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TANULMÁNY

uther Márton, a nagy reformer a boszorkányoktól való
növekvő félelem idején élt. Mint korának egyik legki
emelkedőbb alakja, számos ügy kapcsán osztotta meg
gondolatait, beleértve ebbe a boszorkányokat is. Ameny-Márkus Hirte
nyiben valaki figyelmet fordít a boszorkányokra, akkor az
Istenbe vetett hittel találkozzon velük, vagy a jog minden
szigorával járjon el velük szemben. Röviden, hogyan ke
zelte Luther és kortársai a boszorkányokat, egyáltalán ho
Luther és a boszorkányok
gyan képzelték el ebben az időben a boszorkányokat.
Soha nem létezett általánosan elfogadott fogalma a bo
szorkánynak. Az évszázadok alatt számtalan különböző
módon ábrázolták a boszorkányokat. A legáltalánosabb
és a „főbűncselekménye” a XIV. és XV. században alakult
elképzelés ma, hogy a boszorkány öreg vagy vörös hajú
ki. Jóllehet a boszorkányság jogi fogalma viszonylag fia
nő mágikus erőkkel felruházva, aki seprűnyélen lovagol.
tal, az öt külön vádpont magában sokkal régebbi és né
Ha a „witch” (németül: Hexe) kifejezést visszavezetjük az
hány közülük az antikvitásra vezethető vissza.
eredetére, akkor először az 1300-as években bukkant fel
a délgermán alemann „hagazzussa” kifejezésből történő
nyelvi levezetéssel, amely a sövényen és kerítésen lebegő
visszatérő kísértetre utal. A XIV és XV század fordulóján
a boszorkányság (németül: Hexerei) bűncselekményt je
lölt. A boszorkányság bűncselekménye az eretnekség és
a gonosz igék kántálásának elemeivel keveredett. A kora
modern boszorkányüldözések jogi alapja a boszorkány
ság bűncselekménye volt, amely az alábbi öt vádat fog
lalta magában:
- gonosz igék kántálása
- lepaktálás az ördöggel
- az ördöggel folytatott szexuális kapcsolat
- levegőben repülés és
- részvétel a boszorkányok szombatján.

L

„Karddal vagy erős hittel"

Számos ügyben egy vagy több vádpont miatt is elegendő
volt a boszorkány elleni perindításhoz. Figyelemmel erre,
a boszorkányság koholt bűncselekménye archetipikus kö
rülírás volt. A boszorkányság kollektív bűncselekménye

Codex Iustinianus, Lyon, 1557

A boszorkánysághoz kapcsolódó törvények az ókori civilizációktól az arany középkorig
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Illusztráció egy boszorkány és egy eretnek
megégetéséről, forrás: Szásztükör Wolfenbütteler kézirata
(Wolfenbüttel Codex o f Saxon mirror), XIV. század

A Boszorkányság korai elméletei
vezettek a boszorkányság
bűncselekményének
megfogalmazásához
I. Gonosz igék kántálása
Az öt vádpont közül, amely a boszorkányság koholt bűn
cselekményét alkotta, a legismertebb és ugyanakkor a leg
régebbi elmélet a (gonosz) igék kántálása (varázslás) volt.
A varázslás természetfeletti erők működését jelentette.
A szándéktól függően ez lehetett jó (fehér) és rossz (fe
kete) varázslat. A fehér varázslat igéket tartalmazott gyó
gyításra és védelemre; a fekete varázslat másrészt gonosz
igéket takart, és az igék rossz időt idéznek elő.
A boszorkányságba és a varázslatba vetett hit nagy
múltra tekint vissza, eredetük Mezopotámia fejlett civili-

Mágikus papírtekercs irigység, gyűlölet, mérgezés
és egyebek ellen, XVIII. század első fele
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hogy oltalmul szolgálnak (Merl, 1900 körül)

zációjában (Hammurapi törvénygyűjteménye Kr. e. 1850
körül), az egyiptomiak és a görögök között, úgymint az
Ótestamentumban volt. A rómaiak a gonosz igék kántálását a Köztársaság korai éveiben halálbüntetéssel sújtották
(XII táblás törvények VIII. táblája, Kr. e. 450 körül). Ez a
hagyomány a Kelet-római Birodalom kései éveiig folyta
tódott, és a codex Iustinianusban írásba is foglalták (Co
dex Iustinianus, Kr. u. 534 körül).
A germán törzsi jogok a kora középkorban a (gonosz)
igék kántálását ugyanúgy büntették Nagy Károly birodal
mának (Kr. u. 747/8-814) számos capituláréjában. A szekuláris jogi források mellett a kora középkori bűnbánat
jelent meg a misszionárius munka folyamatában. Ezek
a bűn kiterjedésének felmérésére szolgáltak és speciális
bűnbánatot foglaltak magukban a bűn nagyságától függő
en. A bűnbánat a gonosz igék kántálásáért járó büntetést is
szankcionálta. Végül a középkorban a jogi szövegek egyik
legfontosabbika, amely fennmaradt, a Szásztükör (Sachsenspiegel, Saxon mirror) Eike von Repkowtól (Kr. u.
1225 körül), melyet a boszorkányság bűncselekményének
szenteltek, és amely boszorkányságért, eretnekségért és
mérgezésért máglya általi halálbüntetést rendelt.
A gonosz igék létezésébe vetett hiedelem vezetett ah
hoz a gondolathoz, hogy képesek legyenek megvédeni
magukat mágikus tárgyakkal és rituálékkal. Az évszáza
dok alatt számos különféle védelmező és óvó varázslatot
találtak ki egyes mondások, jelek és gesztusok formájá
ban, és sokat írtak le közülük könyvekbe és tekercsekbe.
A testen viselt amulettek mágikus erővel ruházták fel
viselőjüket, és védelmet nyújtottak a balszerencse ellen.
Míg az amulettek hatása azon az erőn alapult, amely az
anyagban, az alakjában vagy a feliratban lakozott, a taliz
mánokat olyan amulettnek tartották, amelyek bevonzották
a jó szerencsét. A népszerű babonák rendkívül széles vá-

A „Frais szó olyan rontástjelölt, ami általában gyermekeket sújtotta. A rontást általában olyan démonoknak
és boszorkányoknak tulajdonították, akik megszállták az érintett testét. A z ellenszere a „Frais” varázsereje volt, amely páratlan számú
amulettből állt egy szalagra kötve (XVIII. és XIX. század)

f je '

A nyest állkapcsáról és a vaddisznó agyaráról úgy hitték, hogy felruházza viselőjét a megfelelő állat
pozitív jellemzőivel és távol tartja a gonoszt (XVII. és XVIII. század)

A lyukas kő távol tartotta a gonoszt.
Kora és eredete ismeretlen

A vakond mancsot szerelmi amulettnek tartották
(XIX. század)
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A komitokról úgy gondolták, hogy elállítja a seb vérzést
(XVIII. század)

A z ököljelről úgy gondolták, hogy megyéd
a terméketlenséget okozó igéktől (XX. század)

lasztékát nyújtották az amuletteknek és a talizmánoknak.
A népszerű hiedelmeken kívül kiváló keresztény isko
Úgy gondolták, a madarak rászegezése a pajta kapuajtaja
lák nagyon korán elkezdtek foglalkozni a boszorkányság
föl védelmet nyújt a gonosz démonok, a villámlás és jég
kérdésével, különösen az időj árásra vonatkozó igék mondá
sával és az emberek elleni gonosz igékkel. Annak érdeké
eső ellen. A kígyócsontból (úgymint viperákból) készült
nyakláncok védelemül szolgáltak a mérgezés, a pestis,
ben, hogy különbséget tegyenek a vallások között, a késői
az epilepszia és bármely gonosz ellen. Az emberek gyak
antikvitás idején Szent Caesarius of Arles (470-542) és Isiran kötöttek néhány amulettet egy szalagra, és viselték az
dore of Seville (560-636) a mágiát/varázslatot babonának
úgynevezett „Fraisketten”-t (a rózsafüzér egyik fajtáját),
minősítették. A boszorkányságot az első parancsolat meg
hogy az megvédje viselőjét mindenféle rontástól.
sértésének tekintették (Egy az Isten), és élesen elkülönítet
Úgy gondolták, hogy az állatfogak,
ték a boszorkányságot az isteni csodák
például a nyest állkapcsa vagy egy
tól, vagy azoktól a csodáktól, amelyek
vadkan agyara lánchoz kötve az ille
Isten segítségével történtek. Másfelől a
tő állat pozitív tulajdonságait kölcsö
keresztény teológusok szerint a „temp
nözte az embereknek, és távol tartotta
lomi varázslat”, úgymint az áldások,
szentségek, mint olajak, keresztek, ró
a gonoszt. A lyukas kövek védelemül
szolgáltak a gonosz ellen, és úgy hit
zsafüzérek és medálok megengedettek
ték, hogy kivédik a szem bántalmavoltak. Végül az egyház maga ajánlotta
kat - amikor valaki keresztülnézett a
fel védelmét és oltalmát a gonosz ellen
lyukon. Úgy hitték, hogy a korallok
mennyei szolgálat nyújtása által, a za
elállítják a seb vérzését, és segítenek
rándoklatoktól és relikviáktól kezdve
betegség esetén, szembántalmak és
az istentiszteletekig és áldásokig.
impotencia esetén. A vakond mancsát
szerelmi amulettnek és a Gonosz szem,
II. Az ördöggel kötött paktum
fog- és torokfájás elleni védelemnek
tekintették. A füge jelek a szexuális
A második vád a boszorkányok ellen,
érintkezés szimbólumai voltak, és úgy
vélték, védelmet nyújtanak a terméket
mely a boszorkányság koholt bűncse
lenséget okozó igézetek ellen.
lekményét alkotta, az ördöggel való
A mágikus mandragórát emberi for
lepaktálást takarta. Az ember és az ör
májával és erősen intoxifikáns hatásá
dög közötti paktum elmélete az antik
val talán a legelső mágikus anyagnak
vitásra nyúlik vissza. Ez a paktum egy
tartották a középkorban és a kora új
szóbeli vagy írásbeli szerződés volt,
korban. Védelemül szolgált a boszorká
melyben egy személy alávetette magát
nyok ellen, mint a bíróságokon használt
az ördögnek. Cserébe az ördög juta
segédeszköz, beteljesítette a szexuális
lomban részesítette a személyt, például
vágyakat, és elősegítette a könnyebb
mágikus erőt adott neki.
A késő antikvitásban Szent Ágoston
szülést. Ezzel egyidejűleg a gonosz
megidézésére is használták.
(354-430), egyike a legnagyobb teolóA mágikus mandragóra
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Gyógyító Walburga olaj (Szent Walpurga után elnevezne,
VIII. század körül), Eichstatt (Németország, XVIII. század)

A képeket, mint a gyógyító orvosságot lenyelték
(XVIII. és XIX. század)

giai tekintélyeknek, nagy figyelmet szentelt az ördöggel
való paktumnak, mint mindenféle mágikus praktika alap
vető előfeltételének. A kora és késő középkor egyházi ve
zetői, mint Sevillai Izidor (560-636), Hrabanus Maurus
(780-856), Gratianus (XII. század első fele) és Albertus
Magnus (1200-1280 körül) szintén intenzíven az ördög
gel kötött paktumok feldolgozásának szentelték magukat
Aquinói Tamásig (1225-1274), aki szisztematikus elmé
letet vázolt fel az ördöggel való paktumokról. A közép
korban az ördöggel kötött szövetség a népesség körében a
legendák népszerű kulturális motívuma volt, mint Theophilus legendája. Ezen kiválóság ördöggel kötött szövetsé
gének története még sok vers és színdarab forrása is volt.

hetősége volt az ördöggel való érintkezésnek, elfogadást
nyert. Ennek a leghangosabb támogatója Aquinói Szent
Tamás volt (1225-1274 körül), aki Summa Theologica
című művében átfogó doktrínát fejlesztett ki az angyalok
és démonok esszenciáját és hierarchiáját illetően, amely
intézményesítette az ördöggel való hálás doktrínáját.

III. Az ördöggel hálás
A harmadik vád a boszorkányok ellen az ördöggel (dé
monokkal) létesített szexuális kapcsolatot takarta. Ennek
a gondolatnak szintén hosszú, eseménydús története van.
Az istenek és emberek közötti szexuális kapcsolatok már
az ókori mitológiákban és az Ótestamentumban (Genesis
6:2) is megjelentek. A késő antikvitásban kétségek me
rültek fel, vajon a démonokkal való szexuális érintkezés
egyáltalán lehetséges-e földöntúli testük miatt. Wormsi Burchard püspök (965-1025 körül) - korának vezető
kánonjog szakértője - visszautasította a démonokkal való
együtthálás ötletét, és őrültségként határozta meg. Az érett
középkorban ezzel ellentétes nézet, miszerint valós le-

IV. A boszorkányok repülése
A hiedelem olyan valós eseményekben vagy álmokban,
amelyekben az emberek ténylegesen repülnek a leve
gőben tárgyakon, állatokon vagy démonokon, szintén a
Krisztus születése előtti millenniumra vezethető vissza.
A görög hagyományok vámpírszerű szörnyekről (lamia) számolnak be, melyek gyerekeket jönnek elrabolni.
A római korban néhány forrás említést tesz vérivó boszor
kányokról (strigae), melyek bagollyá változnak, és éjjel
mutatkoznak. A germán népek hittek azon nők létezésé
ben, akik a levegőben karókon és állatokon lovagoltak a
levegőben.
A korai időktől kezdve az egyház kétségbe vonta a
repülésről alkotott ilyesféle népszerű hiedelmeket. Egy,
a boszorkányság és a babonák elleni, kora középkorból
származó kanonikus szövegben, az abbot Regino of
Prüm (840-915 körül) fenntartotta, hogy az ilyen éjsza
kai utazások teljesen valótlanok, és az ördög által sugal
mazott hallucinációnak tartotta őket. Ezek a szövegek,
melyek Canon Episcopi néven ismertek, az egyházjogba
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Talizmánok (kis karcolt védő betűkkel) Dél-Németország, XVIII. század

(kánonjogba) olvadtak be. Mindazonáltal az érett közép
kor fontos kánonjogászai fontolóra vették egy tényleges
repülés lehetőségét a Canon Episcopi szűkebb értelme
zésének előnyben részesítésével, mely mindezt kétségbe
vonta.

megkísérelték az eretnekszombatot összekapcsolni a bo
szorkányságba vetett hittel, és ez a boszorkányok szom
batjában végződött.

VI. Eretnekek és az inkvizíció
V. A szombat
A 11. és 12. században az emberek elkezdtek hinni titkos
találkozókban, amelyeken az ördögöt imádták. Ennek ke
letkezése az eretnek mozgalom felbukkanásának kezdeté
re tehető. Ezeknek az új közösségeknek a dogmái (mint a
katar és valdens eretnekeké) jelentősen eltért a katolikus
egyház dogmáitól. Az új mozgalmak olyan sok tagot von
zottak, hogy komoly fenyegetést jelentettek az egyházra
és vallási igényére - a kizárólagos képviseletre. Erre való
válaszként találta ki Róma a kegyetlen és ördögi eret
nek képet. A 13. század kezdetén az a hiedelem vált ál
talánossá, hogy az eretnekek titkos szombatokat tartottak
éjszaka, amelyeken az ördögöt imádták, paráználkodtak,
gyermekeket öltek, és igéket kántáltak, hogy embereknek
ártsanak. Az ellenegyház létrehozása mellett (amelyet az
eretnekszombatok szemléltetnek), az eretnekség az Isten
től való elpártolás vádjából is állt. Ezen oknál fogva nem
meglepő, hogy az eretnekszombatok leírását az ördöggel
kötött szövetséggel színezték ki. A XV századtól kezdve
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Az egyház számos cselekményével próbálta megfékezni
az eretnek mozgalmak gyors terjedését. Az egyházon be
lül néhány pápa, mint III. Ince pápa (1160-1216 körül)
egyházi reformokat és intézkedéseket hajtott végre, hogy
fegyelmezze a papságot. Ezzel el akarta hárítani az egy
házon belüli sérelmeket, mint a hivatalok eladását és a fa
lánkságot, amely az eretnek mozgalmakban való részvé
telt jelentősen erősítette. Ezzel párhuzamosan az egyház
elkezdte mobilizálni erőit a XIII. században az eretnekség
katonai legyőzésére a keresztes hadjáratok formájában.
Törvényesen az eretnekség ellen akként léptek fel, hogy
a korona elleni bűncselekményt kezelték, követőit az új
inkvizitórius eljárás alkalmazásával üldözték, és egyhá
zi intézményt (az inkvizíciót) állították fel az eretnekek
üldözésére. Az A d extirpanda pápai bullában (1252) IV.
Ince pápa (1195-1254) engedélyezte a kínzás alkalmazá
sát az inkvizitórius eljárásban az eretnekek ellen. Ez az
észak-itáliai városok cselekményein alapult, amik a múlt
ban kínzást alkalmaztak a rablóbandák ellen. A szekuláris hatalmak szintén üldözték az eretnekséget. II. Frigyes

Szent Benedek medálok, mint az ördög elleni védelem eszközei, XVII. és XIX. század

császár (1194-1250) eretnek törvényei tűz általi halált
írtak elő büntetésként az eretnekségért. Az egyházi bíró
ságoknak nyújtott adminisztratív támogatás mellett, ame
lyeknek megtiltották a halálbüntetés ítélet hozását (latin:
ecclesia non sitit sanguinem), a világi hatalmak saj át érde
keiket követték. Végül is az eretnekek visszautasítása az
eskütétel alól az egész feudális államrendszert veszélyez
tette, amely az eskü alatt tett nyilatkozaton alapult.

nagy nyugati szkizmát). 1378 és 1417 között egy időben
előfordult az is, hogy egyszerre három pápa versenyzett
a pápai trónusért. Ez a krízis sok hívő számára vetett fel
kétséget a katolikus egyház iránt, és megerősítette kíván
ságukat Isten közvetlen megtapasztalására. Számos ember
sodródott az eretnek mozgalmak felé, mint a valdensek
vagy a husziták.
A hirtelen halál élményét jól ismerték az emberek ak
koriban. Szükségükben az emberek segítséget és védel
VII. A közrend fenyegetése
met kerestek Istentől, Jézustól és a szentektől. Az ima
látható jeleként vagy a köszönet kifejezésére népszerűvé
vált a fogadalmak adományozása képek vagy figurák for
Pusztító háborúk, pestis (a fekete halál), eredménytelen
májában. Úgy tartották, az amulettek és talizmánok védel
betakarítások, nagy éhezések ölték meg Európa népes
met nyújtanak vagy jó szerencsét
ségének mintegy felét a XIV.
hoznak a mindennapi életben.
században, egyedül és teljesen
összetört az emberek világról al
A világvége hangulat különö
kotott képe egészen annak alap
sen elterjedt volt a művészetben.
Az ikonok, melyek a XV. szá
jáig. A halál állandó jelenléte és
ez hatalmas bizonytalanságot és
zadban bukkannak fel a halállal
a reménytelenség érzését okoz
való táncot mutatják, és csont
ta. Sok családi kötelék bomlott
vázak képeivel figyelmeztetik a
fel. A szociális és gazdasági élet
népességet a templomokban és
gyakran állt meg. Sokan csak a
a temetőkben: „Emlékezzél a ha
saját érdeküket keresték.
lálra” (latinul: memento mori).
Az utolsó ítélet-hangulat fel
Az Isten anyjáról készült ábrá
erősítette a római katolikus egy
zolások, melyek az apokalipszis
Caravaca védő keresztek, Dél-Németország
asszonyát ábrázolják a félholdon
házon belüli nagy szakadást (a
(XVII. és XIX. század)
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Szent Ágoston, De Civitate Dei (Isten városáról), Basel 1489

Lap a Bibliából, XIII. század és Amulet lánc,
Alpesi régió, XVIII. és XIX. század

állva, általános látvánnyá váltak. Végül a késő középkor
irodalma szintén küszködött a figyelmeztetés napról nap
ra történő problémáival, mint Dante Isteni színjátéka vagy
Brant erkölcsi darabja, A bolondok hajója.

messzire, néhány esetben a Krisztus előtti második évez
redre vezethető vissza. A XV. században ezek a hiedelmek
egyesültek a boszorkányság közhiedelmi formájával.

A boszorkányság bűncselekményének megszövegezése

VIII. A boszorkányság bűncselekménye
A boszorkányságban, az ördöggel való lepaktálásban és
szexuális kapcsolatban, az eretnek szombatban és az embe
rek levegőben repülésében való hiedelem régre és nagyon
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Minden a Nyugati-Alpokban kezdődött, ahol vándor pré
dikátorok és inkvizítorok (vizsgálóbíró) úgy gondolták,
hogy rábukkantak a boszorkányságra és az ördöggel való
szövetségre. Ugyanekkor a konstanzi zsinat (1431-1449)

Canon Episcopi a Decretum Gratianiban (C.26.q.5.c.l2.), Lyon, 1509

id P. Brueghel: Szent Jakab és a varázsló Hemogenész
(St. Jacob and the Magician Hemogenes), rézmetszet, 1565

és a bázeli zsinat (1431-1449) - az egyházpolitika két
mérföldköve - a világ közvéleményét a régióra fordítot
ta. Az alpesi régió európai kommunikációs centrummá és
kulturális olvasztótégellyé vált. A valdensek üldöztetése
által lángra lobbanva, amely ugyanebben az időben tör
tént, az intellektuális elit megvitatta az újonnan felmerülő,
de gyakran homályos hiedelmeket és félelmeket.
Abban az időben az eretnekekbe vetett hagyományos
hiedelmek gazdagodtak a gonosz igék kántálásával és a
nők, eretnekek szombatra történő repülésével vasvillán,
seprűnyélen vagy állatokon. A XV. század közepén a

valdensek idején, a boszorkányok vagy démonok váltak
gyakorivá az újra gondolt - világ szinten működő - szek
táknak. A tanács képviselői terj esztették a hírt az új kollek
tív fenyegetésről szülőmegyéjükben, mellyel a boszorká
nyoktól való félelmet is elterjesztették egész Európában.

Korai pamfletek a boszorkányságról
A boszorkányság és az eretnekség közötti tudományosan
megalapozott kapcsolati folyamatot megtaláljuk az aláb-
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Licet Heli dekterária; In: IX. Gergely pápa,
Dekrétumok, 1486

Fogadalmi tábla, olajfestékfán, 1635

J. Luycken: Mártírok színháza (Theatre des Martyrs),
rézmetszet, 1700

(alul). G. Pencz, A halál győzelme, rézmetszet,
XVI. század kezdete
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Ifj. H. Holbein, Haláltánc, kettő fametszet, 1530 körül

bi irodalmi műben ábrázolva, mely a bázeli zsinat idején
malefica elleni tárgyaláson azért, hogy megsemmisítsék e
keletkezett. Az egyik legkorábbi boszorkányságról szóló
bűnöző eretnekeket és szektákat. Ugyanúgy, mint Nider,
pamflet, a Formicarius (hangyaboly), Johannes Nider do
Tholosan az ördöggel való lepaktálást tekintette a boszor
minikánus szerzetes által alkotott (először 1437/38-ban
kányság bármely formája alapvető előfeltételének. Mind
kiadott) útmutató a prédikátorok részére, figyelmeztetett
amellett Tholosan sokkal jobban részletekbe bocsátkozott
az új szekta (boszorkányok) veszé
az ördöggel való paktumot illetően.
lyére az alpesi régióban. A FormiA legfőbb bíró megkísérelt rámutat
carius egyértelműen megmutatta
ni a felelősség teljességére, amelyet
annak a személynek kell viselnie,
az eretnekség és a boszorkányság
közötti tudományos összeköttetést
aki ilyen egyezséget köt az ördög
a bázeli zsinat idején. Nider szerint
gel. Számára a boszorkányok repü
minden gonosz ige kántálása az ör
lése és a szombat illúzió volt - tel
jes összhangban a Canon episcopi
döggel kötött szerződésen alapult.
hagyományával. Szombatról szóló
Kétségbe vonta a boszorkányok re
szcenáriója magában foglalta az ör
pülésének létezését, és fenntartotta
dög csókját, gyermekgyilkosságot,
azt, hogy az ördöggel való hálás a
gonosz igék kántálását és a paráz
nő akarata ellenére történt. Leírásai
nálkodást, és többé-kevésbé hason
a szombatról még mindig az eret
lított a boszorkányok szombatjának
nekszombaton alapultak, de már a
sztereotípiájára. Másrészt Tholosan
boszorkányságba való átalakulás
első jeleit mutatták. A boszorkány
különbséget tett a szombati gyűlé
sen az ördöggel való érintkezés és
ságról való gondolkodás iskolájá
a saját idézésre történő, ördöggel
nak fejlődése a bázeli zsinat idején
megmutatkozott az Ut magorum et
való tényleges érintkezés között.
Tholosan egyesítette a hétköznapi,
maleficiorum errores (1436 körül)
babonából származó képeket az öt
traktátumban is. Írója, Claude Tholetekkel, amelyeket az eretnekekkel
losan (Dauphiné prefektúra Briancon kerületének világi bíróságának
kapcsolatos viták hagytak az utó
korra. Ennek során valójában egye
legfőbb bírója) leírta tapasztalatait,
sítette az eretnekséget és a boszor
amelyeket másodbíróként szerzett
A z apokalipszis asszonya fa,
kányságot. Végül a világi Tholosan
1426 óta több mint 200 mágus és
1550 körül
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Fametszet Dantet ábrázolva, IN: D. Alighieri (1265-1321),
Velence, 1491
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Fametszet a Rosszindulatot és a gyűlöletet ábrázolva,
IN: S. Brant, Dat nye Ship van Arragonien, Rostock, 1519
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bíró kiállt amellett, hogy a boszorkányüldözéseket priori
tásként kezelve a világi bíróságoknak kell végrehajtaniuk.
A Champion des Dames (Az asszonyok bajnoka) a
XV század másik fontos irodalmi műve volt, amelyet a
női nemnek és a boszorkányok új szektájának szenteltek.
Martin Le France foglalta írásba 1440 körül, és az elbe
szélő költemény bemutatta a heves vitát. Az elbeszélésben
az asszonyok bajnoka (franciául: Champion) megtagadta
a boszorkányok repülésének és a szombat szcenáriók léte
zését, teljes összhangban a Canon episcopi hagyományá
val. A rendkívül élénk, egymásnak ellentmondó (franciául:
Adversaire) beszámolója boszorkányokról és találkozóik
ról felfedte a boszorkányok új szektája ötletének egyesü
lését az eretnekekre vonatkozó polémikusok tudományos
hagyományaival.
Az ismeretlen szerzőtől származó traktátum, az Errores Gazariorum (A „gazari” tévelygései) is a boszorká
nyok új szektájával foglalkozott. Savoyban íródott 1437
körül. Az Errores felvetette a boszorkánysággal kapcsola
tos mellékbűncselekmények kérdését is, az ördöggel való
közösülés kivételével. A legrészletesebb részt a szombat
valóságban elfoglalt helyének szentelték. Itt a boszorká
nyok repülése valójában lehetővé válik, míg Nider pusz
ta hallucinációnak minősítette. Nyilvánvalóvá vált, hogy
az Errores Gazariorum a boszorkányszombatra fókuszál,
habár még mindig előfordult, hogy az eretnekszombat
a boszorkányszombat alapelemeivel gazdagodott (mint
például az előkészületek a gonosz igék kántálására vagy
gyógykenőcsök készítése boszorkányrepüléshez.
A boszorkányszombat felé növekvő összpontosítás
megmagyarázza az újjászülető tudományos vitát is a Canon Episcopiról, amely az éjszakai repülést hallucinációnak minősítette. Amíg azt gondolták, hogy sok boszor
kány gyűlik össze különböző régiókból távoli helyeken
boszorkányszombatra, alapvető fontosságú volt a szom
bati szcenárióhoz, hogy gyors közlekedési módjuk legyen
a levegőben eltűnni. A boszorkányok repülése nélkül lehe
tetlen volt elképzelni nagy összejöveteleket boszorkány
szombatra. Enélkül pedig nem lenne fenyegetés a gyor
san terjeszkedő és világszerte működő boszorkányszekta.
Ebből következik, hogy a boszorkányüldözések szószólói
meg akarták indokolni, miként lehetett a valódi repülés
összeegyeztethető a Canon Episcopival.
Turrecremata János bíboros feloldotta a tényleges re
pülés és a Canon episcopi közötti diszkrepanciát a Canon
Episcopi megszorító alkalmazásának megteremtésével
Commentarius in Decretum Gratiani című munkájában,
amelyet 1445 körül írt. Turrecremata megszorította a Ca
non alkalmazhatóságát Herodias és Dianat használva az
éjszakai repülés képeire. Mindamellett ez a Canon nem
tett említést a boszorkányok új szektájáról, amelynek tag
jai kétségtelenül az ördög segítségével repültek keresztül
az égen. Hasonló érveket hozott fel a dominikánus inkvizítor és zsinat-teológus Nicholaus Jacquier (később XII. Be
nedek pápa) munkájában, a Flagellum haereticorum fascinariorumban (Az eretnek boszorkányok ostora, 1458).
Mivel a boszorkányok szektája csak több évtizeddel a Canon Episcopi megírását követően formálódott meg, ezért
erről nem esett szó a Canonban. Emellett Jaquier igye-

Korai boszorkányüldözések az alpesi régióban, térkép: Forest-Werbung GmbH,
térkép-adat: Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO, Image Landstat
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J. Nider Incunabulum Formicarius című munkájának
egyik lapja, 1484 körül

kezett aláásni a Canont utalva annak consilium particulare (részleges zsinat, ellentétben az egyetemes zsinattal)
eredetére. Az Errores Gazariumnál egyértelműbbé téve a
fogalmakat, Jaquier összekapcsolta az eretnekszombatot
a boszorkányok új fogalmával, és érvelései létrehozták a
hiányzó kapcsot az eretnekszombat és a boszorkányszom
bat között. Ez megteremtette a boszorkányokat mint kol
lektív entitást, és lehetővé tette a boszorkányok tömeges
üldözését - csakúgy, mint korábban az eretnekek szektái
esetében. Turrecremata és Jaquier műveinek a jelentősége
az, hogy teológiai igazolást adtak a valódi boszorkányre
pülésre a Canon Episcopival szemben.
Ezért történhetett 1460 körül: a legtöbb mellékbűn
cselekmény, ami korábban az eretnekséget és mágiát kö
rülölelő elméletek része volt, egyesült a boszorkányság
halmozott bűncselekményével. Megszületett a félelem
a boszorkányok fenyegető új rendjétől. A döntő fókusz
a boszorkányság bűncselekményén belül a boszorkány
szombatra helyeződött, hogy demonstrálni lehessen, mi
szerint a boszorkányok szektába szervezték magukat, és
ezért kollektív fenyegetést jelentenek. Nőket és férfiakat
egyaránt megvádoltak boszorkánysággal körülbelül a XV.
század közepéig. A XV század második felében a nőnemű
áldozatok száma megemelkedett. A boszorkányság bűn
cselekményének növekvő elnőiesedése számos faktoron
alapult. Például a nőket sokkal fogékonyabbnak tartották
a csábításra és a behódolásra. Továbbá a fantázia szülte
képet a seprűlovaglásról hagyományosan a nőknek tu-

F. de Goya: Linda Maestra, metszet, 1797-99

A. Dürer: A négy boszorkány (Four naked woman),
rézmetszet, 1497 körül

F. de Goya: Allá vá eso, metszet, 1799
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lajdonították. A kortársak arról is meg voltak győződve,
hogy a (gonosz) igék kántálása inkább női praktika volt.
Boszorkányok kalapácsa (Malleus Maleficarum)
A Boszorkányok kalapácsa (latinul: Malleus Malefica
rum), amelyet Heinrich Kramer dominikánus inkvizítor
(latinul: Institoris, 1430-1505 körül) adott ki 1486/87ben, a boszorkányság nemek közötti semlegességének vé
gét jelentette, és kizárólag a nőket helyezte középpontba.
Kramer, aki perverz személyiségjegyeket mutatott, meg
alkotta az irodalomtörténet „legrosszindulatúbb könyvét”,
amely reakció volt saját téves eredményeire inkvizítorként az alpesi régióban.
A Summis desiderantes affectibus (Minden sóvárgás
sal) pápai bulla ellenére, amely kinevezte Kramert Felső-Németország inkvizítorává, ismételten világi és egy
házi ellenállással nézett szembe inkvizíciós erőfeszítéseit
illetően, emiatt megkérdőjeleződött számára a hatóságok
buzgósága a boszorkányüldözések végrehajtásában. Rá
adásul azon a véleményen volt, hogy az inkvizíció meg
bukott a boszorkányok elleni megfelelő, drasztikus fellé
pésben. Ezért Kramer igyekezett a hatóságokat felruházni
a boszorkánytárgyalásokért való elsődleges felelősséggel
a szekuláris bírók rettegett szigorúságának ismeretében.
Szándéka volt a világi bíróknak adni a vádemelés jogo
sultságát, versengve az inkvizícióval, de hozzá képest
szubszidiárius jogkörrel.
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H. Kramer: Boszorkányok kalapácsa - Malleus Maleficarum, Párizs, 1520

A Boszorkányok kalapácsának tartalma a gonosz igék
kántálására összpontosított, amely előfeltételévé vált az ör
döggel való szerződéskötés. A Malleus Maleficiarum azt is
állította, hogy a boszorkányok a valóságban és álmukban
is képesek repülni. Jóllehet Kramer tudott a boszorkány
szombat elméletéről, de azt apokrifnek minősítette. A Bo
szorkányok kalapácsa csak futólag említi az ördög kollektív
imádást. Végül Kramer foglalkozott az ördöggel való közö
süléssel is, de kizárólag a nők vonatkozásában. Szemben a
korábbi traktátumokkal, az ördöggel való közösülést már
nem a nő akaratával szemben állóként mutatta be. Ezzel pe
dig végül az ördöggel való hálás bűncselekménnyé vált, és
lehetővé vált teljesen integrálni a boszorkányság kollektív

bűncselekményébe. A mű szisztematikusan a női nemre fó
kuszál, amikor szintén meghatározza a gonosztettek egyéb
fajtáit. Kramer megszüntette a boszorkányság régi dogmá
ját, és kodifikálta a nők mint boszorkányok diszkrimináci
óját és stigmatizálását. Ettől a perctől kezdve beszélhetünk
a boszorkányság koholt fogalmáról. A boszorkányság bűn
cselekményének feminizálásával és a szekuláris igazság
szolgáltatásra ruházással a Boszorkányok kalapácsa vált a
fokozatos fejlődés tökéletes kifejezőjévé és végső követ
kezményévé a boszorkányság fogalmának, és fontos kézi
könyve lett az újkorban a boszorkányüldözéseknek.
Fordította: Mireisz Tímea

Hir t e , Má r k u s
„Mit dem Schwert oder starken Glauben” - Luther und die Hexen (Zusammenfassung)
Der Aufsatz ist ein Teil von Aufsátzen, die im Rahmen
von einer besonderen Ausstellung von Luther und seinem
Hexenglaubens im Mittelalterlichen Kriminalmuseum in
Rothenburg ob der Tauber, Deutschland herausgegeben
wurde. Das Aufsatzband erfasst drei Aufsátze über die
Entwicklungsgeschichte Hexenglaubens (1.), über die
Rolle und das Glauben von Luther bezüglich des Themas
(2.), über die groBen Hexenverfolgung im 17. Jahrhundert
(3.) und es beendet mit einer Zusammenfassung. Selbstverstándlich haben die Illustrationen (mehr als 100) eine

groBe Bedeutung und auch Rothenburg ob der Tauber,
wo die Ausstellung fand statt und welche mittelalterliche
Stadt selbst eine bunte Geschichte hatte. Die Übersetzung
bescháftigt sich jetzt mit dem ersten Aufsatz, das eine umfassende Bild über die Erscheinung und Entwicklung der
Theorien bezüglich den Hexen, der Zaubern und Irrgláubigern und die Reaktion (schriftliche Quellen) der Kirche,
der „Tatbestand Hexerei“ und seine Elemente, die Bestrafung und die Ánderung der Sorten und MaBen den Strafen
für Hexerei vorliegt.
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