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A babonaság és a boszorkányság hite egyidős az 
emberiséggel, gyökerei a legősibb kultúrákban 
is megtalálhatók. Már az ókorban kialakult a nők 

bűbájosságába vetett hit. Az elmúlt évszázadok alatt a 
gyógyítás, a varázslás, a rontás fogalmát egyre inkább a 
női nemhez kapcsolta a közfelfogás. A boszorkányül
dözések csúcspontját Nyugat-Európában a 16-17. szá
zadjelentette, amikor rendkívül erős egyházi befolyás
sal és irányítással zajlottak a perek.1 A hírhedt kézi
könyv. a Malletts Maleficarum2 útmutatásai szerint el
járva. tortúrán kicsikart vallomások alapján, látványos 
és elrettentő ünnepként, máglyák ezrein égették el a bo
szorkányság vádjával terhelt áldozatokat.

Magyarországon a nyugatitól eltérő gyökerű. Kelet
ről hozott boszorkányfogalmunk az évszázadok során 
keveredett a nyugat-európai elemekkel.3 Hazánk nem 
követte a nyugat-európai boszorkányhisztériát. Az ül
dözések tömeges elszaporodása nálunk inkább a 17. 
század végén következett be. a nyomozóelvű eljárás és 
a törvényerőre sohasem emelkedett Praxis Críminalis4

Koncz Ibolya Katalin

Borsod vármegyei 
boszorkányperek 
jogtörténeti elemzése
bírói gyakorlatban történő alkalmazásának elterjedése 
következtében.

Ez a fejlődés mutatható ki a Borsod vármegye terü
letén lefolytatott perek jogtörténeti vizsgálatakor is. 
Ezen a területen, az eddig nyomtatott formában megje
lent perakták7 szerint. 1648-tól 1769-ig folytattak le bo
szorkányság vádjával kapcsolatos pereket.

Ebben a korszakban a bíróságok által alkalmazott 
jogforrások közül hármat emelek ki. Az egyik az 
1625:13. törvénycikk, amely hivatalvesztés és 100 fo
rint büntetés terhe mellett meghagyja az alispánoknak.



hogy negyedévenként tartsanak inquisitiót a gonoszte
vők kipuhatolására.6 A másik a Miskolc város által 
megalkotott statútum, amelyet a vármegye is alkalma
zott. Ez az 1635-ben elfogadott statútum kimondta, 
hogy „mindenki csak vasárnap, a reggeli prédikáció 
után, naplementéig idéztethet törvény elé valakit. Hét
főn, kedden és vasárnap egyáltalán nem szabad tanút 
vallatni.”7 A harmadik Borsod vármegye 1712. évi sta
tútuma, amelyben a következő részletesebb leírást talál
juk: „Maga elé citálván a helyi lakosokat, külön szokott 
iuramentum leteltével examinálja a következő kérdések 
szerint: Ki volna káromkodó, gyilkos, szentegyháztörő, 
lopó, parázna, emberétető, magzatát elvesztő, bűbájos 
boszorkány stb.”8 Ezt a három szabályt specialitásuk 
miatt kell megemlítenünk, mert természetesen az eljáró 
hatóság az ország bevett törvényeit ugyancsak figye
lembe vette, mind az eljárás során, mind pedig az ítélet 
meghozatalánál.9

Miután Magyarországon a boszorkányság vádját 
nem sorolták a kivételes bűncselekmények közé, ezért 
az így perbe fogottak elleni eljárás a rendes bíróságok 
előtt folyt le. Ennek megfelelően a boszorkányperek 
Borsod vármegye törvényszéke előtt folytak le. A fel
tárt és elemzésre kerülő perek között találunk olyanokat 
is, amelyek Miskolc mezőváros, Szendrő mezőváros 
bíróságai előtt zajlottak, de ha közelebbről megvizsgál
juk ezeknek az aktáknak a tartalmát, észrevehetjük, 
hogy‘többségükben becsületsértési perekről van szó és 
nem boszorkányperekről.

A recens anyagban található perek a  következő képet 
mutatják:
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A táblázat alapján a következő megállapításokat te
hetjük:

A jogi értelemben vett boszorkányság vádjával per
be fogottak elleni eljárást Borsod vármegyében kizáró
lag a megyei törvényszéken folytatták le. Valószínűsít
hető, hogy a vármegye területén a recens anyaghoz vi
szonyítva korábban is lehettek boszorkányperek, ame
lyek azonban még nem kerültek elő, vagy -  s ez a való
színűbb -  a történelem viharaiban megsemmisültek, 
akárcsak az ország egyéb területein.

A fenti táblázatból az is megállapítható, hogy ha va
lakit becsületsértéssel vádoltak -  általában azért, mert a 
környezetében mást boszorkánynak nevezett - ,  akkor 
elegendő volt a mezővárosi bíróság joghatósága, s eze
ket az eseteket helyben elintézték.

A következőkben tematikus bontásban vizsgáljuk 
meg a vármegyében lefolytatott boszorkánypereket.

Miként arra korábban is utaltunk, a vármegyében vi
szonylag későn, az 1677. esztendőből maradt fenn az 
özvegy Kálmánczai Szabó Györgyné elleni peranyag,

amelyből kitűnik, hogy a vádlott „némely embereket 
boszorkányságával, ördögi mesterségével megrontott s 
megvesztegetett egészségükben és ép állapotukban 
úgy. hogy némelyek azon nyavalyákban meg is hal
tak.” 10 Bár az eset érdekes, hiszen itt már a rontás is 
megjelent, mint a boszorkány egyik legfontosabb tevé
kenysége, sajnos az ítélet és az abban kiszabott bünte
tés nem maradt fenn.

A következő említésre méltó peranyag 1706-ban ke
letkezett, amikor is Borsod vármegye sedriája előtt 
vonták felelősségre Vég Imréné Zeke Erzsébetet. Az 
asszony ugyan mezőcsáti lakos volt, a pert -  a legtöbb 
boszorkányperhez hasonlóan -  mégis a vármegyei 
sedria előtt folytatták le. A per során tanúk bizonyítot
ták a vádlott ördögi cselekedeteit, ezt követően a sedria 
megállapította a szerencsétlen asszony boszorkány mi
voltát. és már csak az ítélet meghozatala volt hátra. A 
bíróság döntése szerint, a feltárt anyagok alapján, a 
vádlott hóhér általi megkínzását, tüzes fogókkal való 
megcsipkedését és elevenen való elégetését kellett 
végrehajtani.11

Ezzel a perrel megkezdődött a vármegye közel két 
évtizedes története, amely alatt a bírák a legkegyetle
nebb módon próbálták vélt vagy inkább általuk mélysé
gesen hitt igazukat bizonyítani, s ítéleteikben a legke
gyetlenebb büntetéseket kiszabni a boszorkányokkal 
szemben.

Ezt a képet erősíti az 1709. esztendőben lefolytatott 
boszorkányper is, amelyben kezdettől két vádlott szere
pelt.1’ Ezt az esetet abból a szempontból is érdemes 
megemlíteni, hogy a két szerencsétlenül járt nőt még az 
ítélet meghozatala előtt megkínozták: a peraktákban 
megjelent pontos leírás szerint meztelenül tüskeágyon 
kelleti feküdniük. Az eljárás során a bíróság tagjai bő
ségesen megbizonyosodhattak a vádlottak természetfe
letti és tiszta személyhez nem illendő cselekedeteiről, s 
megállapították nyilvánvaló boszorkányságukat.1’’ Az 
ítélet sem lehetett más. mint hóhér általi megkínzás és 
máglyahalál.14

Ugyancsak érdekessége miatt lehet kiemelni az 
1715. október 13-án kiadott bizonyságlevelet. amely
ben R. I. kérelmére Miskolc városának tanácsa azt bi
zonyítja, hogy a kérelmező „boszorkánysága meg nem 
világosodott s azon vétek iránt processus nem moreál
tatott ellene, mivel csak szó esett felőle, hogy ördöngős 
tudománnyal bírna.”15

A következő per 1717-ből való. A pert özv. Lengyel 
Tamásné Virág Kata, özv. Tóth Istvánná Sigó Kata és 
leánya, özv. Gombos Györgyné Tóth Panna, valamint 
özv. Szász Györgyné Kasza Sára igrici lakosok ellen 
folytatták le. A korábban idézett törvény értelmében ezt 
a pert is a szolgabírói cirkálás eredményeképpen indí
tották el. Összesen tizenkilenc tanút hallgattak ki, s az 
általuk elmondottak alapján a bíróság bizonyítottnak 
látta a vádlottak boszorkányos mivoltát. A per érdekes
sége, hogy a legképtelenebb vádat egy mindössze tizen
nyolcadik esztendejében járó fiatalember mondhatta 
magáénak, aki szerint őt a kulcslyukon kiragadták, éj
szaka lóra ültették, és elvágtattak vele a diósgyőri he-



Jós
gyekbe, ahol boszorkány találkozón vettek részt.16 Ta
lán ez az egyetlen, legteljesebb formájában fennmaradt 
peranyag. így nemcsak az ügyész fejtegetéseit, hanem 
az ügyvéd állásfoglalását is megismerhetjük. Azon rit
ka esetek közé tartozik, ahol az eljárás során ügyvéd is 
eljárt a szerencsétlenek érdekében. Jelen perben Vetésy 
Sámuel képviselte a védelmet, aki feladatának megfele
lően „a tanúk ferde és képtelen vallomásait sorra egy
másután kiforgatja, megerőtleníti".17 Az első két tanú 
vallomását egyszerűen „puszta gyanúnak” nyilvánítja, 
így szerinte ezek „nem bírnak érvénnyel”.18 Az ügyvéd 
szerint a negyedik vádlott vallomása „éppen a vádlottak 
mellett szól, amennyiben kiviláglik abból, hogy rágal
mazásuk miatt elégtételt akartak szerezni".19 Az ötödik 
tanú a védő álláspontja szerint „phantasta s hihetőleg 
alvajáró, holdkóros Gombos Istók, nem is tanú, hanem 
vádló, feladó, ki a hazai törvények szerint tanú nem is 
lehet. Egyébként is olyan dolgokat mesél, miszerint ne
héz álom nehézkedvén reá. ébren nem is tapasztalhatott 
és így az egész álomképnek semmi valódi alapja 
nincs".20 Említést érdemel még a tizenkettedik tanú 
vallomásával szembeni ügyvédi álláspont: Vetésy sze
rint „a tizenkettedik tanú vallomása ugyancsak a vád
lottak mellett szól. mert ha a törött lábú fiút a vénasz- 
szony füveivel csakugyan kigyógyítá. az nem kárhozta- 
tást. de mint jótéteményt, dicséretet, sőt jutalmat 
érdemel”.21 A tizenharmadik tanú „maga is azt állítja, 
hogy kínzójára nem ismert rá. s így ez is csak puszta 
gyanú, agyrém, álomkép".22 A tizenötödik és tizenhete
dik tanú csak hallomásból beszél, tehát az ügyvéd sze
rint vallomásaik nem bírnak nvomatékkal. a tizennyol- 
cadik tanúnak pedig az „éjjeli meggyötörtetései és ha
lálos félelme szinte álomlátásból eredhetett, s a gyilko- 
lási fenyegetést tényekkel alig lehet bizonyítani".22' 
Amint azt nyomon követhetjük, az ügyvéd szinte min
den tanú vallomását észérvekkel támadta meg. így azt 
várnánk, hogy a bíróság ezeket figyelembe véve a vád
lottakat elengedte. Sajnos azonban, ahogy azt az iratok 
és Vahot Imre is ismerteti, „a megyei fiscus. mint igazi 
rabulista. és előítéletes vagy rossz szivű ember, a tanúk 
vallomásainak valószínűségét erőködik bebizonyítani 
| ... | és a nagytekintetű bíróság ily gyönyörű ítéletet ho
zott a pörben: mivel a vádlottak boszorkánycselekedete 
nem csak világos tanúból, de még maga nyelve vallásá
ból is kitetszik, ahhoz képest, hogy undok életük bün
tetlen ne maradjon, országunk törvényei szerint elsőb
ben is hóhér által megsütögettetik több boszorkánytár
saik kivallására, és ezután elevenen elégettetik."24

Tehát hiábavaló volt az ügyvéd felvilágosult perbe
széde és minden erőkifejtése, a szerencsétlen perbefo- 
gottakat a máglyától megmenteni nem tudta.

Az utolsó, máglyahalállal végződő borsodi pert 
1722-ben folytatták le Balogh Éva ellen. Perbefogása
kor a tanúk vallomásaiból az derült ki, hogy ő bizony 
képes volt többféle állat alakjában is megjelenni, és 
több személyt is megrontott. A per érdekessége, hogy 
Pap András tanú szerint a vádlott az ő fiát farkassá vál
tozva kergette, amire az a bizonyíték, hogy mivel ez té
len történt, a hó egyaránt megőrizte a gyermek és a vád

lott lábnyomait is. Másnap a tanács tagjai közül néhá- 
nyan kimentek a helyszínre, hogy a lábnyomokat azo
nosítsák. Ekkor Balogh Éva megtagadta, hogy a hóban 
maradt lábnyomot összehasonlítsák a cipőjével, ami a 
tanú szerint egyértelmű jele a bűnösségének. Természe
tesen a tanúk több vádat is felsoroltak még; volt köztük 
gyógyítás, megrontás, állatalakban való kergetés. A bí
róság figyelembe vette a „komoly tényeket” tartalmazó 
vallomásokat, majd pedig a vádlottat „hóhér általi meg- 
kínzásra. majd megégetésre rendelte”25

Nem voltak ritkák Borsodban az olyan boszorkány- 
perek sem, amelyekben házasságtörő asszonyokat vá
doltak meg. A paráznaságot és a boszorkányosságot a 
köznép azonos módon ítélte el, illetve az egyikből ter
mészetesen következett számukra a másik is. Ilyen 
esetről olvashatunk egy 1648-ban lefolytatott eljárás 
aktáiban, am ikora Szabó Pálné ügyében meghallgatott 
tizenkilenc tanú -  ha csak szóbeszédre alapozva is -  ha
tározottan állította a vádlott paráznaságát és 
boszorkányosságát.26 Sajnos a bíróság ítélete nem ma
radt ránk.

Hasonló váddal fogták perbe Kis Pannát 1675-ben. 
amikor is közel húsz tanút hallgattak meg. és mindenki 
csak annyit tudott mondani, hogy a fiatalon megözve
gyült nő parázna életei folytatott.27 Az ítéletet itt sem 
ismerjük.

Az utolsó boszorkányper 1723-ban volt, de halálos 
ítéletet ekkor már nem szabott ki a sedria. A Lázár 
Péterné Ruszka Zsófia ellen folyt perben több mint fél
száz tanút hallgattak ki. A per további érdekessége, 
hogy a feltett kérdések alapján a tanúknak arról is nyi
latkozniuk kellett, hogy tudnak-e valamit arról, hogy 
Dobrosiné egyeseknek bort ígért annak fejében, hogy 
iávalIjanak Ruszka Zsófiára. A kihallgatások során 
több tanú is megerősíti a megvesztegetést. így nyilatko
zott például Tolvaj Mária, valamint Török Mihály is. A 
vármegye deliberatuma végül a következőképpen szól: 
„bebizonyosodott, hogy a gonosz cselekedeteket 
Ruszka Zsófia valóban elkövette, és ezért halált érde
melne, de figyelembe vesszük, hogy korábban már ra
boskodott és ezért meghagyjuk az életét ugyan, de a 
vármegye területére többé nem jöhet".28

Az ezt követő időszakban csak becsületsértési és rá- 
galmazási pereket találunk. Ilyen volt a Miskolc város 
bíróságán lefolytatott per. amelyben Ecsegi Szőcs Judi- 
tot táltossággal rágalmazta meg Kőműves Suska. A bí
róság a következő ítéletet hozta: a rágalmazót huszonöt 
korbácsra, valamint rágalmazásának és saját táltosságá- 
nak abbahagyására ítélték, s ha ezt nem teljesíti, kicsap
ják a vármegye területéről.29

Egy másik esetben Kovács Zsuzsát, „ki magát táltos
nak mondani merészelte” , huszonöt korbácsütésre 
ítélték.30

A recens anyagban az utolsó per -  Nemes Habsi An
nának, Nemes Forgó Pál özvegyének becsületsértési 
pere ifjú Béres János ellen -  1769. március 16-án zaj
lott. Megállapításra került, hogy ezen év március 2. 
napján Habsi Annát mások füle hallatára Béres János 
vén boszorkánynak nevezte, illetve ezután sértő sza-
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vakkal káromolta, amelyért hatvan pálcaütést szabott ki 
a bíróság a rágalmazóra.31

A pereket megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy Bor
sod vármegyében is hasonló vádakkal, szinte teljesen 
azonos forgatókönyv szerint folytatták le a pereket a 
boszorkányok ellen, mint az ország egyéb területein. A 
kiemelt peranyagok mindegyike specialitásokat mutat, 
de ezáltal az is megállapítható, hogy az egyes perekben 
megfigyelhető sajátosságok egyedi ügyekre vonatkoz
tak. azokat nem építették be a későbbi eljárásokba. En
nek megfelelően csak egy perben találtunk védőügyvé-

Jegyzetek------------------------------------------------------------

1 Bár a Német-római Birodalom területén a boszorkányperek nem 
egyházi bíróság elé tartoztak, mégis kimutatható az egyház hatá
sa. hiszen a peraktákat megküldték az egyetemeknek, hogy onnan 
a jogtudósok szakvéleményét kikérjék. Ezt az eljárási cselek
ményt a Conslinuio Criminalis Carolimi kötelezővé is tette. 
Részletesebben lásd: Bartolomaus: Über die Hexenprozesse 
(Zeitschrift I'iir die gesamte Strafrechtswisscnschaft. 21. kötet. 
Berlin. 1900. 79. p.): Schmidt. Eberhard: Ein/iihrting in die 
Gescliiclue dér deulsclwn Strafrechtspflege (Göttingen. 1965,

JI3 .p .)
- 1487-ben jelent meg. keletkezése két dominikánus szerzetes. 

Hcinrich Itistitoris és Jákob Sprengcr nevéhez fűződik. A könyv 
címe (Malleits Male/icantm) egy kitüntetésre utal. amelyet a sike
res eretncküldözők kaptak munkájuk elismeréseként a római egy
háztól. Ennek a kitüntetésnek az eredeti neve Malleus hacretieo- 
rum volt. A ,. Mídleus " irodalmi elődje az akkoriban általánosan 
elismert eretneküldözési kézikönyv, a Diiecroriuni itupiisiiorinn. 
amelyet Nicolaus Eymcricus írt 1376-ban (Hammes. Manfrcd: 
Hexenwalm inul Hexenprozesse. Frankfurt am Main. 1977. 50. 
p.). A ..Mídleus" a könyvnyomtatás fejlődésének is köszönhette 
sikerét és gyors elterjedését. Az első 33 évben 13 kiadást élt meg. 
és a következő 150 évben még hússzor adták ki. Itistitoris és 
Sprcnger megelégedtek a kiadó szerepével, hogy a mű még job
ban védhesse az egyházatyák, a híres jogászok és a Biblia autori
tását. A mű három részre oszlik, mindegyik további qucsliőkru. 
ezek pedig Laputokra tagolódnak. Az első könyv előterében 
mindjárt egy dogma, a boszorkányok realitásának tézise áll: 
„Hueresis esi inuxiinn. opera malujicunnn non eredere. " [..Bo
szorkányokban nem hinni: eretnekség."| (Schram Ferenc: Ma
gyarországi boszorkányperek. I—Hl. kötet. Budapest. 1978-1982. 
III.. 56. p.: a továbbiakban: Schram. 1978). Ezt követi a boszor
kányprédikációk felépítése, valamint a kész indokok a vakon ta
pogatózó laikusok általi, leggyakoribb ellenvetésekre (lásd: 
Sicfener. Michaei: Hexerei im Spiegel dér Reclitstlieorie. Dos 
dinien mágiáé in dér Liiercuur von 1574 bis 1608. Frankfurt am 
Main. 1992, 6. p.; a továbbiakban: Sicfener. 1992: Orvosi Heti
lap. 1925. 38. szám. 914. p.). A második könyv sok példával írja 
le a boszorkányok képességeit. Ennek megfelelően ezt a részt két 
nagyobb fejezetre lehet osztani. Az elsőben a szerzők felsorolnak 
egy listát a titkos (tiltott) boszorkányok által végrehajtott cselek
ményekről. a második részben az egyházi (engedélyezett) gyógy- 
cs ellenszerekről kapunk részletes információkat (Sicfener. 1992. 
6. p,). A harmadik könyv 35 kérdést tartalmaz, s részletesen is
merteti a bírósági eljárást; részletes útbaigazítást ad. speciálisan a 
bíró igényeihez szabva; meghatározza a bánásmódot az ügyvé
dekkel. a tanúkkal és a boszorkányokkal szemben. Bővebben 
lásd: Molnár Éva: Boszorkányperek Magyarországon a 
XVII-XVIII. században (Budapest. 1942. 19. p.: a továbbiakban: 
Molnár. 1942); Sicfener. 1992.6. p.

3 Jung Károly szerint a ..modern babonák" a hagyományos gyöke
rekkel rendelkező hiedelmek és mágikus cselekvések (Jung Ká
roly: Táltosok, ördögök, garabonciások: Bevezetés népi hiedelme
ink - babonáink -  világába. Budapest. 1985. 163. p.). A magyar 
kutatók közül Dömötör Sándor elméletét emelném ki. aki pogány 
szertartásokat vélt felfedezni a boszorkányok cselekedeteiben, ritu-

def. aki a korszaknak megfelelően a legalaposabban ál
lította össze a védőbeszédét, mégsem tudott segíteni a 
vádlottakon. Ugyancsak figyelemre méltó, hogy alig 
húsz esztendővel később maga a bíróság mondta ki azt, 
hogy, bár bebizonyosodott a boszorkányság vádja, 
mégsem szab ki máglyahalált.

A vizsgált területen a perekben hozott ítéleteket 
megvizsgálva zárszóként elmondhatjuk, hogy a bíró
ság is hozzájárult ahhoz, hogy a 18. század második 
felétől a vármegyében nem fordultak elő boszorkány
perek.

ális mozgásaiban, mondókéiban (Dömötör Sándor: A boszorkányok 
gyűlése a magyar néphitben. Budapest. 1939. 23. p.). Klaniczay 
Gábor is hasonló álláspontot képvisel, amikor azt mondja, hogy „a 
boszorkányok attribútumai közé is bekerülnek a sámánizmus alko
tóelemei" (Klaniczay Gábor: Beiiandante-kresnik-zditliaé-láltos. 
Sámánizmus és boszorkány Ilit érintkezési pontjai Közép-Európá- 
ban. Ethnographia. 94. 1983. 128. p.). Ugyancsak ezt vallja Dió
szegi Vilmos: „A boszorkány testéből távozó, majd oda visszatérő 
lélekről szóló beszámolók összefüggésbe hozhatók a sámánizmus 
hatásával (Diószegi Vilmos: A sámánhit emlékei a magyar népi 
műveltségben. Budapest. 1958.44. p.). Nyugati hatásnak tekinthet
jük. hogy német területeken a 13. század második felétől érvényes 
az a tudományos nézet, hogy a varázslókat általában szövetség kö
ti az ördöghöz (Hansen. Joseph: Zaubenvahn. Im/uisition und 
Hexenprozess im Miltelulter (Aalen. 1964. 172. p.|: Honegger. 
Claudia [Hrsg.J: Die Hexen in dér Neitzeit (Frankfurt am Main. 
1978. 44. p.(): Végül említést érdemel a Magyar.logi Lexikon szó
cikke. ahol keverve találhatjuk meg a különböző elemekei: ..A po
gány vallás hitéből a kereszténységbe is átment ama démoni alak. 
amely természetfölötti hatalmat nyert más emberek megkárosításá
ra. az ördöggel kötött szerződés és cimboraság révén képesítve van 
varázslásra, s egyéb bűbájos mesterségre." (Magyar Jogi Lexikon. 
1899. 275. p.: a szócikket szerkesztette: dr. Vámbéri Rusztem).

‘ Bár a szakirodalomban többször találkozunk olyan hivatkozások
kal. amelyek szerint a Praxis Criminalis megegyezne Carpzov 
művével, ebben a fontos kérdésben mégis Balogh Elemér pro
fesszor úr álláspontját fogadom el. miszerint a kél cím két külön 
művet jelent. Carpzov. ..a lipcsei vérbíró könyvei, a Practica no
va Imperialis Saxonica remin criminoliiim (1635) és a hozzá 
szervesen kapcsolódó Peinliclter siiclisisclter Inipiisitions- und 
Aclitprozej!(1638). amelyek szerzőjük halála után még 120 évvel 
is irányadó források voltak német jogterületeken." (Balogh Ele
mér: Aki az ördöggel szerződést köt... tiizlialállal lakói jón [A 
nagy szegedi boszorkányper. 1728/29]. In: Szeged. 2001. augusz
tus 13.. 16. p.). A Praxis Criminalisl III. Ferdinánd császár 1656. 
december 30-án. mint Alsó-Ausztria büntető törvénykönyvét 
szentesítette (Kajtár István—Béli Gábor: Österreiehisehes 
Strafrecht in Ungarn: „Praxis Criminalis " von 1687. Zeitschrift 
für neuere Rcchlsgeschichtc. 16, 1994, 325 p.: a továbbiakban: 
Kajtár—Béli. 1994). Kollonich Lipót bíboros 1687-ben ez.t adatta 
ki latin nyelven Nagyszombatban. Szcntiványi pedig az 1696-ban 
kiadott Corpiis litris függelékeként vette fel. Bővebben lásd: 
Iklódi András: A magyarországi boszorkányüldözés történeti ala
kulása (Ethnographia. XC1II. 1982. 295 p.; a továbbiakban: 
Iklódi. 1982); Gelencsér József: Egykori törvényen alapuló népi 
büntetőszokás, a megégetés (Ethnographia. CII, 1991. 1-2.. 253. 
p.); Bónis György: A magyar biintetötörvénykönyv első javaslata 
1712-ben (Budapest. 1934. 8. p.: a továbbiakban: Bónis. 1934): 
Kajtár—Béli. 1994. 325. p. A Praxis Criminalis (PC) Magyaror
szágon a 19. század közepéig jelentős hatást gyakorolt a magyar 
bűnvádi eljárás fejlődésére. Joghézag esetén a magyar bírák segít
ségül hívták az idegen szabályokat (így a PC-t is), és ezzel a ma
gyarjog részévé tették (Koncz. Ibolya Katalin: A boszorkánykuta
tásban megjelenő 15-18. századi történeti érvelések. Jogtörténeti 
tanulmányok Vili. Pécs. 2005, 53. p.). A mű különösen a kínval-
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látás (tortúra) elterjedésére volt hatással hazánkban (Bónis. 1934. 
8. p.: Iklódi, 1982. 296. p.). Bónis szerint Vuehetich 1819-ben. 
Pauler pedig még 1871 -ben is beszámolt a Praxis Criminalis gya
korlati alkalmazásáról (Demkó Károly: A magyar orvosi remi 
története. Budapest. 1894. 409. p.; R. Várkonyi Ágnes: Kösgvó- 
gyitás és boszorkányhit. Ethnographia. Cl. 1990. 3-4.. 418. p.; 
Schram. 1978.1. kötet. 17. p.: Magyar Jogi Lexikon. 1898. I. kö
tet. 277. p.: Haász Imre: Boszorkánvpörök Debrecenben. Debre
ceni Szemle. Különlcnyomat, 1929. 41. p.).

5 Itt említeném meg Schram Ferenc: Magyarországi boszorkánype
rek 1529-1763 című. összefoglaló művének I. kötetéhen találha
tó Borsod vármegyei pereket (132-223. p.): a Komáromy Andor: 
Magyarországi boszorkányperek oklevéltára (1910) című gyűjte
ményében található miskolci pert (277. p.). a Baranyai Károly: 
Borsodi boszorkányperek (1940) című könyvében található per- 
akták leírásait (38-42. p.). valamint Kubinyi Ferenc és Vahot Im
re munkásságát, akik Magyar- és Erdélyország képekben (Pest. 
1854) című könyvükben külön megemlítenek egy borsod várme
gyei boszorkánypert (45—19. p).

hCorpus luris Hungarici. 1898. II. Fcrdinánd. 1625:13. törvény
cikk

7 Tóth. Péter: Miskolci statútumok 1573-1755. Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyei levéltári füzetek 13. (Miskolc. 1981.3. p.)

s Molnár. 1942. 30-31. p.
Természetesen a recens anyagban találkozunk az ország egyéb te
rületein is hivatkozott törvényekkel, mint például Szent István. 
Szent László vagy a Tripunirmn egyes rendelkezéseinek megem
lítésével.

10 Miskolc Város jegyzőkönyve. 172. p.
"  Schram. 1978. 1.441-142. p.: Baranyai. 1940. 39. p.
- Tóth Istvánná. Nagy Borbála és Tóth Jánosnc. Krasznai Zsuzsanna.

1 ‘ A per során nem kevesebb, mint negyvenkét tanút hallgattak ki. 
akik a legképtelenebb történetekkel látták cl a bíróságot. Volt. aki 
azt vallotta, hogy Demjclcr Miklós szekeréhez ..bujdostak" a v ád
lottak. majd hirtelen eltűntek. Már nem voltak a szekéren, az 
mégis olyan nagyon terhelt volt. hogy a lovak az egyenes úton 
alig bírták elhúzni. Több tanú is vallotta, hogy Tóth Istvánná pár 
óra alatt olyan ökröt gyógyított meg. amelyről már teljesen le
mondtak. Azt is rátvallották. hogy egy csecsemőt megforgatott, 
aminek következtében annak anyja elvesztette a tejét, és Tóthné

a saját tejét szaporította meg vele. Talán a legsúlyosabb vád az 
volt. hogy Tóth Jánosné maga is eldicsekedett azzal, hogy egy is
merőse nem halhat meg addig, míg ő meg nem fogja a kezét. Ezt 
meg is tette, mire a haldokló könnyen és nyomban meghalt (Ba
ranyai. 1940. 41. p.).

14 Schram. 1978,1.. 143-152. p.
15 Baranyai. 1940, 41. p.
16 Baranyai. 1940. 42-43. p.
1_ Kubinyi-Vahot. 1854.48. p.
IX Kubinyi-Vahot. 1854. 48. p.. A két tanú egybehangzóan állítot

ta. hogy a vcnassz.onyok megboszorkányozták az. ökreiket, ami
ért nem akarták őket elvinni a vásárra (Kubinyi-Vahot. IS54, 
45. p.).
Kubinyi-Vahot. 1854. 48. p. Kovács János vallotta azt. hogy az 
asszonyok ..megboszorkányozván egymást, nála vádaskodtak s 
tőle kértek tanácsol ez iránt, s ő azt javallá nekik: fogadjanak pró
kátort" (Kubinyi-Vahot. 1854.46. p.).

20 Kubinyi-Vahot. 1854. 48—19. p. Ezt a Gombos Istók vallotta, 
hogy őt a kulcslyukon átalhuzgálták és lóra ültették, majd a diós
győri hegyek felé vitték, ahol kilenc boszorkányt is látott, termé
szetesen a vádlottakat rögtön felismerte (Kubinyi-Vahot. 1854. 
46-47. p.).

21 Kubinyi-Vahot. 1854.49. p.
22 Kubinyi-Vahot. IS54. 49. p.
2! Kubinyi-Vahot. 1854. 49. p.
24 Kubinyi-Vahot. 1854. 49. p.
2' Borsod Megyei levéltár. IV. A. 501/a. 19. kötet. 525. p. A pert 

ugyancsak említi: Bessenyei József: A magyarországi 
boszorkányság forrásai. II. kötet (Budapest. 2001. 181-185. p.) 

2,1 Borsod Megyei Levéltár. Közgyűlési Jegyzőkönyvek. 6. kötet: 
Schram. 1978. I.. 132-136. p. “

27 Borsod Megyei Levéltár. IV.A. 501/a. 17. kötet. 543. p.
25 Borsod Megvei Levéltár. Közgyűlési jegvzőkönvvek. 18. kötet: 

Schram. 1978.1.. 214-222. p. “
Borsod Megyei Levéltár. Tanácsülés! jeavzőkönvvek. 18. kötet: 
Schram. 1978. I . 222. p.
Szendrei János: Oklevélről- Miskolcz város történetéhez I Miskolc. 
1890.648. p.)

-l Borsod Megyei Levéltár. Tanácsi!lési jegyzőkünvvek. 1769. már
cius 16.:.Schram. 1978. I.. 223. p.

A z 1861. évi országgyűlés képviselőválasztásút 
Vas vármegyében 1861. március 16-án tartották 
meg. A szombathelyi választókerületben ismét 

azt a Horvát Boldizsárt választották meg képviselőnek, 
aki a kerületet már az első népképviseleti országgyűlés-’ 
ben is képviselte.1

Az országgyűlés megnyitása előtt számtalan kérdés 
volt tisztázatlan, amelyeket részben a kormányzati, 
részben a nemzeti oldalon meg kellett válaszolni. A 
kormánynak állást kellett foglalnia olyan kérdésekben, 
mint a királyi prepozíciók, a koronázási hitlevél, a Feb
ruári Pátens, az országgyűlés megnyitása, helye, elnök
lése. a nádorválasztás, az áprilisi alkotmányhoz való vi
szony, Erdély és Horvátország képviselőinek jelenléte, 
az amnesztia, az országgyűlés esetleges feloszlatásának 
következményei. A magyar félnek el kellett döntenie, 
hajlandó-e tárgyalni (vagy például, miként Teleki java
solta: oszlassa fel magát, s a nyilvánosság felhasználá
sával törekedjen felkelés megindítására). Ha tárgyal, 
milyen pozíciót választ, meddig hajlandó 1848 alkot
mányának megváltoztatását elfogadni, hogyan értelme-

Mezey Barna

Horvát Boldizsár 
az 1861. évi 
országgyűlésben
zi a Pragmatica Sanctiót, hajlandó-e koronázásra, s ha 
igen, milyen feltételeket szab ahhoz.

Ezek a kérdések foglalkoztatták a kor politikusait, 
ezekben kellett állást foglalniuk a képviselőknek is. A 
közjogi kérdések Horvát Boldizsártól távolabb álltak, 
jogászként elsősorban ügyvéd volt, s ügyei, megbízásai 
is magánjogiak voltak. Képviselőként volt persze véle
ménye, amit azonban kodifikatorius hajlama, jogászi 
higgadtsága korlátozott. Vitathatatlan negyvennyolcas 
alapokon állott, de nem elsősorban a közjogi forrada
lom híveként, amely hajthatatlan, merev képviseletet
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