van. amelyben az összefoglaló 
jellegű munkák6 mellett egyre több, konkrét pereket 
földolgozó igényes mű vár elolvasásra.

INQUISITIONSPROZESS
A németországi boszorkányperek is természetesen a 

kor uralkodó pertormája, a nyomozó elv szabályai sze
rint folytak.' Talán túlzás ezt mondani, de az embernek 
az az érzése, mintha ezt a pertípust kifejezetten a bo
szorkányüldözésekre találták volna ki. Ha ez a megálla
pítás nem is teljesen igaz, tény, hogy az aprólékosan 
precíz és a prekoncepciók befogadására kiválóan alkal
mas eljárási szabályok nagyszerűen megfeleltek a bo
szorkányokkal szembeni fellépés jogi elvárásainak.8 Az 
újkori német büntetőjog fejlődésének ismeretében ke
véssé járatos olvasó számára is közismert, hogy ez a 
szó: Inquisitionsprozess, egyet jelentett a (nagyjából 
korabeli magyar kifejezést használva „“fenyítő törvény
kezéssel’' a maga teljességében, tehát a döntően eljárási 
szabályok mellett az anyagi jog néhány fontosabb té
nyét is magában foglalta.9 Érdemes elöljáróban kiemel
ni az eljárás fontosabb szerkezeti elemeit, mégpedig a 
legavatottabb kortárs bíró-jogtudós, Benedikt Carpzov'0 
egyik, pontosan ilyen „ismeretterjesztő” céllal írt 
munkája11 nyomán. Carpzov nemcsak német földön 
számított a büntető igazságszolgáltatás elismert szakte
kintélyének, hanem munkái12 révén Magyarországon is 
irányadónak tekintették megállapításait. Ennek egyik 
fontos bizonyítéka a nagy szegedi boszorkányper, 
amelynek fönnmaradt aktái máig őrzik, hogy az eljáró 
bíróságnak nemcsak keze ügyében volt Carpzov mun
kája, hanem bátran támaszkodtak is annak megállapítá
saira.13

_____ TANULMÁNYOK
Balogh Elemér:

A  németországi 
boszorkányperek 
jogtörténeti jellemzői

A nyomozó per egyik legfontosabb és leginkább 
szembetűnő alapelve, amelyből közvetve vagy közvet
lenül a többi szabály is levezethető volt, az illetékes ha
tóságok hivatalbóii eljárásának lehetősége. Nagyon be
szédes (egy önálló dolgozatot megérne) már Carpzov 
szóban forgó munkájának a címe is: „Mikor/hogyan és 
mely formában kell a hatóságoknak ex officio a gyanú
sítottak és bűnözők ellen fellépni nyomozólag, s hason
lóképp a szökevényeket üldözni." A szerző már a cím
ben hitet tesz a nyomozó és ítélő hatóság felsőbbrendű
sége mellett, miközben különbséget tesz háromféle el
követő között: delinquens, akit leginkább gyanúsított
nak mondanánk; Verbrecher, a bűnöző/gonosztevő; és 
Fliichtige, az üldözendő, kézre kerítendő személy. Az 
officialitás talán legjellemzőbb vonása, hogy az eljárást 
nemcsak meg lehet indítani hivatalból, hanem ez a bün
tetőjogi felelősségre vonás tipikus formája. A perben a 
bíró és vádló funkionálisan egyet jelent, természetes, 
hogy vádlott és bíró lineárisan alá—fölé rendelt viszony
ban állnak egymással. Talán éppen ezért, a jogi gondol
kodás és az ezt nagyjából akceptáló gyakorlat igyeke
zett pontosan definiálni az eljárás rendjét, azon belül a 
bíróság és a vádlott jogállását.

Legelőször tisztázandó kérdés, hogy mely ügyekben 
van joghatósága az Inquisitionsprozess szerint eljáró bí
róságnak. Carpzov jellemzően a szankciók felől közelít
ve ad választ erre a kérdésre:14 azt írja, hogy azok az 
esetek tartoznak ide, ahol a büntetés a testet vagy életet 
érinti, azaz minden halálbüntetéssel, kéz- és ujjlevágás- 
sal, valamint testi fenyítéssel fenyegetett tényállás. 
Hogy azután melyek ezek a tényállások, arra nézve 
irányadónak számított természetesen a nevezetes 
Carolina,li más tartományi törvények és maga bírói 
gyakorlat. Röviden: a nullurn crimen sine lege elve még 
ismeretlen lévén, a fennálló praxist meghatározó jog
rend, lényegében maga a hatalom döntötte el, mikor lép 
fel a büntetőjog szankciórendszerével. Fontos jellemző 
tehát, hogy a hatóságok az aktuális korhangulat hatása 
alatt álltak, így távolról sem állottak az írott jogi nor
mák szoros hatálya alatt, ami nagyban megkönnyítette 
dolgukat, amikor a boszorkánynak tartott személyekkel 
szemben kellett föllépni.

A büntető hatalom teljességével felruházott hatalom a 
jogi eszközrendszert is maga állapította meg. A római
kánoni perre visszavezethető nyomozó rendszer tálcán 
kínálta az erőszakos módszereket is. Az antik császári 
perben nemcsak a vádlottal, hanem indokolt esetben a ....



történeti tiemle

tanúkkal szemben is megengedett volt a tortúra alka
lmazása. 16 A régi római pert felélesztő, egyébként telje
sen más jogfilozófiai talajon álló középkori kánoni eljá
rásba is „belopakodott” a kínvallatás, elsősorban az eret
neküldözések során.17 Az Inquisitionsprozess rendszeré
ben a kínvallatást rendszerint az elakadt kihallgatás ha
tékony folytatása céljából alkalmazták, ezért -  mai fü
lünk számára eléggé cinikusan hangzik -  így nevezték: 
scharfe/peinliche Frage. A kínvallatás alá vetett vádlot
tal szemben akkor kellett a hóhérnak abbahagynia 
„munkáját,” ha az illető érthető és kategórikus válaszo
kat adott a feltett kérdésekre. Vallomását a jelen lévő 
jegyző vagy bírósági írnok följegyezte, ám azt később, a 
kínvallatás másod- vagy harmadnapján folytatódó tár
gyaláson a vádlottnak meg kellett erősítenie (ratificatio 
confessionis). Megjegyzendő még, hogy a praxis Né
metországban is gyakran eltért az írott normától; a tortú
rát a Carolina alapján csak megfelelő számú és súlyú 
gyanújel vagy félbizonyíték birtokában lehetett elrendel
ni (Art. 45, 46), a gyakorlatban azonban nem ritkán 
egyenesen ezzel indult a per. Szintén egyfajta desuetu- 
dokénl értékelhető, hogy nemcsak vádlottakat, hanem 
tanúkat, hamisan esküdőket, hozzátartozókat és feljelen
tőket is alávetettek a kínvallatásnak.

A nyomozó perben is megmaradt furcsa módon egy 
nagyon fontos, az akkuzatórius pert idéző formális bi
zonyító eszköz, a tisztító eskü (iuramentum purgation- 
is), persze némileg megváltozott helyzetben. A leglé
nyegesebb eltérés, hogy ezt az esküfajtát a vádlott ma
ga nem kérhette, hanem azt csakis a bíróság ítélhette 
meg, ha a vádlott helyzetét alkalmasnak találta -  ex offi- 
cio, figyelmeztetve őt egyúttal a hamis eskü jogkövet
kezményeire.18

A német büntetőperek fontos sajátossága volt az is, 
hogy a végítélet meghozatala előtt az eljáró bíróság kö
teles volt jogi szakvéleményt (rechtliches Erkanntnufi) 
beszerezni, s csak annak birtokában lehetett az ítéletet 
végrehajtani.19 Efféle jogtudósi állásponton Szászor
szágban (Kurfürstentum Sachsen) két helyről lehetett 
kapni: a lipcsei egyetem jogi karától vagy a szintén lip
csei Schöppenstuhl kollégiumától.20 Ez az egyetem ta
nárainak nemcsak nagy tekintélyt és felelősséget bizto
sított, hanem jelentős keresetkiegészítést is jelentett; 
mindazonáltal kritika tárgya is lett az egyetemi hallga
tók részéről, mert sok professzor előnyben részesítve 
effajta munkáját, elhanyagolta az oktatást...

A BOSZORKÁNYSÁG ÉS „BIZONYÍTÁSUK"
A németországi boszorkányperek is eredetileg csak az 

olyan személyek ellen irányultak, akik ártó, kárt okozó, 
ugyanakkor mágikus vagy legalábbis fölötte gyanús tevé
kenységet folytattak, és így jobbára a rosszhiszemű, bajke
verő emberi magatartás mozgatta a feljelentések nyomán 
megindult eljárást (Denunziationsverfahren). Nemcsak a 
korai, hanem az érett középkor java részét is ez a megköze
lítés jellemezte, az Inquisitionsprozess szabályai szerint a 
hatóságoknak azonban már nemcsak joga, de kötelessége is 

_ volt az ilyen személyek ellen föllépni.21

A boszorkány kifejezés német megfelelője (Hexe) 
eredetét tekintve egészen homályos, az e szóból képzett 
delictum jelentéstartalmára nézve pedig elmondható, 
máig használt értelme csak a 15/16. század fordulójára 
kristályosodott ki.22 Erre az időre formálódott ki az az 
ördög-kép, s vele párhuzamosan az a boszorkány-felfo
gás, amely az újkori boszorkányüldözésekben teljese
dett ki. Ekkor (1487) született meg Jákob Sprenger és 
Heinrich Kramer (Institoris) inkvizítorok23 tollából ama 
rettegett ‘boszorkánypöröly’ (malleus maleftcarum),24 
amely mintegy összegezte a boszorkányságról vallotta
kat, egyben részletes gyakorlati instrukciókat szolgálta
tott az ilyen perekhez. A fölmerült gyanút bizonyítani 
kellett: ha a vádlott ezt önként nem vallotta be, követ
keztek a próbák és/vagy a kínvallatás.

A boszorkányperekben újraéledtek a (kora)közép- 
kori istenítéletek. Volt persze egy nagyon lényeges 
funkcióváltozás: míg az eredeti ordáliák -  miután a 
rendes bizonyító eszközök, főként az eskük, elégte
lennek bizonyultak -  a perek eldöntését szolgálták, az 
újkori perben mindjárt az eljárás kezdetén, vagy a tor
túrával kapcsolatban alkalmazták, hogy általa több 
vagy erősebb gyanújelhez (indicium) jussanak.

A tüzesvas próba (ferrum candens) nemcsak a ger
mán törzsek között, hanem a szlávok, és mint tudjuk, a 
magyarok körében is elterjedt bizonyítási eszköz volt a 
középkorban. A Malleus maleficarum is említi, amint 
1485-ben Fürstenbergben még alkalmazták,25 egyéb
ként teljesen elvetette, az újkori német gyakorlatból pe
dig már végérvényesen kikopott.

a) Hidegvíz próba
Ez volt talán a legelterjedtebb formáció (judicium 

aquae frigidae),26 amelynek a boszorkányperekben al
kalmazott változatát ‘boszorkányfürdőnek’ (Hexenbad) 
is mondták. A gyanúsítottat megkötözték, és (mély) 
vízbe eresztették. A pogány hitvilágra emlékeztető ér
telmezés szerint, ha felszínen maradt: bűnösnek, ha el
merült: ártatlannak számított.27 Egy hannoveri boszor
kányperben (1436) a vádlott kezét-lábát keresztben 
összekötözték, majd háromszor alámerítették -  mivel 
úgy találták, hogy úszik, a bűnösségére vonatkozó gya
nú bizonyítást nyert.28 Egy Scribonius nevezetű mar- 
burgi professzor egyik, Lemgo magisztrátusához írt le
veléből tudjuk, hogy ebben a városban 1583-ban alkal
mazták először a vízpróbát, és hogy Németország sok 
más vidékén azidő tájt majdnem teljesen ismeretlen 
volt. Scribonius lelkesen védelmezte ezt a próbát, és vi
tába keveredett két orvossal (Johann Ewich és Hermann 
Neuwald, utóbbi helmstádti professzor), akik azonban 
fölébe kerekedtek.29 A kortárs jezsuiták is rossz szem
mel nézték a vízpróbát. Martin Delrio, Leonhard 
Lessius egyaránt az ‘úsztatás’ (Schwemmen) ellenzői 
voltak; tagadták jogszerűségét, és alkalmasságát arra, 
hogy érveket merítsenek belőle a kínvallatáshoz.30 A 
‘boszorkányfürdő’ alkalmazása Westfáliából terjedt 
Lotharingia irányába. A 16. század végén Belgiumban 
és Franciaországban is gyakran használták, jóllehet 
utóbbiban a párizsi parlament megtiltotta. Itáliában és
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Spanyolországban nem terjedt el. Egy holland felsőbí
róság konkrét perben kért (1594) állásfoglalást a ley- 
deni egyetem professzoraitól alkalmazására nézve -  el
utasító választ kapott.31 Mecklenburgban 1649-ig élt, és 
itt teljesen csak a 19. század első felében (!) tűnt el.32

A hidegvíz próba alkalmazásakor kétféle meggyőző
dés érvényesült: ha úszott a delinquens, azt úgy értel
mezték, hogy vele volt az ördög, aki nem engedte, hogy 
alámerüljön; a felszínen maradásból továbbá azt a kö
vetkeztetést is levon
ták, hogy a boszorká
nyok túlontúl, mond
hatni természetellene
sen könnyűek, amit 
megintcsak az ördög
gel való kapcsolatuk
ból származtattak. A 
már említett Scribo- 
nius professzor is 
ezen a véleményen 
volt, és hozzátette, 
hogy ilyenkor taná
csos egy további pró
bát is alkalmazni, az 
ún. „mérlegelést”.

b) Mérlegelés
E módszer (proba- 

tio per póridéra et 
lartcem) lényege az volt, hogy az ártatlanságukat han
goztató vádlottaknak valamivel súlyosabbnak kellett bi
zonyulniuk az előzetes becslésnél. Ezt a becslést a test
átmérő függvényében végezték el, de tudomásunk sze
rint semmiféle objektív szempontrendszer nem érvé
nyesült. A 'mérlegelést’ leggyakrabban alkalmazó vá
ros Oudewater, amelynek városháza azonban az irattár
ral együtt a spanyol invázió alkalmával (1575) a lángok 
martaléka lett. Ott sűrűn hivatkoztak egy V. Károlytól 
kapott privilégiumra, amely szerint a ‘mérlegelést’ kiál
ló személyt fel kell menteni. Az eljárás során használt 
súlyokat a császár állítólagos parancsára Gauda városá
ban hitelesítették.33 Bizonyos mindenesetre, hogy 
Kölnből, Münsterből és Paderbornból is gyakran kértek 
tanácsot a fenti várostól; az utolsó ilyen próbára 1754- 
ben került sor.

Ezt a próbát alkalmazták Bedfordban is egy 1707-ben 
lefolytatott perben, ahol a hidegvízpróba után (merthogy 
a vádlott ‘úszott’) következett a ‘mérlegelés’. Ezt már 
könnyebb volt teljesíteni, mén a mérleg másik serpenyő
jébe egy tizenkét font súlyú bibliát helyeztek, amit a vád
lott (gondolhatjuk) könnyedén lenyomott. Itt is említen
dő, hogy a szegedi boszorkányperben szintén alkalmaz
ták a ‘mérlegelés’ próbáját,34 de nem olyan könnyű felté
telekkel, mint az iménti példában.

c) Tűpróba
Ha a vádlott testén szemölcs (verruca) vagy valami

nő jegy volt látható, azt egy tűvel megszúrta a hóhér 
{Scharfrichter), olykor egy kifejezetten e céllal megbí

zott sebész, és ha semmiféle fájdalom jelei nem mutat
koztak, vagy vér nem folyt, úgy bizonyítottnak vélték, 
hogy megtalálták az ördög jelét (stigma diabolicum). 
Ezt a Svájcban, Franciaországban, Belgiumban, Angli
ában és Spanyolországban is elterjedt próbát a németor
szági gyakorlatban a bírák (Schöffen) jelenlétében vé
gezték. Mivel gyakori volt a véleménykülönbség orvo
sok és hóhérok (Büttel) között, egy 1660-ban kelt belga 
rendelkezés szerint ilyen „vizsgálatot” a jövőben csakis

semleges orvosok 
{neutrale en insus- 
pecte docteurs) vé
gezhettek. A hóhérok 
nem ingyen végezték 
munkájukat: egy
fennmaradt számla 
szerint a Melin im 
Hennegau városából 
való „szakember” fá
radozásaiért (stigmák 
után kutatás + kínval
latás) 1682-ben 62 
livres és 8 sols fize
tést kapott.35

Ha nem találtak 
stigmának gyanítható 
jelet, de a vádlottal 
szembeni gyanú erős 
volt, gyakran érvé

nyesült az a felfogás, hogy azért nincs jel, mert az ördög 
csak a bizonytalan boszorkányokat jelöli meg, a meg
bízhatóknál ezt fölöslegesnek tekinti.36 A stigmakeresés 
és a fájdalomérzékelés egyébként gyakran elvált egy
mástól: ha talált is a hóhér ördögi jelet, a tűt egészen 
máshová szúrta be -  és ő csak tudta, hol fáj leginkább...

d) Könnypróba
Általánosan elterjedt felfogás szerint a boszorkányok 

kínvallatás közben nem könnyeznek. A könnyezés el
maradásának ugyan egészen egyszerű orvosi-lélektani 
okai is lehettek, de erre sokáig nem figyeltek oda, jólle
het erre már a 18. század derekán -  orvosi tekintélyek
re hivatkozva -  bátor jogtudósok fölhívták a figyelmet. 
Egyes eljárásokban különösen azt figyelték, hogy a 
jobb szem könnyezik-e.

Még számos, vagy inkább számtalan egyéb próbát is 
kitaláltak és használtak Németországban, de ezek már 
inkább helyi specialitások maradtak, széles körben nem 
terjedtek el.37

A SZANKCIÓ
Ha a kihallgatások, a próbák és a kínvallatás véget ért, 

a bíróság ítéletet hirdetett -  olykor a vádlott távollétében 
is (Kontumazialurteile). A Malleus szerint teljesen föl
mentő ítélet nem hozható, hanem csak (ma így monda
nánk) feltételes szabadlábra helyezés. A német joggya
korlat is általában így járt el, hiszen nemcsak a bűnösség 
vélelmének kellett érvényesülnie, hanem azt a potenciá--.
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lis szégyent is el kellett kerülni, hogy a tortúrába általá
ban belerokkant személyek ártatlannak nyilvánítva és 
szabadon eresztve eleven jelekként hirdessék a hatalom 
célt tévesztett brutalitását. Ha a szabadon bocsátásra 
mégis sor került, mindig kivették tőlük a bosszúról való 
lemondás ősi esküjét 
(Urfehde).38 A ritka sza
badlábra helyezés alkal
mával gyakori volt, hogy 
kezeseket követeltek biz
tosíték gyanánt, akik „mit 
Hand und Műt” felelőssé
get vállaltak a gyanúsítot
tért: Westfáliában egy 
„boszorkány” kezeseitől 
200 guldent hajtottak vol
na be, ha pártfogoljuk to
vább „helytelenkedik”.39 
Általában még pénzbün
tetést is kiszabtak, mini
málisan az eljárás költsé
geit fedezendő. A temp- 
lombajárás gyakran tiltott 
volt számukra, s ha mégis megengedték, csak egy szá
mukra elkülönített helyen ülhettek. Olykor haza sem tér
hettek övéikhez, hanem száműzést szenvedtek -  az ilyen 
személyeket persze máshol sem fogadták szívesen, és ál
talában a lelencházban vagy hasonló megvetett helyen 
kötöttek ki.

Volt persze példa arra is, hogy valakit szabályosan és 
teljesen fölmentettek. Az ilyen személynek általában 
nyilvános egyházi vezeklést írtak elő, majd engedélyez
ték számára az áldozást/Úrvacsora vételt.40

Ha az eljárás egyházi bíróság előtt indult, az mindig a 
bűnösséget nyilvánította ki és az egyházi vezeklést álla
pította meg, elrendelte az eretnekség megtagadását, meg
felelően enyhe beszámítás mellett életfogytiglani börtönt 
szabott ki, vagy ami a leggyakoribb volt: átadta a gyanú
sítottat a világi hatóságnak -  ha klerikusról volt szó, őt (a 
privilégium canonis értelmében) előbb degradálták.

A világi kar (brachium saeculare) leggyakrabban ha
lállal büntetett.41 A kivégzés módja tipikusan máglya
halál volt (Einascherung), amelyet német földön elő
ször a Lex Salica (ca. 500) említ. Ebben a jogkönyvben 
persze még a kompozíciós rendszer érvényesült fő sza
bályként, tehát máglyára csak akkor került az elítélt, ha 
nem tudta megfizetni az áldozat vérdíját -  magától érte
tődik, hogy abban a korban a boszorkányság még csak
is mint károkozó tevékenység (maleficium) számított 
büntetendőnek. Az Inquisitionsprozess szemléletmód
jában fogant, egyik első bírósági rendtartás Svájcból, a 
15. századból való.42 A tűzhalál nemcsak minősített, 
hanem egyben szimbolikus büntetés is volt: a tűz tisztí
tó szerepe és jelentése mind a pogány, mind a keresz
tény hitvilágban mélyen gyökerezett.43

A büntetés enyhített változatának számított, ha az el
ítéltet előzőleg lefejezték, vagy más módon kivégezték, 
s csak holtteste került máglyára. A bajorországi 

-Erdingben Johann Enatgrueber boszorkány mestert (a

zeilhofeni kastély kertésze) 1716-ban „aus besonderer 
Gnade” előbb egy oszlopon megfojtották, majd tetemét 
elégették.44

Sajnos, jóval gyakoribb volt, hogy inkább súlyosítot
ták a kivégzéseket. Ennek leggyakoribb formája az volt,

amit más bűncselekmé
nyekért kivégzetteknek is 
el kellett szenvedniük, 
hogy a vesztőhelyre kísé- 
rés/hurcolás során tüzes 
fogókkal szaggatták a 
szerecsétleneket, vagy le
vágták egyik kézfejüket. 
Két asszonyt 1587-ben 
Mainzban állítottak bíró
ság elé boszorkányság 
vádjával: egyikük vallott 
a tortúra alkalmával, őt 
zsákba varrták; a mási
kuk nem, emezt hordóba 
zárták, majd mindkettőt 
elevenen elégették 45

AZ EGYHÁZ SZEREPE
Az egyház a boszorkányperekkel eredendően szerves 

kapcsolatban volt. Általánosságban a nyomozó per. és 
benne a kínvallatás bevezetése által, speciálisan pedig a 
boszorkányságnak a keresztény hittel való kapcsolata 
miatt. A tortúrát az Ad exstirpanda (1252) kezdetű bul
la vezette be formálisan, szükség szerint46 alkalmazha- 
tóan. A kínvallatást alkalmazó egyházi inkvizítorok a 
(halál)büntetés végrehajtása céljából mindig átadták a 
szerencsétlent a világi hatóságoknak.

Az egyház szerepe anyagi jogi szempontból, a bo
szorkányság ideájával való kapcsolatában igazán fon
tos. A hit tisztaságának védelme, így az eretnekség ül
dözése kezdettől az egyház eminens feladata volt.47 A 
•Boszorkánypöröly’ egyházi jogforrása a Vili. Ince pá
pa által kiadott „Summis desiderantes affectibus” 
(1484. december 5.) kezdetű bulla volt48 Ez az aposto
li levél világosan állást foglalt amellett, hogy a boszor
kányság = eretnekség, és mint ilyen: üldözendő. Egyér
telmű, hogy az egyház a keresztény hit védelmében lé
pett föl. Talán nem is sejtették azonban, hogy szellemet 
szabadítanak ki a palackból: az eretnekség gyanúja, a 
csodákba vetett (gyakran) babonás hit és a leegyszerű
sítőén értelmezett skolasztikus tanítás49 alakították ki 
azt a boszorkány-elméletet, mely szerint az ördög a ve
le szerződőket természetfölötti képességekkel ruházza 
föl. Nem csoda, ha ezek után nagyon gyorsan gyökeret 
eresztett az a fölfogás, hogy a büntetendő tényállás ma
ga az ördöggel való szerződés ténye, és a kártékonyság 
már nem az eljárás okaként, hanem okozataként, mint 
gyanújel vagy bizonyíték jött számításba.

A középkorból kilépve az egyház centrális pozíciója 
kezdett ugyan visszaszorulni, ám befolyását még évszá
zadokig nagy hiba volna alábecsülni. A boszorkánype
rekkel kapcsolatban is fel-feltűnik egyházi motívum.

4



lőrtémli snmlt

Egyes jezsuita gyóntató atyák jelentették, hogy az elítélt 
kitartott-e utolsó pillanatáig a bűntársairól korábban 
vallottakhoz; az ilyen jelentésektől alkalmasint sok füg
gött, hogy kiszélesedik vagy abbamarad egy-egy 
eljárás.50 A boszorkányperekben szerepet vállaló egy
háziak vállára nagy lelki teher nehezedett, és olyanok is 
sokan voltak, akik megtagadták az együttműködést.

Az egyházi tartományok sem voltak mentek a bo
szorkányüldözésektől. Johann von Baden trieri érseket 
VIII. Ince pápa többször fölszólította, hogy járjon el 
erélyesen a boszorkányokkal szemben: e megkeresé
sekre ártatlanul mindig azt a választ adta, hogy az ő 
egyházában nincsenek ilyen személyek...51 Az első is
mert trieri boszorkányperben (1572) három nőt vetettek 
máglyára,52 a nagy boszorkányüldözések azonban vala
mivel később, VI. János érsek (1581-1599) idején kez
dődtek. Nemcsak egyszerű emberek, hanem doktorok, 
polgármesterek, és számtalan klerikus is áldozatul esett. 
Egykorú hivatalos jelentések szerint csak húsz Trier 
környéki faluból hat év leforgása alatt (1587-1593) 306 
személyt küldtek máglyára.53

A bambergi püspökségben 1625-től szabadult el a 
pokol. A püspök (Johann Georg) jobbkeze, Friedrich 
Fömer segéspüspök Bambergben egy külön a boszor
kányperek céljára rendelt házat emeltetett („Hexen- 
haus”), amelynek bejárata fölött ez állt: „DISCITE

J  egy z e te k --------------------------------------------------------------------

1 Megközelítően pontos számot is nehéz mondani, mert a fennma
radt primer források feldolgozása még eléggé hátramaradott, a 
nagyságrend azonban sejthető: egy kiváló kortárs német kriminá
list3 * * 6 7 * 9 százezerre becsüli az Európa-szertc kivégzett boszorkányok 
számát. Cl. Hinrich, RÜPING: GrundriB dér Strafrcchls- 
geschichtc. (München. 1998. 51. Verlag C. H. Beck, 3.. völlig 
überarbeitete Aullagc) [a továbbiakban: Grundriss)

- Számos egykorú vagy régebbi német büntető törvénykönyv szá
mított a magyar joggyakorlatban gyakran forgatott, sőt olykor 
ténylegesen is alkalmazott és hivatkozott kútfőnek. Ezek dolgo
zatomban idézett, gyűjteményes (kivonatolt) kiadása: Arno, 
BUSCHMANN (Hrsg.): Textbuch zűr Strafrechtsgeschichle der 
Neuzeit. Die klassischcn Gesetze. (München. Beck. 1998.) [a to
vábbiakban: Texthuch] Az osztrák-német büntetőjog maeyaror- 
szági hatásáról cf. BÉLI Gábor/KAJTÁR István: Österreichis- 
ches Strafrccht in Ungarn: Die „Praxis Criminalis" von 1867. In: 
Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, 1994/4. 325-334. pp.

'  Ezúton szeretném hálámat kifejezni az Alexander von Humboldl- 
Stiftung illetékeseinek, akik nagyvonalú anyagi támogatásukkal 
lehetővé tették számomra, hogy 2004 nyarán egy hónapot kutat
hassak a jénai Friedrich-Schiller-Universitat jogi karán, és az 
egyetem könyvtáraiban. Személyes hálával tartozom az ottani 
egyetem jogtörténészének. Prof. Dr. Gcrhard Lingelbach kollé
gámnak, aki minden elképzelhető baráti és szakmai segítséget 
megadott a sikeres kutatómunkához. [Ich möchtc meine 
Dankbarkeit der Alexander von Humboldt-Stiftung ausrichtcn, 
die durch Ihre grosszügige finanzielle Unterstützung mir 
ermöglichte, vier Wochen im Sommer 2004 an der Friedrich- 
Schiller-Universitat zu Jena arbeiten zu können. Mein persön- 
lichcr Dank gilt für Hcrrn Prof. Dr. Gerhard Lingelbach, der allé 
vorstellbare freundliche und fachliche Hilfe mir gegeben hat.]

4 Eryö1 ehelyütt csak annyit, hogy a régi római jog a varázslást, má
giát (ez a magatartásforma nevezhető ugyanis talán leginkább a 
boszorkányság ókori elődjének) általában eltűrte, csupán a bizo
nyítottan ártó tevékenységet büntette. C 9, 18. 4: „Eorum est sci- 
entia punienda et severissimis merito legibus vindicanda, qui

JUSTITIAM MONITI ET NON TEMNERE DIVOS,” 
majd egy hosszabb idézet a Szentírásból (Királyok har
madik könyve).54 Hogy ebben a házban mi folyt, annak 
leírásához a szó kevés. Egy 1631-bői származó irat la
konikusan csak ennyit állapít meg: „Designatio welche 
Persohnen im abscheulichen Hexenhaus zu Bamberg 
bezichtigter Veneftcij halben (auBer etlich hunderdt 
hingerichten) noch jámmerlich enthalten undt 
unschuldig ellendtlich gequellt werden.”55 Harminchá
rom személyt több, mint négy éven át tartottak itt fogva 
és kínoztak, például úgy, hogy csak sós és borsos herin- 
get kaptak, inni semmit; hasonlóan „fűszerezett” forró 
vízben fürdették őket, míg sokan bele nem haltak. Egy 
alapos feldolgozás szerint 1624 és 1630 között a bam
bergi püspökségben mintegy kilencszáz boszorkánypert 
folytattak le. Egy 1659-ben kelt püspöki brossúrában az 
áll, hogy a püspök mintegy hatszáz (!) boszorkányt ége
tett el. Hallstadtban 1617. augusztus 16. és 1618. febru
ár 7. között százketten kerültek máglyára.56 Emellett 
tudnivaló, hogy a boszorkányság gyanújába keveredet
tek, és pláne az elítéltek vagyonára a hatóság rátehette a 
kezét. Az említett püspökségben például a 17. század 
első felében állítólag mintegy 500 ezer guldent zsákmá
nyolt a hatóság, ami lehet, hogy túlzás, de a nagyság
rend jól mutatja, hogy a boszorkányüldözés „üzletnek” 
sem volt utolsó...57

magicis adcincti artibus aui comra salutem hominum moliti au! 
pudicos animos ad libidinem deflexisse dctcgunlur. Nullis verő 
criminaiionibus implicanda sunt remedia humanis quaesita cor- 
poribus aul in agresiibus locis innocenier adhibila suffragia ..." 
Megjegyzendő, hogy már az amik megközelítés is jobbára a nő
ket tekintette az efféle gonoszságok elkövetésére tipikusan vállal
kozó és alkalmas személyeknek.

'  A középkori, mondhatni józan német jogi felfogást jól illusztrál
ja a hamburgi városi jogkönyv (1270). amely szerint (egyebek 
mellett ) csak az kerülhet boszorkányként máglyára, aki varázs
lást vagy méregkeverést folytatott, és tetten érték. Cf. C. TRUM- 
MER: Vortrage über Tortur. Hexcnverfolgungcn, Vehmgerichte 
und andere merkwürdige Erscheinungen in der Hamburgischcn 
Rechtsgeschichte. (Hamburg. 1844. 102. p. etc.*

6 Talán első helyen lehet említeni W. G. SOLDAN kétkötetes
munkáját, amelynek első kiadása 1843-ban jelent meg. és azóta 
még két. H. Heppe. majd M. Bauer által átdolgozott kiadása 
(1911) látott napvilágot: Geschichte der Hexenprozesse 
(Müller&Kiepcnheuer, Hanau/M Nachdruck) [a továbbiakban: 
Hcxcnprozesse]. A legújabb irodalomból kiemelést érdemel a 
Gunlher. FRANZ és Franz, IRSIGLER által gondozott, tucatnyi 
analitikus dolgozatot és nagyon szemléletes ábrázolást publikáló 
kiadványsorozat: Trierer Hexenprozesse. Quellén und
Darstellungen, (Spee Buchverlag GmbH Trier), Wolfgang 
BEHRINGER (Hg.): Hexen und Hexenprozesse in Deutschland. 
2.. überarbeitete Aufl. DTV (München 1993), továbbá Günther, 
JEROUSCHEK jénai professzor munkái, mint: Die Hexen und 
ihr Prozess. Die Hexenverfolgung in der Reichsstadt Esslingen. 
(Esslinger Studien II. Hrsg. Vöm Stadtarchiv Esslingen am 
Neckar, 1992) [Esslingen],

7 Cf. RÜPING. GrundriB. 51. p.
“ A 16. században Németország-szertc gyorsan terjedő boszor

kányperek úgy is tekinthetők, mint szekularizált eretneküldözé
sek. Cf. JEROUSCHEK, Esslingen, 37-40. pp.

9 Az Inquisitionsprozess valóban könyvtárnyi irodalmából ehelyütt 
csak két összefoglaló munkát emelnék ki; Eberhard, SCHMIDT 
klasszikusnak számító monográfiáját: Einführung in d ie -



Gcschichtc dcr dcuischen Strafrechispflege (Götlingen, 
Vandenhoeck&Ruprechi, 1983. a harmadik kiadás változatlan 
utánnyomása) [a továbbiakban: Einführung], valamint Hinrich, 
RÜPING és Günther, JEROUSCHEK professzorok legfrissebb 
tankönyvét: Grundriss dér deutschen Strafrechtsgeschichte 
(Schriftenreihe dér Juristischen Schulung 73, 4., völlig überar- 
beitete Auflage. Verlag C.H. Beck München 2002.) [a továbbiak
ban: Grundriss].

10 A kiváló lipcsei jogász nevét többféleképpen írták/írják; az alább 
idézett egykorú kiadásban a frankfurti nyomdászok Benedict 
Carpzov néven tisztelték. ugyané módon említi 
Rüping/Jerouschck (Grundriss, 113 ff.. 120, 127. 131) és Schmidt 
is (Einführung. 131, 133, 134. 136, 137-142 etc.), de a szóban 
forgó munka modern kiadásának címében »Bcncdikt« szerepel, 
és gyakran olvasni az illető családi nevét így is: Carpzow.

11 Benedikt CARPZOV: Peinlicher Sachsischer lnquisitions- und 
Achtsprozess. (Franckfurt am Maeyn. Leipzig, Schleich, 1638). 
(Nachdruck, Bibliothek des deutschen Strafrechts, Alté Meister 5. 
Keip Verlag 1996.) ]a továbbiakban: Peinlicher Inquisi- 
tionsprozess]

13 Kiemelendő 1635-ben megjelent. Szászország büntetőjogáról írt 
alapvető munkája: Practica nova imperialis saxonica rerum 
criminalium, melyet saját maga is sűrűn idéz későbbi műveiben.
[a továbbiakban: Practica]
A szegedi boszorkánypert összefoglalóan bemutató kismonográ
fiájában Oltvai Ferenc is említi, mégha a címet pontatlanul is ad
ta meg. OLTVAI Ferenc: A szegedi boszorkánypörök. (Közgaz
dasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1976. 13, 24. p.)

14 In welchen deliclis und Bcgünstigungen dcr lnquisitionsprozess statt 
habé. CARPZOV: Peinlicher lnquisitionsprozess, Tit. II. Art. 1. S. 36.

15 A talán leghíresebb német birodalmi törvényről van szó: V. Ká
roly híres/hírhedt büntetőtörvénye (Peinliche Gerichtsordnung 
Kaiser Karls V. von 1532) évszázadokon át a német törvénykezés 
és szakirodalom sarokkövének számítolt. A 19. században már 
mind ritkábban, de egészen a birodalmi btk. megalkotásáig (1871) 
a lecsűrűbben idézeti büntető jogforrás német földön, sőt még 
azon túl is. Cf. BUSCHMANN: Textbuch. 103-177. pp.

16 Cf. MOLNÁR Imre: Tanúvallomások (kínvallatás) értékelése a 
bűnösség megállapításánál az ókori római büntetőjogban. In: 
Acta Jur. et Pol. Szeged, 1998. Tomus Lili. (Emlékkönyv Dr. 
Szabó András egyetemi tanár 70. születésnapjára). 243-250. A 
kínvallatásról összefoglalóan: Franz Helbing/Max Bauer: Die 
Tortur. Geschichte dér Folter im Kriminalvcrfahren aller Zeiten 
und Völker. (Berlin. 1925.) (Neudruck, Scicntia Verlag Aalen, 
1983.)

17 Az eretnekekkel szembeni speciális bíróság fölállítására csak 
1542-ben került sor, III. Pál pápa Licei ab initio kezdetű konstitú- 
ciójával; e bíróság szervezetét (Congregatio sanctac Inquisitionis 
haereticac pravitatis) V. Sixtus állapította meg 1587-ben. Cf. 
Pcier. SEGL: Einrichtung und Wirkungsweise dér inquisitio 
haereticac pravitatis im mittelalterlichcn Európa. In: Peter Segl 
(Hg.): Die Anfiinge dér Inquisition im Mittelalter. 1-38. (Böhlau 
Verlag, 1993. Bayreuthcr Historische Kolloquien 7)

18 Cf. CARPZOV: Peinlicher lnquisitionsprozess, Tit. X. Art. V. 
Wie das juramentum purgationis dofern solches inquisitio 
zuerkannt von ihme geleistet werden müsse.

19 A Carpzov által idézett szász bírósági gyakorlat széles körben el
terjedt Németországban, minek lényege, hogy a jogtudósok véle
ményét ítélethozatal előtt mindig ki kell kérni: „Es isi in 
Sachsischen Gerichten, zufördersl aber in Churfürstenthumb ganz 
vemünfftig und weiBlichen eingeführel und vorsehen, daB die 
Richtere auB ihrem eygenen Rath und Gutdünckcn die 
Vorbrechcrc und Ubelthatere zu straffen nicht befugt, sondem die 
ergangene Inquisiiionacia den Rechtsgelahrten ubcrschicken ihr 
Erkánntnu dorüber einholen und nachmals derer AuBspruch voll- 
strecken müssen." CARPZOV: Peinlicher lnquisitionsprozess, 
Tit. IX. Art. I.

30 Cf. Emst, BOEHM: Dér Schöppenstuhl zu Leipzig und dér sách- 
sische InquisitionsprozeB im Barockzeitalter. Wichtige recht- 
skundliche Quellén in dér Leipziger Universitats-Bibliothek. In:

ZStW 59 (1940), 371-410, 620-639; 60 (1941) 155-249; 61 
(1942) 300-403. pp. Theodor. D1STEL: Beitragc zűr álteren 
Verfassungsgcschichtc des Schöppenstuhls zu Leipzig. In: ZRG 
GA 20 (1887) 89-115.23 (1889) 63-97. pp.

31 Cf. RÜPING/JEROUSCHEK: Grundriss, 63-68. pp.
33 Azt írja Jerouschek. hogy a nyugati germán 'Hexe' és az ófelné

met megfelelőjének tartott 'hagazussa’ eredete és egykorú jelen
tése homályba vész. Cf. RÜPING/JEROUSCHEK: Grundriss, 
63/64.

33 Hcinrich Kramert (latinul: Institoris) IV. Sixtus pápa 1478. már
cius 3-án kelt oklevelével pápai inkvizítorrá nevezte ki Eszak-Né- 
metországba; a bázeli születésű, dominikánus Jákob Sprenger. 
1472-től a kölni domonkosok priorja, 1481. június 19-iki kelte
zéssel kapott hasonló megbízási a mainzi, kölni és trieri egyház
megyék területére. Cf. Hexenhammer, 103-104. pp.

34 Dolgozatomban a legújabb német nyelvű kiadást használom -  
Hcinrich, KRAMER (Institoris): Dér Hexenhammer. Malleus 
Maleficarum. (Neu aus dem Lateinischen übertragen von 
Wolfgang Behringer, Günter Jerouschek und Wemer Tschachcr. 
Herausgegeben und eingeleitel von Günter Jerouschek und 
Wolfgang' Behringer. Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 
2000. )

35 „Die hexenwerk halben verlümdotte frow" Anna Henni von 
Röthenbach bei Löffingen im Schwarzwald bestand die Probe 
und wurde gégén Leistung dér Urfehde enllassen. Cf. Sigmund, 
RIEZLER: Geschichte dcr Hexenprozesse in Baycrn. (Stuttgart. 
1896. 78. p.) [Bayern] Joseph Hansen: Quellén und 
Untersuchungen zűr Geschichte des Hexenwahns. Bonn, 1901. 
584, Nr. 142'(Nachdruck 1976)

36 A középkorban széliében használták, de voltak fenntartások is; 
Jámbor Lajos például tiltotta. Hinkmar de Reims védelmezte, 
Clairvaux-i Bernát idején mindenesetre a manicheusok ellen tö
megesen alkalmazták Franciaországban. Miután azonban III. Ince 
pápa a lateráni zsinaton (1215) erélyesen megtiltotta, jó időre ki
ment a „divatból." Középkori gyakorlatára nézve cf. GRIMM: 
Deutsche Rechtsaltertümcr. [a továbbiakban: Rechtsaltcrtümer] 
II. 923. p.: Le BRUN: Histoire des pratique superstitieuses. II. 
299. p. etc.

37 Megjegyzendő, hogy bár ez volt az általános interpretáció, volt 
példa egyes jogkönyvekben (Weistibner) az ellenkezőjére is. Cf. 
GRIMM: Rechtsaltertümcr. II. 924 p.; Franz. HEINEMANNEI: 
Dcr Richtcr und die Rechlspflege in dér deutschen 
Vergangenheit. O.O.u.J. 31-121. pp. Ex calliedra egyházi állás
pont nem alakult ki ebben a kérdésben, mert a Hinkmar által meg
fogalmazott vélekedés eléggé elterjedt volt; eszerint a víz mintegy 
megszentelt elemnek számít azáltal, hogy Jézus a Jordán folyóban 
megkeresztclkedett, így a bűnösöket kiveti magából.

38 Cf. C.J.v. HEFELE: Konziliengeschichte. Freiburg I. Br. VI. 
1890. 616. p. Itt említem, hogy az ominózus szegedi perben is al
kalmazták a hidegvíz próbát.

39 Cf. Johannes JANSSEN: Geschichte des deutschen Volkes seit 
dem Ausgang des Mittelalters. Freiburg I. Br. VIII. 646; Cári 
Binz: Doctor Johann Weyer. Ein rheinischer Arzt, dér erste 
Bckampfcr des Hexenwahns. Ein Beitrag zűr Geschichte dcr 
Aufklárung und dcr Heilkunde. Wiesbaden, 1969. (Nachdruck 
dér Ausgabe 1896.) 84. etc. A. PRAETORIUS: Gründlicher 
Bericht von Zauberei und Zaubern. Frankfurt, 1629, 112. p. etc.

30 De iustitia et iure. Antwerpen, 1617,385. p.; JANSSEN: Vili. 665. p.
31 Cf. SOLDAN/HEPPE: Hexenprozesse, I. 382. p.
32 C. BEYER: Zauberei und Hexenprozesse im evangelischen 

Mccklenburg. (Berlin, 1903.20. p.); Kari, du PREL: Studien aus dem 
Gebicte dér Geheimwissenschaften. (Berlin, 1890/91.1. 5,23. p.)

33 Cf. Bekker, Balthasar: Bezauberte Welt. I. Kap. 21 p.; Jakobus, 
SSCHELTEMA: Geschiedenis dér Heksenprozessen. (Harlem, 
1828. 142. p.).

34 SOLDAN/HEPPE: Hexenprozesse, I. 384-385 pp.; RE1ZNER 
János: Szeged története. I. 353. (Szeged, 1899.)

35 CANNAERT: Bydragen tót de kennis van hét oude strafrecht in 
Vlaenderen. 207, 211. p.

36 Cf. Jean, BODIN: De la démonomanie des sorciers; vöm ausge-
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történeti szemle
lassnen wütigen Tcuf'felsheer und ihre Fallberichtc. (StraBburg, 
1586.) (Nachdruck Frankfurt a.M. 1980.) II. 4. és IV. 4.

37 Csak az érdekesség kedvéért: a boszorkányság jelének gondol
ták. ha a kínvallatás alá vetett személy kinyújtotta nyelvét a hó
hérra. ha hiába próbált sírni, ha a ..Miatyánk” elmondásában 
megzavarták és nem tudta folytatni, vagy egyéb rendkívüli ma
gatartást produkált; Niddában egy tizennyolc éves lánynak bírói 
utasításra a hóhér eltörte az orrcsontjál, hogy a vérzésből követ
keztetni lehessen a bűnösségre. Cf. SOLDAN/HEPPE. 
Hexenprozesse, I. 386. p.

-, s Egy Katharina Lips nevezetű „boszorkány" (Betziesdorf in 
Oberhessen) 1672-ben lefolytatott perében, miután hősiesen kiáll
ta a kínvallatást, a marburgi boszorkánytoronyban (Hexentiinn) 
letette a kívánt esküt, szövege: SOLDAN/HEPPE:
Hexenprozesse, I. 387-388. pp.

39 H. POLLACK: Mitleilungen über die Hexenprozesse in 
Deutschland. (Berlin, 1886. 21. p.)

40 Egy ilyen ritka ítéletet közöl Pfaff, melyre 1664. július 1-én került 
sor EBIingen városában, in: Zeitschrift für deutsche 
Kulturgeschichte, 1856. 455-456. pp.

41 A ténylegesen alkalmazott szankciók statisztikai feldolgozására 
szép példát ad JEROUSCHEK: Zűr quantitativen Auswertung des 
Fallmaterials, in: Esslingen, 285-295. pp. Az általa feldolgozott 
hetvenöt esetből (ahol hetvenkét személy ellen folytak a perek) 
például kiderül, hogy 49.3% volt a halálbüntetések aránya, a töb
bit más szankcióval sújtották (fel senkit sem mentettek...); a vád
lottak nemek szerinti aránya ez volt: 34 férfi és 38 nő.

42 A glarneri Hochgcrichtsordnungban ez olvasható: „Kiitzer. 
Hexen. Brenner. Vnnd alda ein für machen, vnnd lnne vff einer 
Leytercn gebunden alsó lebendc Inn das für stoBen. sin Lyb, 
Fleysch vnnd Bein, Hűlt vnd Har zu Buluer vnd Eeschen ver- 
brennen, darnach die Eeschen vnd was da blybt vf dér Richstath 
vergraben. damit dauon weder Lüth noch gütt schaden emp- 
fachind, vnd dadurch mengklich ab sölcher straff vnd schan- 
dlichem tód etc." DETTLING: Hexenprozesse im Kanton 
Schwyz. (Schwyz, 1907. 9. p.)

43 A tűzhalál. és mellette a vízbefojtás. valamint az elevenen elteme
tés egyben megtisztító rituálék is voltak, mert az a cél is teljesült, 
hogy a bűnös teljesen, úgyszólván nyom nélkül eltűnjön a közös
ségből. Cf. Richard van DÜLMEN: Theater des Schreckcns. 
Gerichtspraxis und Strafritualc in dér frühen Ncuzcil. (München. 
1995.) (Vierte, durchgclesenc Auflagc. Verlag C.H. Beck)

14 Cf. RIEZLER: 292. A szegedi kivégzettek között is akadt egy fi
atalasszony (Malmos Katalin), akit ez a „szerencse" ért: előző es
te lefejezték, és csak holtteste lett másnap a lángok martaléka.

45 JANSSEN: Vili. 686. Cf. SOLDAN/HEPPE: Hexenprozesse, I. 
391-394. pp.

46 Ez szélesebb körű volt. mint amit a Carotina engedélyezett: kizá
rólag a vádlottal szemben és csakis megalapozott gyanú esetén; 
cf. Art. 45, 46. ("Von peinlicher frag”)

47 Cf. Siegried, LEUTENBAUER: Hexerei- und Zaubereidelikt in 
dér Literatur von 1450 bis 1550. Mit Hinweisen auf die Praxis im 
Hcrzogtum Baycrn. 47-51. pp. (Münchener Universitátsschriften, 
Juristische Fakultat, Abhandlungen zűr rechtswissenschaftlichcn 
Grundlagenforschung 3) (J. Schwcitzer Verlag. Berlin. 1972); 
Klaus-Peter, SCHROEDER: Vöm Sachsenspiegel zum 
Grundgesetz. Eine deutsche Rechtsgeschichte in Lebensbildern. 
(Verlag C.H. Beck München, 2001. 55, 56. p.).

48 Cf. Hexenhammer, 101-135. pp.
49 Erről ehelyütt csak annyit, hogy a skolasztikus tanítás jelentősen 

kidomborította a Sátán evilági reális hatalmát, az Istennel szem
beni pozíciójának realitását; ez helyesen értelmezve nem jelentet
te természetesen azt, hogy egyenrangú felek volnának, de a vul
gáris értelmezés mégis olyan színben tüntette föl az Ördögöt, mint 
akinek a vele szövetkezőkön (= boszorkányok) keresztül ellenáll
hatatlan evilági ereje van. így vele -  és szövetségeseivel -  szem
ben minden eszköz megengedett.

50 DUHR. B.: Die Stellung dér Jesuitcn in den deutschen 
Hexenprozessen. (Köln, 1900. 73 p.); LAMBERG 24.

5|  Cf. SOLDAN/HEPPE: Hexenprozesse, II. I.
52 Cf. HENNEN: Ein Hexenprozess aus dér Umaebune von Trier im 

Jahre 1572. (St. Wendel, 1887.)
"  Cf. M. Fr. J. MÜLLER: Kleiner Beitrag zűr Geschichte des 

Hexenwesens im 16. Jahrhundert. (Trier, 1830. 7); S. MARX: 
Geschichte des Ertzstiftes Trier. (Trier, 1858-64. II. III.  p.); A. 
RICHEL: Zwei Hexenprozesse aus dem 16. Jahrhundert. Beitragc 
zűr Kulturgeschichte. II. (Weimar, 1898.)

54 Cf. LEITSCHUH: Bcitriige zűr Geschichte des Hexenwesens in 
Frankén. (Bamberg, 1883. 44. p.)

55 SOLDAN/HEPPE: Hexenprozesse, II. 3.
56Cf. G. von LAMBERG: Kriminalverfahrcn vorzüglich bei 

Hexenprozessen im ehemaligen Bistum Bamberg wiilirend dér 
Jahre 1624-1630. (Nürnbcrg): P. W1TTMANN: Die Bamberger 
Hcxenjustiz (1595-1631). In: Archív für katholisches 
Kirchenrecht, Bd. 50. 117. p . etc.

' 7 Az európai boszorkányperek történetében természetesen az anya
gi szempont másodlagos volt. de azt nem mondhatjuk, hogy telje
sen periférikus lett volna: a szegedi perben is feltűnő, hogy Rózsa 
Dániel, a város egyik legjobb módú „illatszerkereskedőjc" mág
lyára került.

A KERESKEDELMI JOG 
KODIFIKÁCIÓJÁNAK KEZDETEI 
(1840. ÉVI 18.TC.)
A magyar kereskedelmi jog kodifikációjának kezde

tei még az 1790. évi 67. tc.-vel felállított rendszer, a 
regnikoláris bizottságok munkálataira vezethetők vis
sza. A kereskedelmi bizottság -  elsősorban Skerletz 
Miklósi 1731-1799)1 munkájára támaszkodva -  feltárta 
az ország gazdasági állapotát, és azt „gyarmati” hely
zetként értelmezte, amiért a bécsi udvar ipar- és vámpo
litikáját tette felelőssé. Az ipar, a közlekedés fejleszté
sét, a céhek korlátozását, a terménykivitel szabaddá té
telét javasolta, és azt sürgette, hogy a vámrendszer az 
örökös tartományok, és Magyarország érdekének köl
csönös figyelembevételén alapuljon, a magyarországi 
vámigazgatást pedig behelyeznék a Helytartótanács irá
nyítása alá. A bizottság a munkálatait 1795-ben az or
szággyűlésnek be is terjesztette, de azt nem tárgyalták 
meg, hanem a kancellária irattárába kerültek.2

Horváth Attila:

A z első magyar 
kereskedelmi társaságokról 
szóló törvény*
AZ 1840-ES ÉVEK 
IPARPÁRTOLÓ MOZGALMA

A javaslat első része a kereskedelmi bíróságokkal, a . 
második rész a tulajdonképpeni kereskedelmi joggal 
(cég, cégbejegyzés, kereskedők nevének joga, kereske
delmi társaságok, kereskedelmi könyvek) és a csőddel, 
a harmadik rész pedig a váltójoggal foglalkozott.

Az 1825-1827. évi országgyűlés rendelte el az ope- 
ratumok átvizsgálását és újabb törvényjavaslatok kidől-_

7


