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„Próbált nőszemélyek"
(Magzatelhajtással vádolt nők 

a reformkori Békés vármegyében)

A tanulmány a „nő” egyfajta megjelenési formá
ját mutatja be, a női bűnelkövetők egy jelleg
zetes csoportjáról kialakított képet kívánja „re
konstruálni” egy reformkori -  természetesen férfiak 

által működtetett -  törvényszék iratanyaga alapján.
A tudományos érdeklődés egyre inkább kiterjed 

a társadalmi nemek kutatásának előretörésével a női 
szerepek (családanya, munkavállaló), a foglalkozási 
csoportok (bába, cseléd) és a deviáns magatartások 
(szenvedélybetegségek, bűnözés) vizsgálatára.1 A 
női bűnözés első magyar monografikus feldolgozá
sa Raskó Gabriella 1978-ban megjelent munkája, az 
eltelt három évtizedben azonban csak részproblé
mákkal foglalkozó tanulmányok jelentek meg.2 Jel
legzetesen nők által elkövetett bűncselekmény volt a 
történeti korokban a házasságtörés, a paráznaság, a 
boszorkányság, a magzatelhajtás, a gyermekölés és 
a gyermekkitétel.3 A modernizációval párhuzamosan 
természetesen egyes bűncselekmények „kikoptak” 
(boszorkányság), vagy a jogi szabályozás változá
sával erőteljesen visszaszorultak (magzatelhajtás). A 
továbbiakban a 19. század első felében igen gyako
ri magzatelhajtás Békés megyei elkövetőit jellemző 
adatokat mutatjuk be.

Az elemzés lehetőségei és keretei

A „bűnös nő” képét legteljesebben a hosszabb, 
gondosan megszerkesztett szövegek alapján „re
konstruálhatjuk”. A korabeli formális perek nagyon 
jó  alapanyagot nyújtanak ehhez, mivel a beiktatott 
feleletek a vád és a védelem által ábrázolt női bűnel
követőt igen sokszínűén képesek megjeleníteni. A bí
róság ilyen irányú véleményéről pedig az ítéletekből 
nyerhetjük információkat. Az egyéb iratok (jegyző
könyvek, jelentő levelek) is fontos adalékokkal szol
gálhatnak, de ezek elemzésétől most eltekintünk.

A formális per replikái tulajdonképpen vád- és 
védbeszédek, vagyis a retorikai műfajok egyikébe, a 
törvényszéki beszédbe tartoznak.'* Teljesen kézenfek
vő lenne a replikák retorikai elemzése, mégsem olyan 
egyszerű a kérdés; nem lehet ugyanis egy az egyben 
alkalmazni sem a korábbi, sem a jelenlegi retoriká
kat. Az eredeti ókori törvényszéki beszéd ténylege
sen szóbeli előadásra készült, nagyszámú laikus bírót 
kellett meggyőzni a vádlott ártatlanságáról vagy bű
nösségéről.5 A 19. század első felében viszont érdemi 
védekezést csak írásbeli perben fejthetett ki a vád

lott vagy legtöbbször védője,6 vagyis a „tárgyalási” 
szituáció teljesen eltérő volt. A modem igazságügyi 
retorikák egyértelműen a törvényben szabályozott el
járásban, szóbeli és közvetlen tárgyaláson elhangzott 
perbeszédekkel foglalkoznak.7 A reformkori eljárás
jogi kézikönyvek egyáltalán nem szenteltek figyelmet 
ennek a kérdésnek. A korabeli retorikai müvek pedig 
csak érintőlegesen foglalkoztak a perbeszédekkel.

Verseghy Ferenc 1817-ben megjelent latin nyelvű 
munkája szerint a törvényszéki beszédek „manapság 
nincsenek szokásban”, ha valaki könyvet akar szen
telni a védelemnek, akkor Grigely József iskolai re
torikájából szerezhet hozzá információkat.8 Bitnitz 
Lajos magyar nyelvű könyve két helyen, a prózánál 
(perfelelt) és az ékesszólás polgári beszédein belül 
(az ország belső életére nézve) foglalkozott ezzel a 
beszédfajjal. Bitniz egyértelműen leszögezte, hogy 
polgári alkotmánnyal bíró országokban, szóbeli és 
nyilvános eljárásban létezik a törvényszéki beszéd.9 
A kortárs szerzők tehát érzékelték a perbeszédekről 
szóló irodalom és a tényleges gyakorlat közötti el
lentmondást, de komolyabban nem foglalkoztak a 
kérdéssel.

A későbbi -  irodalomtudománnyal foglalkozó 
-  elemzők többnyire nem vették figyelembe ezt az 
eljárásjogi eltérést, így Kölcsey Ferenc két fiktív tör
vényszéki beszédéből a védbeszédet is beszédtanul
mánynak (stílusgyakorlatnak) tekintették.10

A fentiek alapján nincsen olyan kidolgozott mód
szer, amely lehetővé tenné reformkori perek szöve
geinek teljes elemzését, így csak Tremmel Flórián 
tipológiájára és megállapításaira hagyatkozhatunk.

A tanulmány célja nem a retorikai fogások, hanem 
a magzatelhajtással vádolt nőkről -  jórészt retorikai 
eszközökkel -  kialakított kép bemutatása. A törvény- 
széki beszédben megjelenő „vádlott-kép” a Trem- 
mel-féle felosztás alapján negyedik helyre sorolt 
jellemzésben domborodik ki. Ez az elem a beszéd 
legjobban mozgatható része, a bevezetéstől a befeje
zésig bárhol megjelenhet, megfelelő alkalmazása kü
lönösen a védelem számára fontos. Ebben a részben 
világítanak rá a vádlott előéletére, korábbi cselekede
teire és a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos 
lelki folyamataira, az elkövetés motívumaira." Ebből 
kiindulva az elemzés a vádlottat, jellemző” elemeket 
kívánja kimutatni.

A magzatelhajtás büntetőjogi és kriminológiai 
jellemzői a 19. század első felében

A  „női bűnök” egyik tipikus megjelenési formá
ja a nő által saját magzata vagy gyermeke ellen el
követett erőszakos cselekmény. Ezen belül nagyon 
sajátos jellemzőkkel bír a magzatelhajtás -  egykorú 
elnevezéssel a „gyermek vesztés ” vagy „gyermek el
űzés Anyagi jogi szempontból kettős gyökerűnek 
tekinthető a bűncselekmény, a boszorkányságtól a 
boszorkányperek megszűntével, a 18. század máso



dik felében vált el, az emberöléstől pedig a 19. század 
első felében sikerült egyértelműen elhatárolni.12

A jogesetekből „rekonstruálható” a Békés vár
megyében érvényesülő „szokásjogi tényállás”. A 
magzatelhajtás jogi tárgya elsősorban a magzat éle
te, egészsége, az anya beleegyezése nélküli cselek
ménynél a terhes nő egészsége és élete, valamint az 
államnak a polgárához való joga. A magzatelhajtás 
elkövetési tárgya nem életrevaló (nem teljes kort ért, 
idétlen) életjelenségeket mutató (mozgó, élő) magzat. 
Amennyiben teljesen kifejlett a magzat, akkor gyer
mekgyilkosság valósul meg, ha nem mutat életjelen
séget, akkor alkalmatlan tárgyon követték el. Elköve
tési magatartása elűzés, elhajtás vagy elvesztés, tehát 
nyitott tényállás, csak az eredményre utal, kizárólag 
tevéssel követhető el, mulasztásos változata kizárt. A 
cselekmény eredménye a magzat méhben történő ha
lála, vagy életképtelen állapotban a külvilágba jutás 
miatti pusztulása. Eredménye lehet a terhes nő sérü
lése is, erre az elkövető gondatlansága és szándéka 
egyaránt kiterjedhet. A magzatelhajtás miatt bekövet
kezett halálos eredményre viszont csak a tettes gon
datlansága terjedhet ki, ha a szándéka is bizonyítható, 
akkor már gyilkosság állapítható meg. A felhasznált 
eszközöknek, az elkövetés módjának, helyének és 
idejének nincs jelentősége. Nem szükséges az el
követéshez személyes kvalifikáltság, a cselekmény 
tettese és részese bárki lehet. Kizárólag szándékosan 
követhető el, általában egyenes szándékkal, de eshe- 
töleges szándék is elképzelhető a terhes nő ellen el
követett testi sértés esetén. Az esetleges gondatlanság 
nem bűncselekmény, a tényállásnak nincsen értékel
hető motívuma vagy célzata.13

Történeti kriminológiai szempontból megállapít
ható. hogy a 18-19. századi (szórványos) adatok sze
rint lényegesen kevesebb eljárás indult magzatelhaj
tás miatt, mint újszülött megölése kapcsán.14 Ez nem 
a kisebb bűnözési gyakorisággal, hanem a nagyobb 
látenciával, valamint elhatárolási és bizonyítási prob
lémákkal magyarázható.

Néprajzi adatok alapján a magzatelhajtás „bevett” 
módszere volt a születéskorlátozásnak. Természe
tesen először különféle kevéssé hatásos és teljesen 
hatástalan fogamzásgátló módszerekkel próbálkoz
tak a nők, amennyiben mégis teherbe esetek, akkor 
alkalmazták a magzatelhajtási technikákat.15 Egyes 
vélemények szerint az újszülött megölésére már csak 
akkor került sor, ha ezek sem vezettek eredményre és 
megszületett a nem várt gyermek.16

Eljárásjogi (bizonyítási) szempontból bonyolul
tabb feladat volt az anya magatartása és az abortusz 
közötti okozati összefüggés, valamint a szándékosság 
bizonyítása, mint az újszülött megölésénél a szüksé
ges tényállási elemeké.

A 18. század közepétől a bűncselekmények és a 
bűnözés okaira is egyre jobban kiterjedt a jogászok, 
a politikusok, majd a kialakuló közvélemény figyel
me, ennek során kiemelten foglalkoztak a csecsemő- 
gyilkossággal és a magzatelhajtással is. Röpiratok,

tanulmányok láttak napvilágot, állandó vitatémává 
vált a kérdés, a felvilágosult abszolutista kormány
zatok pedig többé-kevésbé hatékony intézkedéseket 
hoztak a megelőzés érdekében. Később is napirenden 
maradt a téma, részben a korábbi megoldási kísér
letek kudarca, részben a kérdés érzelmi-romantikus 
vonulata miatt. Magyarországon mind a tudományos, 
mind a frissen kialakuló politikai sajtó foglalkozott a 
problémával, de szépirodalmi megközelítések is is
mertek.17

A vizsgált jogesetek, történeti tényállások

Békés vármegyében a reformkorban összesen öt 
olyan jogeset fordult elő, amely kapcsolatba hozha
tó magzatelhajtással, de az iratanyag jellegzetességei 
miatt csak három ügyben lehetséges a vádlottakról 
kialakított kép vizsgálata. Két ügyben a teljes formá
lis per anyaga és a kapcsolódó iratok, jegyzőkönyvek 
is fellelhetők, egy esetben hiányzik a pertest, de a 
jegyzőkönyvekből rekonstruálható a per menete.18

Berczeli Katalin teherbe esett, de állapotát nem 
ismerte fel, vagy nem akarta tudomásul venni, ezért 
kenő asszonyokhoz és a helység bábájához fordult 
segítségért, akik egybehangzóan viselősnek mond
ták. Egyikük a községházánál bejelentette a terhes
séget, nehogy valamilyen baj történjen. Az elöljárók 
és a helyi plébános is figyelmeztették a leányt, hogy 
vigyázzon magára, ne végezzen megerőltető munkát. 
Ennek ellenére napszámba szegődött és 1825. június 
11-én vasárnap kiment kukoricát kapálni. Már éjsza
ka is fájdalmai voltak, ezért másnap reggel a munka 
megkezdése helyett félrevonult, és világra hozott egy 
valószínűleg élettelen koraszülött (kb. 30 cm hosszú) 
fiúgyermeket, amelyet a búzaföldön egy ásónyom 
mélységbe elrejtett. Két napszámos a lány keresésére 
indult, a vémyomok alapján megtalálták a gyermeket, 
amelyet kapcába csavarva újból elástak. Ezt a szent- 
andrási bábán keresztül jelentették az elöljáróknak, 
ezzel elindult a vizsgálat. A kihantolt tetemet meg
mutatták a járási seborvosnak, aki boncolás helyett 
elrendelte az eltemetését, és a szolgabírót sem érte
sítette a történtekről. A szolgabíró csak az elöljárók 
leveléből értesült az esetről. Az apa a gyermekágy el
múltával, augusztus közepén elvette feleségül a vád
lottat. Az ügyész az orvosi szakvélemény hiánya mi
att csak „terhének el vesztését eszközlő” vádat találta 
megfelelőnek. Nem sikerült azonban bizonyítania a 
szándékosságot, így 1826. február 28-án a sedria jog
erős felmentő ítéletet hozott, de az eljárási költségek 
megfizetésében marasztalta a vádlottat.19

Kerékjártó Anna Paulányi Jánostól esett teherbe 
1841 nyarán. A férfi nem akarta feleségül venni, ezért 
rábírta Csomós Mária bábát, majd ketten a nőt, hogy 
szüntessék meg a terhességet. A bába huzamosabb 
ideig kezelte Annát, és elfogadta a megszokottnál 
lényegesen értékesebb ajándékokat (pénz és egy ma
lac). Eközben az előírások szerint bejelentette az ese-
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tét a megyei orvosnak, aki óvatos eljárásra utasítot
ta, és engedélyezte, hogy az önként adott ajándékot 
átvegye. Anna másállapota egyre jobban látszott, 
ezért valószínűleg úgy döntött, hogy saját maga 
veszi kézbe a dolgot. Gazdasszonyának és fiának 
több háztartási balesetről is beszámolt: leesett a 
padlásról, rácsapódott a sertésól ajtaja. Szeptember 
1 -jén a bábának Anna már csak az elvetélt magzatot 
tudta megmutatni. A bába feljelentést tett, s eljárás 
indult. Az I. rendű vádlott, Kerékjártó Anna „ter
hét szándékkal elűző", a II. rendű Paulányi János 
„teher elűzésére a bábát megkereső”, a III. rendű 
Csomós Mária „bábái kötelességét nem teljesítő, 
pénz zsaroló". A per során a terheltek egymást 
kezdték vádolni, Paulányi következetesen tagadott, 
megkérdőjelezte Anna és az egyetlen tanú, Kis Já
nos vallomását. Csomós Mária Annát becsmérlő 
jelzőkkel illette. Lengyel Géza, Anna védője pedig 
szemtelenségnek nevezte a bába védekezését. Az 
ítéletben a sedria megállapította, hogy nem bizo
nyítható a vetélés szándékos előidézése, az akár 
természetes úton is bekövetkezhetett. Kerékjártó 
és Paulányi tényleg el akarta hajtani a magzatot, 
de nem sikerült, ezért a bíróság a 7 nap vizsgála
ti fogságot (Kerékjártó Anna) és a pert (Paulányi 
János) betudta büntetésként, Csomós Máriát pedig 
felmentették a vádak alól. A Királyi Tábla jóváha
gyó ítéletét 1844 nyarán hirdették ki a vádlottak 
távollétében.20

Iratanyag hiányában a magmaradt jegyzőkönyvi 
bejegyzésekből és a tiszti főorvos irataiból hozzá
vetőlegesen rekonstruálható egy igen sajátos eset. 
Hohenau Anna 1843 elején az árnyékszéken szült, 
a gyermeket már csak holtan tudták kiemelni. Elő
ször még azt állította, hogy a gyermeket hallotta 
felsírni. Az eljárás során ezt a körülményt nem vizs
gálták, nincs utalás a boncolásra, amely tisztázhat
ta volna a kérdést. Mindössze a külsérelmi nyomok 
hiányát említették a jegyzőkönyvben. Feltehetően 
arra építették a védekezést, hogy a lány nem tudott 
a terhességéről, sőt a szülést sem vette észre. A ta
núvallomásokból kiderült, hogy senkinek, még az 
öt „havi tisztulás felakadási fá jda lm ak"  miatt ke
zelő seborvosnak sem tűnt fel a terhesség. A tanúk 
szerint Anna nem próbált semmit sem titkolni.

A megmaradt iratok alapján úgy tűnik, hogy a 
bíróság minden lehetséges módon a vádlott felmen
tését segítette elő. A szóváltások után közbenszóló 
ítélettel orvosi szakvéleményt kért a sedria arról, 
hogy a terhesség miért nem tűnt fel a nőnek. Négy 
dologra alapozták a felmentést: nem vizsgálták a 
gyermek életben létét, elfogadták, hogy a nő nem 
tudott a terhességről, viszont a szüléskor fellépő 
tudatzavart megállapították, valamint a vádlott ko
rábbi magatartása alapján kizárták a szándékot. Az 
esetet véletlennek minősítették, és felmentették a 
vádlottat. Az ítéletben nem rendelkeztek az eljárá
si költségről, amelyet az egyik mentő tanú később 
sérelmezett.21

A „megesett lány"

Berczeli Katalin a bűncselekmény elkövetésének 
időpontjában már javában a házasságkötésre érett 
korcsoportba tartozott, elvileg tisztában kellett lennie 
a lányokra vonatkozó igen szigorú erkölcsi elvárá
sokkal, azzal is, hogy minden „illetlen” cselekedete a 
házassági esélyeit rontja. Az viszont egyáltalán nem 
biztos, hogy a nemi kapcsolatra vonatkozó „prakti
kus” ismeretekkel is rendelkezett. A népi gyakorlat
ban a szexualitás tabunak számított, nem beszéltek 
róla, így a legtöbb lányt váratlanul és felkészületlenül 
érték az ezzel kapcsolatos történések.22

A vádat képviselő Lengyel Márton ügyész úgy je l
lemezte Katalint, aki „ollyas helvheztetését el-titkol- 
ván, sött tagadván”; „gonosz tettyét akkép el-palás- 
tolni igyekezett „férjjival való közösülését, és abból 
Következett teherbe való esését álhatatossan tagadta, 
a 'mitől idegennek magát éppen nem mutathatta, meg 
igértettvén néki az öt teherbe ejtő, most férje  által az 
házasság"; „a'tölle szülöttet jo ldel alatomossan bé- 
takarni nem iszonyodott, melly törekedésekre éppen 
nem vetemedhetett, sem szégyentől nem tarthatván, 
sem más valami veszedelemtől el nem rettenthettet- 
vén"; „nem volt attól mit szégyenleni a ' mit a sok 
Kenő asszony, Lelki pásztor, az helybéli Bíró és azok 
által talán az egész Helység tudta. "

Az ügyész az állhatatos tagadás és az elteme
tés alattomos voltának hangsúlyozásával, valamint 
a megesett lányokat érő hátrányoktól való félelem 
alaptalanságával próbálta az igen gyenge közvetett 
bizonyítékokat alátámasztani. Lengyel Mártonnak 
több szempontból részben igaza volt. A házasság 
előtti nemi kapcsolat vonatkozásában ugyanis nem 
volt egyértelmű a népi erkölcsi és jogfelfogás. A fa
luközösség elítélte és megszégyenítette az állandó 
szeretőtől teherbe esett lányokat, de az utólagos há
zasságkötés enyhítette a megbélyegzést, csak konf
liktus esetén szólták meg az ilyen asszonyokat. Jog
gal hivatkozott az ügyész arra, hogy a vádlott szinte 
értelmetlenül titkolta a terhességét, mert azzal, hogy 
a falu hangadó tapasztalt asszonyai megbizonyosod
tak róla, többé már nem maradhatott titokban.23

Stummer Imre védő viszont a nem egyértelmű kö
zösségi megítélés másik oldalát hangsúlyozta: „tet- 
tyének valóságát nem világositya, hogy Férfiúval 
való közösülését, és abból következett terhes voltát 
tagadta, mivel azt az illyes dolgokban! tapaszatlatlan 
volta okozta, s  ha tudta volna is, azt ki nyilatkoztatni 
leányi szemérme nem engedte. "A védő egyértelműen 
a tapasztalatlan és szemérmes lány képét próbálta ki
alakítani, amelyet az eset egyes körülményei is alátá
masztottak. Nem merült fel ugyanis az eljárás során, 
hogy a vádlottnak mással is kapcsolata lett volna, az 
erkölcsi bizonyítványa szerint nem volt rá soha pa
nasz. Sőt, az élettelen magzat megtalálása után tűrte, 
hogy „felkontyolják”.

Stummer szerint „a tölle szülöttet jo ldel bé takarni 
nem iszonyodott, mivel azt kéntelen volt cselekedni,
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minekutána azt halva találta lenn, és még talán a mi 
könnyen hihető embrió és minden emberi form a nél
kül való test lehetett, mellynélfogyást az ottan többen 
együtt dolgozó embereknek szégyenlette is megmutat
ni. ”

A védelem itt pontosan rámutatott arra a szokásra, 
hogy a család általában titkolta a torzszülést, mert az 
a közösség előtt szégyent jelentett. A néphit a rendel
lenes szülést a terhes nö szokásokat sértő magatartá
sára vezette vissza, ez pedig a közösség megvetését 
válthatta ki.24

Az ítéletben megállapítást nyert, hogy „álhata- 
tosan tagadta" a terhességet, és a halott magzatot 
„ alattomosan el takarni nem késett. ” A  bíróság át
vette az ügyész jellemzésre használt kifejezéseit, ez
zel támasztotta alá, hogy tényállás bizonytalansága 
miatti felmentés ellenére a költségeket a vádlottal 
téríttette meg.

A „próbált nőszemély" vagy az „elcsábított nő"

Kerékjártó Annát Lengyel Márton ügyész csak any- 
nyival jellemezte, hogy „úgy nevezett paraszt bábát al
kalmazott. ”

Csomós Mari saját védelmében először csak óva
tosan, majd a második szóváltásban már erőteljesen 
becsmérlő kifejezéseket alkalmazott Annára: „próbált 
személy"; „ki próbált személy"; „bitang szemtelen vén 
személy "; „olly könnyen le tette a gyermeket, ennek oka 
az mivel volt ennek más gyermeke is, a fészek tág volt"; 
„bitang"; „születése helyét sem tudja". Majd súlyos 
bűncselekményekkel vádolta meg: „Kereszt levele sem 
lehet, születés helyét sem tudja, bizonvossan azért, mi
vel férje vagyon y volt, vagy- pedig valami bűnt követett 
el születése helyén”; „nem házasság volt nálla a czél, 
hanem szabad személy kívánván lenni; hogy kaczérkod- 
hasson, tovább leánynak láthasson"; „egyéberánt hij- 
jába tartja magát leánynak, mert már az előtt volt neki 
tökéletes terhe! a Bába hitére mondja, hogy midőn meg 
kente a hasán látta azon világos jeleket melyek bizonyít
ják előbbi terhét, hova tette gyermekét, ő tudhatja. " Sőt, 
a védőt is belekeverte a bába: „ olly nőtelenek, mint Véd
lő Űr [...] Igen nagy tűzbe jö tt Védlő Úr, ’s  azt vélé, hogy 
ez egy eltsábitott szűz, eppen ellenkező, egy ki porozott, 
próbált, mesterkélt Váradi piatzi kofa leány. ”

Paulányi János saját védelmében egyszerűen csak 
óva intette a bíróságot, hogy a nö ,figyelmet nem érdem
lő mende mondáit" hitelesnek tekintse.

A védelmet ellátó Lengyel Géza érzelmes hangot ütött 
meg: „az I-r. alperes a ’2‘ rendűvelgyakorábban magá- 
nyossan lévén, színlelt szerelme, ’s  házasság Ígérete ál
tal a '2 k rendű iratait viszon szerelemre hevüle, kedvező 
alkalom az I? rendű alperest a ’ 2- szemtelen ingerének 
áldozatjává, és egy leendő kisdednek törvénytelen anyá
vá tette”; „szerelmi vallás, ’s  házasság biztos reménye 
alatt, az rendii alperesnek erényéről megfelejtkezni"; 
„kifejlett kor, emberi gyarlóság"; „mély fájdalmát, j e 
lenti ki védetjének, és keserű meg csőlátását ott, hol vi-

szonti szerelemre, és félfiúi hivségre számolt, - jó  neve 
már elveszett, mert a közvélemény felette kárhozását ki
mondta "; „kihez szerelem, és más viszonyok kötötték”; 
„1- rendű előtt idegen eszmét”; „egész életében jó  vi
seletű lévén, törvénytelenekre, annál inkább charakte- 
rét épen nem jellemző gyilkos tervekre akaratja ki nem 
terjedhetett”; „erkölcsi útról elvezetvén, és elcsábítva 
lévén”; „enyi nehézségekkel daczolni nem egy némberi 
kebel feladata."

A  vád nem élt a jellemzés eszközével ebben az eset
ben, ennek ellenére a 25 éves, ismeretlen születési helyű 
szolgálóról egy vádbeszédben is túlzásnak tűnő képet 
kapunk. Ez az a íremmel Flórián által említett jelenség, 
amely több vádlott esetén fordulhat elő. A vádlottak véd- 
beszédei a többi vádlott vádbeszédeivé alakulhatnak.25 
A „sárdobálást” Paulányi kezdte el, Lengyel Géza és a 
bába csak „válaszolt erre”.

Anna életútja tipikusnak tekinthető, 18. századi ada
tok szerint a szolgálók részben kiszolgáltatott helyze
tük miatt, részben társadalmi előrelépésük érdekében 
engedtek a házassági ígéretekkel közeledő gazdáknak 
vagy magasabb státusú férfiaknak.26 Ez a rábeszélési 
mód azért lehetett sikeres, mert a tradicionális magyar 
magánjog az eljegyzést tulajdonképpen kikényszeríthe
tő ígéretnek tekintette, amelytől csak alapos indokkal 
lehetett elállni.27 A népi jogfelfogás ezt a reményt azzal 
erősítette, hogy a lány teherbe esése után a falu közvé
leménye kényszerítette a legényt a házasságkötésre.28 A 
védelem a hamis házassági ígéretet és az elcsábítást ál
lította a középpontba, ezt azonban a bába „védekezése” 
teljesen lerontotta. Csomós Mari magát a védőt kezdte 
elcsábított ifjúként beállítani, így támasztva alá, hogy 
miért ragaszkodik Lengyel Géza Annával kapcsolatban 
a becsapott szerető képéhez. Ezzel a bába még ellen
szenvesebbnek tüntette fel a vádlottat.

A „kötelességtudó bába"

Kerékjártó Anna védelmében Lengyel Géza az 
első szóváltásban még nem mutatta be egyértelmű
en a bába negatív tulajdonságait: „készségi szolgá
lata ajánlásával”; „jó lelkű bábát erkölcsében meg
rontani törekedett". A  második replikában viszont 
már pénzéhesnek jellemezte: „elég alacsonyan ki
csikarta ”; „ annak ürügye alatt orvosi kölcségeket 
híven szedegette. ” Szerinte a bába védekezésében a 
„szemtelenség szerepet cserél a szerénységgel. "

Paulányi János saját védelmében először „jó lel
kű bábát"  említett, majd vádaskodni kezdett: „3^ 
rendűnek jobban kellett volna betanítani Tanúját ";
„a'Tanú vele egy szobában lakik"; „sogora, lakója, 
még tán több is. ”

Csomós Mari részben racionális érvekkel, a fő
orvos engedélyével védelmezte magát, majd a bá
bamesterség általános elismertségével védekezett: 
„fontos, hogy az ö markába esik a világra a gyerek, 
abban emeli f e l  tüdejét először a világra, foröszti 
mossa éjjelek nappalok mellette, annyával hajló
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dik, ezt mindenki jó l  tudja. " Végül a hivatástudatra 
hivatkozott, amikor kijelentette, hogy „olly bába 
nem akadt ", aki ilyet elkövetne, „de nem is tud egy 
bába " magzatelhajtást végezni.

A vádat képviselő ügyész nem fordított figyelmet 
a bába jellemzésére, Paulányi viszont több ilyen je l
legű kijelentést is tett, a tanúval folytatott kétes kap
csolattal próbálta hitelteleníteni Csomós Mari állí
tásait. Lengyel Géza pedig a pénz iránti olthatatlan 
vágyára próbálta ráirányítani a bíróság figyelmét.

A bába élt a mesterségével járó  kivételes társa
dalmi helyzet adta lehetőséggel, és a bábái hivatás 
fontosságát, s ezzel összefüggésben becsületességét 
hangsúlyozta. Csomós Mária törvényszék elé kerü
lése nem tipikus, de a néprajzi adatok alapján egyál
talán nem meglepő. A bába feladatai közé ugyanis 
nemcsak a „közismert” és államilag elismert terhes- 
gondozás, szülés levezetése stb. tartozott, hanem 
féllegális és kifejezetten tiltott tevékenységeket is 
végzett a közösség nötagjai számára.

A fogamzásgátlás elősegítése és a magzatelhajtás 
a női közösség által elvárt és honorált tevékenysé
gek közé tartoztak. Az ilyenre nem hajlandó bábák 
hátrányt szenvedtek, akár ki is közösíthették őket. A 
tiltott, de a közösség számára fontos tevékenysége
ket végző bábákat az asszonytársadalom megvédte. 
Ha mégis bíróság elé került a bába, akkor vissza
várták.29

Az „őszinte tudatlan lány"

Hohenau Anna peréből szinte csak az ítélet m a
radt meg, amely igen szokatlan megállapításokat 
tartalmaz: „épen nem kereste alperes a 'titkot, mely 
alá a ' vétek örömmel rejtezik"; „Közelgő szülést 
nem sejté, úgy más részről szorosan lélektanilag 
Következik ebből az is, hogy hogyha eszméje sem  
volt félhetn i a 'gyerm ek szüléstől, oka sem  lehetett 
gyermek vesztési bűnt forralni. ”

A jogeset iratanyaga hiányos, a körülményekből 
arra következtethetünk, hogy a feltehetően magas 
rangú katonatiszt lányával kapcsolatos pertestet 
„gondos kezek” távolították el. A sedria minden 
korábban lefektetett elvével ellenétes döntést ho
zott, az ítélet tulajdonképpen egy védbeszédnek
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1 Pető Andrea: Társadalmi nemek és a nők története. In: Beveze
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tekinthető. A bírósági döntésből egy nyílt és ta
pasztalatlan lány képe bontakozik ki. A vádlott tár
sadalmi állása miatt nagyon különleges az eset, de 
nem példa nélküli. Szépirodalmi párhuzama Köl
csey Ferenc A gyilkos anya  című fiktív védbeszéde, 
amelyben a vádlott lány apja nyugalmazott katona
tiszt volt.30

Összefoglalás

A reformkori Békés vármegyében magzatelhaj
tással vádolt nőket a védelem vagy tapasztalatlan, 
szemérmes lányként, vagy elcsábított szerelmes 
nőként jelenítette meg. Ezzel a két „szereppel” le
hetett ugyanis a legjobban magyarázni a terhesség 
leplezését, amely az elkövetett bűncselekmény leg
fontosabb gyanújele volt. A vád -  vagy a többi vád
lott -  titkolózó, alattomos, esetleg tapasztalt, min
denre képes nőszemélyként mutatta be a terhelteket. 
A nagyon nehezen bizonyítható bűncselekmények 
esetében ezzel kellett alátámasztani a hiányos bizo
nyítékokat.

A vádlottaknak a helyi társadalomban elfoglalt 
helyét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a kevés 
jogeset ellenére a szakirodalomból ismert összes 
alaptípus megfigyelhető a vármegyei törvényszék 
gyakorlatában. Berczeli Katalin egyértelműen a pa
rasztság szegényebb rétegéhez tartozott, feltehetően 
a „falu szájától” való félelem miatt próbálta titkolni 
a terhességet és a szülést. Az igazságszolgáltatási 
rendszer működési zavarai miatt ebben az esetben 
lehetetlen volt bizonyítani a bűncselekmény elköve
tését. Kerékjártó Anna a házi cselédek szerencsésebb 
csoportjának volt a tagja, kifejezetten előkelő gaz
dája és ennél fogva jobb „házassági esélyei” voltak. 
Feltehetően ezt kívánta kihasználni a kapcsolat léte
sítésével. A férfi viszont nem akarta feleségül venni, 
ezért választotta a magzatelhajtás lehetőségét, mert 
más vármegyéből származó leányanyaként a falusi 
társadalom peremére szorult volna. Csomós Má
ria bábaként az adott közösség elismert tagja volt, 
feltehetően nem először próbált megesett lányokon 
segíteni. Hohenau Anna egy katonatiszt lányaként 
magasan kiemelkedett a helyi társadalomból, ezért 
volt vele szemben a sedria olyan elnéző.
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tóságos Uraság az Úrbéri napokat is kegyeskedett elengedni", 
lakója. Kis János 30 éves, nőtlen, ház kötő mester, sógora, vejé- 
nek a testvére, többször volt az uradalom börtönében, tolvaj, tanú 
a perben; 1841. november 24. a befogás napja, 1841. november 
24. az ügy folyamatba tételéé. A jogesetre vonatkozó adatok: 
BML, Békés vármegye törvényszékének iratai, büntetőperek, 
jegyzőkönyv-fogalmazványok: 1841/140; 1841/152; 1844/137. 
IV.A.lO.c/10; jegyzőkönyv-tisztázatok: 1844/137. IV.A.10.c/5. 
iratok: 1844/137. IV.A.10.c/65; büntetőperek lajstroma, 1841. év 
második fele: lV.A.10.c/13. BML.Tisztifoorvos iratai: 1841/724; 
1841/735. IV.A. 18/2. BML, Békés vármegye nemesi közgyűlé
sének iratai, közgyűlési jegyzőkönyvek: 1077/1840. IV.A.l.a/72; 
2277/1841. IV.A.l.a/73.
21 Hohenau Anna 1843-ban 23 éves, Bécsben született, császári 
királyi tiszt leánya, hajadon, nem volt letartóztatva, kezességen 
volt végig, 1843. február 17-én tett önkéntes vallomást, 1843. 
május 14-én tették ügyét folyamatba, 1843. november 21.: a 
próbák elégtelensége miatt felmentés, fellebbezés. A jogeset
re vonatkozó adatok: BML, Békés vármegye törvényszékének 
iratai, büntetőperek, jegyzőkönyv-fogalmazványok: 1844/151; 
1844/113; 1845/30. IV.A.IO.c/11; jegyzőkönyv-tisztázatok: 
1843/104; 1843/155; 1843/174; 1844/113; 1844/151. IV.A.10. 
c/5; iratok: 1844/151. IV.A.10.c/65; 1845/30. IV.A.10.c/66; bün
tetőperek lajstroma: 1843 első félév, 1843 második félév, 1844 
első félév, 1844 második félév, IV.A.10.c/13. BML, Tisztiföor- 
vos iratai: 1843/420; 1843/774. IV.A. 18/2. BML, Békés várme
gye nemesi közgyűlésének iratai, közgyűlési jegyzőkönyvek: 
1783/1844. IV.A.l.a/76.
22 Tóth István György: ,Jiomám nincs és feleségem vagyon." 
Meddőség és fogamzásgátlás a 18. századi magyar parasztság
nál. In: Óra, szablya, nyoszolya. Életmód és anyagi kultúra Ma
gyarországon a 17-18. században. Szerk.: Zimányi Vera (Buda
pest, 1994, 133-143., 133. p.): Jávor: i. m„ 611.. 615., 648., 650.. 
659-662. p.
23 Jávor: i. m., 647-649., 662. p.; Szilágyi Miklós: Törvények, 
szokásjog, jogszokás. In: Magyar Néprajz. Vili. Társadalom. 
Szerk.: Paládi-Kovács Attila, Sárkány Mihály, Szilágyi Miklós 
(Budapest. 2000, 693-759., 702-704. p.)
24 Deáky Zita: Egy női szerep -  közösségi feladatok és egyéni le
hetőségek a bábamesterség tükrében. In: Hagyományos női sze
repek. Nők a populáris kultúrában és a folklórban. Vál., szerk.: 
Küllös Imola (Budapest, 1999, 46-55., 47. p.); Kapros Márta: 
A születés és kisgyermekkor szokásai. In: Magyar Néprajz. VII. 
Népszokás, néphit, népi vallásosság. Szerk.: Dömötör Tekla, 
Hoppál Mihály, Barna Gábor (Budapest, 1990,9-31., 14-15. p.); 
Pócs Éva: Néphit. In: Magyar Néprajz. VII. Népszokás, néphit, 
népi vallásosság. Szerk.: Dömötör Tekla, Hoppál Mihály, Barna 
Gábor (Budapest, 1990, 527-692., 630. p.)
25 Tremmel: i. m. 151. p.
26 Tárkány Szűcs: i. m. 140. p.; Tóth István György: Szüzek és 
paráznák: törvénytelen szerelem és házasélet a 18. századi fa l
vakban. (Palócfóld 24, 1990/2, 31-38., 31-32. p.); Tóth István 
György: A törvényes és törvénytelen szerelem konfliktusai a 18. 
századi magyar falvakban. In: Rendi társadalom -  polgári társa
dalom 3. Társadalmi konfliktusok. Szerk.: Á. Varga László (Sal- 
gótaiján, 1991,45-51., 45. p.); Jávor: i. m. 661-662. p.; Szilágyi: 
i. m. 704. p.
27 Homoki-Nagy Mária: A magyar magánjog történetének vázla
ta 1848-ig (Szeged, 2001, 32. p.).
“ Tárkány Szűcs: i. m., 344-345. p.; Jávor: i. m., 661. p.
29 Deáky: i. m„ 49-51., 54. p.
50 Kölcsey: i. m., 57.
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