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Wellington herceg az 1814-es waterlooi hadieseményekkel kapcsolatban a követke-WW
zõket mondta: �Egy csata története leginkább egy táncestély lefolyására emlékeztet. Bi-
zonyára akadnak, akik fel tudják idézni mindazon apró-cseprõ eseményeket, melyeknek
közös végeredménye a diadal vagy a vereség; de nincs olyan ember, aki tudhatná, hogy
milyen sorrendben követték egymást ezek az események, hogy pontosan mely idõpont-
ban történt, ami történt, holott épp ez adja az egyes események fontosságát.� (Keegan
1990:5.)

A herceg jól látta, hogy milyen nehéz egy nagy csatát rekonstruálni. Mondta mind-
ezt annak ellenére, hogy egy gazdagon dokumentált eseményrõl van szó. A �nagy ese-
mények� történeti rekonstrukciói � vagy inkább konstrukciói � mellett ugyanilyen ne-
héz egy-egy �kisebb eset� felidézése is. A történész � mint kései �résztvevõ megfigye-
lõ� � a mindennapi események elemzésénél is csak találgatni tud. Bár nagyobb a rálátása
a múltbeli dolgokra, több nézõpontból közelítheti meg a problémát, mégis amikor a do-
kumentumokat a kezébe veszi, akkor azokat csak elõre meghatározott szempontok sze-
rint tudja vizsgálni. Vagyis az eseményrõl kirajzolódó �történet� az általa megadott
szempontok szerint jön létre.

Térjünk azonban vissza a nagy események �csatamezejére�. A boszorkányüldözés
statisztikai adatai a feminista történészeket, mint Honeggert, Bovenschent, Graichent,
Andreskit és Wisslincket, vagy magyarul is megjelent munkájával Kaari Utriót a követ-
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Szexháború?
Avagy férfiak és nõk konfliktusa

a magyarországi boszorkányperekben*

A szerzõ a boszorkányüldözés feminista történészei által megfogalmazott problé-
mákra próbál reagálni. A dolgozat a következõ kérdésekre keres választ: 1. szex-
háborúnak, nõüldözésnek, a nemek közti harcnak tekinthetõ-e a boszorkányül-
dözés a benne részt vevõ szereplõk szemében?; 2. a boszorkányüldözést indukáló
társadalmi feszültségek a nõk társadalmi státusával, peremhelyzetével voltak-e
kapcsolatosak?; 3. a modern orvoslás kialakulásakor a �férfi orvosok elõretörése� a
nemek harcát jelentette-e a bábák és gyógyítóasszonyok ellen?
A tanulmány arra tesz kísérletet, hogy meghatározza a boszorkányperek tanúval-
lomásainak eltérõ elbeszélõ struktúráit, számba vegye a tanúvallatások típusait,
illetve feltesz egy hipotetikus kérdést, hogy vajon kimutatható-e a különbség a
férfiak és nõk elbeszélõ struktúrái között. Ezek után vázlatos áttekintést ad a nõi
test, a menstruáció, a �bábakeresztelõ�, a �gyermekjel� társadalmi észlelésérõl,
valamint a bábák, a �nõi beteg� és a �férfi orvos� társadalmi színtéren való megje-
lenésérõl.
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kezõ megállapításokra késztették: 1. a boszorkányüldözés a benne részt vevõ szereplõk
szemében is nõüldözésnek, a nemek közti harcnak, szexháborúnak tekinthetõ; 2. a bo-
szorkányüldözést indukáló társadalmi feszültségek a nõk társadalmi státusával, mégpe-
dig peremhelyzetével voltak kapcsolatosak; 3. a modern orvoslás megjelenése a férfi or-
vosok elõretörését, harcát jelentette a bábák és gyógyítóasszonyok ellen. Ez a harc pe-
dig a boszorkányüldözésben valósult volna meg.1

Jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy megpróbál reagálni néhány feminista tör-
ténész boszorkányüldözéshez kapcsolódó tézisére, majd kísérletet tesz a boszorkány-
perek tanúvallomásai eltérõ elbeszélõ struktúráinak felvázolására. A dolgozat feltesz egy
hipotetikus kérdést, hogy vajon kimutatható-e a különbség a férfiak és a nõk elbeszélõ
struktúrái között.

A per

Pócs Éva a Miért nõk a boszorkányok? címû tanulmányában részletesen kitért azokra
a feministák által felvetett problémákra, amelyek a boszorkányüldözés teológiai és jogi
vonatkozásait egyfajta nõellenességhez kötötték (Pócs 1998). Részletesen elemezte a
népi hiedelmek, valamint a demonológiai irodalom boszorkányképét, és megállapítot-
ta, hogy a boszorkányvádak létrejöttében a férfi-nõ konfliktus, a nemek közti ellentét
inkább másodlagos tényezõnek tartható. A �közösség nõi szerepei�, a �mindennapi
élet döntõen nõi szférája� és a �nõközéppontú boszorkánymitológia� együttes hatá-
sa nyomatékosítja a boszorkánysztereotípia nõi oldalát, és növeli a nõi �állandó� bo-
szorkányok számát.

A középkori pönitenciális könyvekben, valamint a boszorkányüldözés korai szaka-
szához köthetõ demonológiai traktákban a nõk �fõ bûnei� között szerepelt a boszor-
kányság, a varázslás, késõbb pedig � a 15�16. században � az ördöggel való szövetség-
kötés és a sabbath. A boszorkányüldözõk leghírhedtebb demonológiai traktája, a Malleus
Maleficarum olvasásakor a szexuális vétkek széles skálája tárul elénk, amelyeket a bo-
szorkány követhet el az ördöggel. Ahogy Cohn (1994), Karlsen (1987) és rájuk hivat-
kozva Pócs Éva (1998) is megállapítja, a demonológiai trakták által aprólékosan kidolgo-
zott �bûnhierarchiák�2  szexuális vétkeinek összeállításából is megrajzolható lenne �a
magányos öreg nõ mint boszorkány sztereotípiája�.

Ezek a sztereotípiák fõként nõként határozták meg a boszorkányt. Pócs Éva szerint
az üldözés okai közt azonban nincs nõspecifikus boszorkánytulajdonság megfogalmaz-
va, mint például a keresztény hit elhagyása, az ördögimádás és az ördögszövetség,
hiszen ezeket a férfiak esetében is feltételezték. �Az üldözés ennek értelmében nem te-
kinthetõ nõüldözésnek, hanem bármely nembéli eretnekek felszámolására hivatott akci-
ónak.� Ebbõl következik, hogy a �keresztény egyház nõgyûlölete elsõsorban szexualitás-
ellenesség�(Pócs 1998:138).

Ezt az állítást támasztja alá az a �laikus� teológiai elképzelés is, mely szerint a nõ
nem is ember. Ez utóbbi gondolat élénken foglalkoztatta a 17�18. század egyes gondol-
kodóit,3  de a �hétköznapi� embereket is. Érdekes esetrõl számol be ezzel kapcsolatban
Bónis György 1962-ben publikált könyvében. Egy mészárost bigámiával vádolt a budai
városi bíróság. A vád azon a levélen alapult, melyet Mannheim városa küldött. Ebben az
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állt, hogy Gall János, feleségét hátrahagyva, Magyarországon újranõsült, tehát bigámista.
Gall János, a mészáros azzal védekezett, hogy mivel mannheimi feleségét boszorkány-
ság miatt elítélték, a házasság szerinte érvénytelennek tekinthetõ. Gall azzal érvelt, hogy
a �boszorkány nem nõ, tehát nem is feleség� (Bónis 1962:131).

A feminista boszorkányságkutatók által felállított �szexháború� tézist támogatta az
a tény is, hogy a boszorkányüldözés volt az elsõ alkalom, amikor nõi vádlottak nagyobb
számban egyáltalán megjelentek a nyilvánosság elõtt. A büntetõjogban korábban nem
létezett nõ számára a boszorkányság mellett a legfontosabb fõbenjáró bûn ezen kívül
csak a gyermekgyilkosság, a magzatelhajtás és a házasságtörés volt, amiért halálbünte-
tés járt (Larner 1981:51 nyomán Pócs 1998:141). E szexspecifikus bûnök konkrét sze-
repe a boszorkányvádak keletkezésében változó volt, de sehol sem domináns. E tényezõ
mindenképpen jelen volt a nõk ellen irányuló boszorkányvádak arányának növekedése
mögött, de � ahogy Pócs Éva megállapította � �messze nem a demonológusok megraj-
zolta negatív nõideál sugallta mértékben� (Pócs 1998:139). Végsõ soron megállapítha-
tó, hogy bár a jogelmélet valóban tartalmaz nõellenességet, az is inkább a demonológia
szexualitásellenességével van összefüggésben, illetve azzal az eretneküldözõ gyakorlat-
tal, ami üldöz mindent, ami nem hozható összefüggésbe a keresztény életvitellel és
erkölcsi normákkal. Itt tehát nem a nemek küzdelmérõl van szó, hanem arról a boszor-
kányüldözõ hagyományról, amelynek nevében felléptek minden varázsló, kuruzsló, �ba-
bonaságot� ûzõ személlyel szemben. Ilyen értelemben pedig ez a jelenség szerve-
sen illeszkedett abba a folyamatba, amit Peter Burke a �népi kultúra reformjának� neve-
zett (Burke 1984;1991).

A hatalom makrostruktúrájának tanulmányozása mellett azonban a boszorkánype-
rek iratai forrásul szolgálnak a mikrohatalmi struktúrák megrajzolásához is. A minden-
napi élet szintjén jelentkezõ konfliktusok, és ezen belül a férfiak és nõk között feszülõ
ellentétek is érzékenyen kitapinthatók a perek tanúvallatási jegyzõkönyveiben. A bíró-
sági perfolyamat torzító hatásainak kitéve a helyi elbeszéléskultúra sémái szerint meg-
fogalmazott memorat fokozatú elbeszélések egyrészrõl a mindennapi élet csapásaira
keresnek magyarázatot, másrészrõl a boszorkányvádak megfogalmazásával a hétközna-
pi élet konfliktusait próbálják feloldani (Pócs 1995).

A boszorkányperek � mint valóban lejátszódott események � az iratokban a bírósági
narratívok forgatókönyvei szerint konstruálódtak: vagyis a bizonyítékul szolgáló vallo-
mások (benignum examenek, tortúravallomások és tanúelbeszélések) a bírósági proce-
dúra diskurzusából születtek a helyi elbeszéléskultúra és a bíróság által alkalmazott jogi
nyelvezet elemeinek felhasználásával. Ahhoz azonban, hogy a perekbõl kihámozható
�történetek� jelentéstartalmait megértsük � és a forráskritikai követelményeknek is meg-
feleljünk �, egyrészrõl meg kell határozni azt a kontextust, amelyben az elbeszélések
születtek, másrészrõl le kell szûkítenünk megadott szempontok szerint vizsgálatunk
mezejét. A szempontok a következõk: az elmondott szövegek éntudatú vagy tulajdoní-
tott hiedelmeket, fiktív vagy valóságos elbeszéléseket jelenítenek-e meg, továbbá hogy a
férfiak és a nõk milyen elbeszélésstruktúrát alkalmaznak.

Éntudatú hiedelmen nem a boszorkány vallomásában szereplõ és a boszorkány által
is hitt hiedelmeket értem, hanem a tanú belsõ élményszintjét meghatározó, a szemé-
lyes élményen alapuló hiedelmeket. Éntudatú hiedelmet tartalmaz tehát az a szöveg,
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amely a saját élményelbeszélésébõl született, és tulajdonított hiedelmet tartalmaz az a
szöveg, amely mások interpretációjában beszéli el az eseményeket.

A fiktív és valóságos szövegek különbségtétele azonban már nem ennyire egyértel-
mû, hisz a tanúk a vallomásaikban arra törekszenek � a tanúvallomás mûfajából adódó-
an �, hogy minél több valóságtartalmú jelzést helyezzenek el a szövegben. Mindez igaz
akkor is, ha a tanú bírósági kényszer nélkül vall, de akkor is, ha szántszándékkal, valami-
lyen egyéb érdek hatására próbálja a boszorkány bûnösségét a tanúvallomással alátá-
masztani. Mivel a bíróság a boszorkányperekben a tanútól nem kérte számon a boszor-
kányszombat és az ördögszövetség hiedelmeit (nincs adat arra, hogy ezt tanútól meg-
kérdezték volna), a tanúvallomásokban említett természetfeletti megjelenést a tanúk
spontán közléseinek tekinthetjük. A bíróságnak csak egy célja volt a tanúvallomásokkal,
hogy a rontásvádat bizonyítsa. A tanúk, amikor a rontást a mindennapi élet valóságos
konfliktusaival próbálták megmagyarázni, egyszerre kétféle szolgálatot tettek a bíróság-
nak. Egyrészrõl az elbeszéléssel bizonyították a rontás tényét, másrészrõl valóságtar-
talmú jelzésekkel hitelessé tették a szöveget. Ezzel ellentétben a természetfeletti konf-
liktust megjelenítõ szövegeket a bíróság csak illusztrációnak használta a benignum
examenek és a tortúravallomások kérdéspontjainak elkészítéséhez. Az ilyen irányú rög-
zített kérdéseket azonban túlnyomó többségben a demonológiai irodalom hatását tük-
rözõ jogkönyvekbõl (Carpzov 1697; Kithonich 1619) merítették. Vagyis, ha a bíróság
szempontjából vizsgáljuk a tanúvallomásokat, akkor a valóságos konfliktusokat megjele-
nítõ szövegek � amelyeket Pócs Éva Christina Larner nyomán �A� típusú szövegeknek,
a szövegekkel jellemzett boszorkányt pedig �falusi� vagy �megrövidített boszorkánynak�
nevezett � a valóságtartalmat erõsítik a szövegben (Larner 1981:114 nyomán Pócs
1995:46). A természetfeletti megjelenítést tartalmazó tanúvallomások viszont � ame-
lyeket Pócs Éva �C� típusú szövegeknek nevezett, a szövegekkel jellemzett boszorkányt
pedig �természetfeletti boszorkánynak� � a helyi bírósági demonológiai fikciót erõsítik.
Természetesen ez utóbbi szövegek a tanú szempontjából éppolyan valóságosak lehet-
tek, mint a közösségi élettel együtt járó konfliktusok, ez azonban a bíróság szempont-
jából már nem volt fontos, hisz a tanúkkal a cél csak egy volt: a rontás bizonyítása. Ilyen
értelemben teszek különbséget valóságos elemeket tartalmazó szövegek (vagy másként
mondva valóságtartalmú jelzésekkel ellátott szövegek), illetve fiktív (a valóságtartalmú
elemeket mellõzõ szövegek) között. Valóságos szöveg tehát az �A� típusú, társadalmi
konfliktust tartalmazó rontáselbeszélés, és fiktív az �A� típust mellõzõ �C� típusú szö-
veg, amely a természetfeletti konfliktust jeleníti meg. Átmeneti szövegnek tekinthetjük
a Pócs Éva által leírt és a �tudós boszorkány� szerepet jellemzõ �B� típusú szöveget,
illetve az �A� és �C� típust egyaránt tartalmazó szövegeket.

Térjünk vissza a hipotetikus felvetéshez is: mi indokolja annak a kérdésnek a jogo-
sultságát, hogy van-e különbség a férfi és nõi elbeszélésstruktúrák között? A problémá-
ra Natalie Zemon Davis a Fikció az irattárban. A kegyelemlevelek és elbeszélõik a 16.
századi Franciaországban címû munkájában hívta fel a figyelmet a történészek körében
(Davis 1987). Forrásai a 16. századi kegyelemlevelek voltak, melyek fõbenjáró bûnösök
megszakítás nélküli narratíváit tartalmazták. A szerzõ összehasonlította a férfi- és a nõi
leveleket, és megállapította, hogy azok az elbeszélés szerkezetében, tartalmában is igen
eltérõek. A nõk levelei sematikusak, egyszerûek, és mindannyiszor az alávetettség, az
alázat hangján szólaltak meg. A nõk alacsonyabbrendûségérõl vallott nézetek mintegy
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megvédték a kegyelemlevelek íróit a büntetéstõl. Natalie Zemon Davis a levelek segítsé-
gével a kora újkori nõi szerepeket, a nõkrõl kialakított sztereotípiákat tudta bemutatni,
illetve ezen túl a családon belüli mikrohatalmi struktúrát tudta modellezni.

Pócs Éva állításai szerint a �közösség nõi szerepei� és ezen belül a �mindennapi élet
döntõen nõi szférája� növeli a nõi �állandó� boszorkányok számát (Pócs 1998:147�148).
Kérdésem tehát a következõ: megragadható-e ez a döntõen nõi szféra a boszorkánype-
rekben, ami aztán a boszorkányüldözést indukálja? Vagyis van-e különbség a férfi és a
nõi tanúk elbeszélésstruktúrája között? Ha nincs, akkor van-e olyan elbeszélésstruktúra,
ami általánosan jellemzõ, mindenki által használt, és a kora újkori mindennapi élet bo-
szorkányságfogalma körül bontakozik ki?

A tanúk

Elsõ lépésként érdemes szemügyre venni azt a bírósági gyakorlatot, illetve azokat a bíró-
sági elveket, melyeket a tanúvallatások során alkalmaztak. A tanú kihallgatásának eljárá-
si aktusát a jogi tételek, az érintett szaktudomány normáinak együttes érvényesülése,
illetve a kihallgatást végzõ bíró vagy hatósági személy készségei, tapasztalatai jellemez-
ték (Katona 1977:129).4  A perjogi szabályozás kiterjedt mind a jogi keretekre, mind a
metodikai tételekre, vagyis az eljárás ügymenetére. Mind a vádelven alapuló (bíró és vádló
azonos, istenítélet jellegû bizonyítási eljárás), mind az officialitást érvényesítõ (nyomo-
zati elven mûködõ bizonyítási eljárás) perrendszerekben a legfontosabb elõkészítõ tény-
kedés a tanúkihallgatás kérdõpontjainak, az �utrumnak� az összeállítása volt. A tanú-
nak feltett kérdések � hasonlóan a gyanúsított kihallgatásánál alkalmazott kérdésekhez
� a személyi adatokat tisztázó kérdésekre (�Personalia�) és a bizonyítandó tényekre
vonatkozó kérdésekre (�Particularis� vagy �Specialis�) tagozódtak.

A kihallgatott tanúk számát a kihallgatást elõkészítõ szakaszban határozták meg. A
speciális kérdések hatására azonban ez a szám még a perfolyamat során is bõvülhetett.
Az egyéb bizonyítási eszközök hiányosságát (tárgyi bizonyítékok, szakvélemények hiá-
nya) a tanúk magas számával próbálták ellensúlyozni. Mindehhez hozzá kell tenni, hogy
kétféle tanúvallatási eljárást alkalmaztak. A Praxis Criminalisban (Béli�Kajár 1988;
Carpzov 1697) is leírt generalis inquisitio a bûntett elkövetésének tényére, körülménye-
ire vonatkozó tudakozódás volt, ettõl eltérõen a specialis inquisitio csak a gyanúsított
személy ellen irányult. Vagyis az egyik esetben általában a boszorkányokat próbálták
felkutatni, a másik esetben egy konkrét gyanúsítottról próbálták bebizonyítani, hogy
boszorkány. A két eljárás közötti különbséget a tanúk száma is jelzi, hisz a generalis
inquisitio esetén több száz tanút hallgattak ki � mint történt 1627-ben, a Komárom
megyei Alsógellér, Felsõgellér, Ekecs, Lak, Nagymegyer, Szakállas térségében �, a specialis
inquisitio esetén azonban elég volt néhány tanú kihallgatása is.5  A boszorkányüldözés
elsõ nagy hulláma idején (1630�1650 között) nem volt ritka eset, hogy egész falvak
vallomásait rögzítették a jegyzõkönyvekben. A rövid, tömör, néhány mondatos válaszok
mennyiségileg jelentettek bizonyítékot a gyanúsított bûnösségére. A boszorkányüldö-
zés második nagy hulláma idején, 1720�1750 között a joggyakorlatban a tanúk számá-
nak fokozatos csökkenése az újabb bizonyítási technikák megjelenését jelezte.6  (Néhány
példa az elemzett perek alapján: 1551�1600 között 1 gyanúsítottra 9, 1601�1651 kö-
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zött 12 tanú jutott, 1651�1700 között ez a szám 7, 1701�1751 között szintén 7, 1751�
1800 között 8 fõ volt a tanúk átlagos száma egy-egy gyanúsított esetén.)

A tanúk számának fokozatos csökkenése párhuzamos volt azzal a tendenciával, hogy
az egyre kevesebb számú tanút egyre részletesebben kérdezték ki, illetve az egyre keve-
sebb számú tanú egyre részletesebb elbeszéléssel szolgált a bizonyítási eljárásban (Ka-
tona 1977:129). Azt, hogy valóban milyen szövegeket mondtak el � mennyire volt az a
szöveg tömör a 17. században, és részletezõ a 18. században �, természetesen már
nehéz lenne rekonstruálni, de az elbeszélések strukturáltságában történt változás és a
tanúk számának csökkenése mindenképp jelzi a tanúvallatási metódus megváltozását.

A bíróság vagy a kihallgatást végzõ személy a Personaliákban a tanú nevét, korát,
lakóhelyét, vallási és rendi állását, hivatását, a felekhez fûzõdõ rokoni kapcsolatát, a per
kimenetelére vonatkozó érdekeltségeket kérdezte meg. A Tripartitum a II. Rész. 27. cím
1�10. §. alatt rendelkezik a tanúvallatás eszközlésének módjáról (Werbõczy 1896:288�
291.). Ez a rész öt feltételt szab a szabályos tanúvallatást végzõknek: a szabadságot, az
életkort, a módot, az állapotot és a hittételt.7  A bírósági gyakorlatban a tanúknak feltett
personalis kérdéseket a jegyzõkönyvekben nem fogalmazták meg. Ezeknek a kérdések-
nek a jelenlétére csak az vall, hogy minden tanú neve mellett szerepelt annak életkora,
társadalmi státusa, lakhelye, nõk esetén családi állapota és a tanú bírósági hittétele. A
personalis kérdések irányulhattak azonban a gyanúsított személy jobb megismerésére
is. Ezáltal azonban a tanúk személyes körülményeire is rákérdezhettek.

A boszorkányperek elemzése után a következõ kép rajzolódik ki elõttünk a bírósági
joggyakorlatról és a personalis kérdésekre adott válaszokról. A tanúk nemi aránya két és
fél évszázad pereinek összehasonlítása után azt mutatja, hogy nagyjából ugyanannyi
nõi tanút hallgattak ki, mint férfit. Az 1:1-es arány a 17. században egy kicsit a férfiak,
a 18. században pedig inkább a nõk felé tolódott el. Vagyis a 17. században egy-egy
gyanúsított perében átlagosan több férfit hallgattak ki, mint nõt, a 18. században vi-
szont fordítva. [Példa: 1551�1600 között 2 férfi tanúra 3 nõi tanú (érték 1,5); 1601�
1650 között 1 férfi tanúra 1 nõi tanú (érték 0,9); 1651�1700 között 1 férfi tanúra 1 nõi
tanú (érték 0,8); 1701�1750 között 2 férfi tanúra 3 nõi tanú (érték 1,2); 1751�1800
között 2 férfi tanúra 3 nõi tanú jutott (érték 1,3).]

A nõi boszorkányok ellen valló nõi tanúk száma nagyjából ugyanannyi volt, mint a
férfi tanúk száma: vagyis a nõi boszorkány ellen valló tanúk 47 százaléka nõ, 53 száza-
léka pedig férfi volt. Ugyanez az arány a férfi boszorkányok esetén azonban már módo-
sul. A férfi boszorkány ellen valló tanúk 63 százaléka volt férfi, és csak 37 százaléka volt
nõ. Ez az aránykülönbség már jelzi, hogy a boszorkányság vádjával gyanúsított és per-
be fogott személyek esetén más típusú konfliktusokat és hiedelmeket kell keresnünk
akkor, ha a gyanúsított férfi, és más típusút, ha nõ.

Térjünk át a personális kérdések másik csoportjára, vagyis a tanúk életkorára. Bár
Werbõczy a Hármaskönyvben arra tesz javaslatot a joggyakorlóknak, hogy fiatalkorúa-
kat tanúként nem célszerû kihallgatni, a gyakorlatban számos példa akad arra, hogy ti-
zenéveseket vallomásra bírtak. A 18 éves kor alatti tanúk száma a Kleio-adatbázisban
szereplõ 510 per feldolgozása után 113 nõ és 24 férfi, összesen 137 fõ volt. Ez a szám
az összes tanú 2 százaléka. A 18 év feletti felnõtt tanúk közül 3014 volt férfi és 3287
volt nõ, összesen 6301 fõ. Ez a szám az összes tanú 92 százaléka. Az öregkorú tanúk
közül 270 volt nõ, és 114 volt férfi, összesen 384 fõ. Ez a szám az összes tanú 6 száza-
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léka. A fiatal- és az öregkorú tanúk nemi aránya a nõk javára dõlt el, a felnõttkorú tanúk
esetén viszont a nemek aránya 1:1-hez alakult. A tanúk korának elemzésébõl kiderült,
hogy a jegyzõk csak a körülbelüli életkort jegyezték fel. Kiugróan magas � mind a férfi,
mind a nõi tanúk esetén � a 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 évesek, illetve a 18 éves
korúak száma. Ebbõl az következik, hogy célszerûbb korosztályokkal számolni, mint
pontos életkorokkal.

A bíróságok tehát általánosságban követték Werbõczy javaslatait: a számarányokból
következik, hogy elõnyben részesítették a felnõttkorú tanúkat, és mellõzték a bíróság
szempontjainak kevésbé megfelelõeket, mint a fiatal és az öreg tanúkat. A fiatal és az
öreg nõi tanúk magas számát a fiatal és öreg férfi tanúk számához viszonyítva a sza-
bályt erõsítõ kivételnek tekinthetjük. Arról a kivételrõl van szó, amirõl már Werbõczy is
beszélt, vagyis �hogy sokan, kiket ajándékkal vagy kedvezéssel megvesztegettek, alig voltak
tizenhat vagy legföljebb húszévesek, és mégis tudásképpen mintegy huszonöt évvel
azelõtt elkövetett és véghezvitt dolgokra nézve olyan állhatatosan tettek vallomást és
bizonyságot, mintha azoknál jelen lettek volna� (Werbõczy 1896:288�289). Ezeknek a
kivételesen kihallgatott tanúknak az aránya a vizsgált boszorkányperekben 8 százalék
volt. Mindezekbõl az következik, hogy a bíróságok kevésbé megbízható tanúknak tartot-
ták a fiatalokat vagy az öregeket, mint a középkorúakat.

A perjogi kódexek a tanúk kihallgatásához nem adtak speciális kérdõmintákat (nem
úgy, mint a gyanúsítottak vallatása esetén). Ez a vádelvû (istenítélet jellegû) eljárások
alkalmazásának idõszakában a vádló perbeli jogával ellenkezett volna, hisz ez utóbbi el-
járásban nem az volt a kérdés, hogy �mi történt?� és �hogyan történ?�, hanem hogy
egyáltalán megtörtént-e az esemény. A nyomozati elven mûködõ bizonyítási eljárás
azonban megkívánta, hogy az általánosan feltett kérdések mellett konkrét, �specialis�
kérdéseket is feltegyenek. Ez nem jelentette azt, hogy a kérdezés pontjait a jogi kódexek
elõre meghatározták volna, hanem csak annyit, hogy fogalmi csoportokat hoztak létre a
kérdésekbõl. Ezeket a fogalmi csoportokat a Magyarországon a 18. században általáno-
san használt, de törvényileg el nem fogadott Praxis Criminalis is meghatározta (Béli�
Kajtár 1988; Carpzov 1697). A fogalmi csoportok a következõk voltak: a bûntett helyé-
nek és idejének meghatározása, a bûntett lefolyásának részletei, több elkövetõ esetén a
bûntársak közti beszélgetések, az elkövetés során felhasznált eszközök. De a tudakozó-
dás irányának megfelelõen is csoportosították a kérdõpontokat: a bûntett tárgyi tényál-
lására vonatkozó, a tettes- és bûntársakra feltett, és �kit tud a tanú további tanúként
megnevezni?� kérdések. A részletekig menõ kérdezés az események pontos rekonstruk-
cióját szolgálta, mindez pedig együtt járt azzal, hogy a bíróság mérlegelte a tanúvallo-
másokat, hogy azok megfelelnek-e a valóságnak, vagy sem. A fikció és a valóság közötti
különbség elhatárolása tehát a bírói ténymegállapítás szempontjából, és nem a tanúk
szempontjából volt jelentõs. A �Tudja-e�?�, �Látta-e�?�, �Hallotta-e�?� kérdések ezt
a fokozati különbséget kívánták a tanúkkal megrajzoltatni. Mindebbõl az következik, hogy
a szövegek fiktív jellegére világíthat rá ez a különbségtétel, vagyis ha az élményszinteket
is megpróbáljuk a tanúvallomások szövegein számon kérni.

Térjünk át izgalmasabb témákra, magukra a vallomásokra! A saját élményen alapuló
és a mások által interpretált rontáselbeszélések összehasonlítása után a következõ meg-
állapításokat tehetjük. Az élményszintek különbözõsége csak egy jelentõs eltérést mu-
tatott: a mások által elmondott szövegek esetén nagyobb arányban fordultak elõ az olyan



19
99

 2
 (1

):
 3

�2
4.

T
a
b
u
la

101100

szövegek, ahol nem határoztak meg semmiféle okot a rontás elõzményeként. Vagyis a
tulajdonképpeni hiányos elbeszélésekben csak a rontás puszta tényét említették. Ezek-
nek a szövegeknek az aránya a mások által interpretált szövegekben 30 százalék, a saját
élményen alapuló szövegekben az arány 14 százalék volt. A másik eltérés az volt, hogy
a saját élményen alapuló szövegeknél enyhe eltolódás figyelhetõ meg a természetfeletti
csapás magyarázatainak irányába. Vagyis a saját élményelbeszélésekbe gyakrabban szõt-
ték bele a természetfeletti megjelenés elemét, mint a hallomáson alapuló elbeszélésekbe.
Ez a különbség azonban nem jelentõs, ugyanis mindkét szövegtípusban a mindennapi
élet konfliktusai domináltak.

Másik vizsgálati szempontunk az volt, hogy van-e különbség a férfi és a nõi elbeszé-
lõ stratégiák között. Ezt a különbséget a következõ mutatókkal próbáltam meghatároz-
ni. 1. Van-e különbség a rontás magyarázatául szolgáló elbeszéléstípusok között, va-
gyis milyen konfliktussal határozzák meg a rontás okát? 2. Van-e különbség a rontás
célszemélyében? 3. Van-e különbség a rontás végeredményében akkor, ha az elbeszélõ
nõ, illetve ha férfi?

Mint már említettem, a férfi és a nõi elbeszélõk száma közel azonos volt a feldolgo-
zott perekben.8  Az általuk elmondott szövegeknél az elsõ lényegi különbség az volt,
hogy a férfi elbeszélõk gyakrabban alkalmazták a társadalmi konfliktuson alapuló csapás-
magyarázatot, mint a nõk (42, illetve 31 százalék). Második különbség, hogy a nõk több-
ször fogalmazták meg élményeiket a mindennapi élet eseményein kívül esõ konfliktu-
sokkal, mint a férfiak. Harmadik különbség, hogy amíg a nõk az általuk elmondott elbe-
szélések harmadánál magyarázták a rontást valamilyen természetfeletti jelenséggel, addig
a férfiak az általuk elmondott szövegek csupán negyedénél.

Különbség adódott a rontás célszemélyével kapcsolatban. Az nyilvánvaló, hogy a saját
élményen alapuló elbeszélésekben a férfiak többsége a férfiakat, míg a nõk többsége a
nõket jelölte meg károsultként. Ezenkívül nincs eltérés az elbeszélésekben. Ugyanannyi
csecsemõ- és kisgyerek-betegségrõl beszélnek a nõk, mint a férfiak, ugyanannyi állat-
kárról, terménykárról és a közösséget ért csapásról beszélnek a nõi, mint a férfi kárval-
lottak. Eltérés mutatkozik viszont konkrét betegség meghatározásánál. Az elsõ lényegi
különbség, hogy a nõk többféle betegséget diagnosztizálnak rontásként, mint a férfiak,
ugyanis a férfi kárvallottak nagy része nem azonosítja a rontást valamilyen betegséggel,
egyszerûen csak �beteg�. A többi betegségtípusnál már nincsenek ilyen különbségek.
A férfiak és a nõk az elbeszéléseikben ugyanolyan nagy arányban magyarázzák a moz-
gásszervi eredetû betegségeket rontásként, mint a nõk (20-20 százalék). Ugyanannyi
az aránya a halálesetek rontásként való értelmezésének a férfiaknál, mint a nõknél (6-6
százalék). Halvány különbségre utal, hogy a nõi bajok, a szülés körüli nyavalyák, a cse-
csemõkkel kapcsolatos nemkívánatos jelenségek nagyobb hangsúlyt kapnak a nõk elbe-
szélésében, mint a férfiakéban (9, illetve 5 százalék), de a férfiak ugyanúgy beszélnek
ezekrõl a betegségekrõl, mint a nõk.

Mindezt összefoglalva csak annyi különbség rajzolódik ki a férfi- és a nõi elbeszélések
között, hogy míg a férfiak általában törekszenek arra, hogy a bíróság elõtt csak a rontás
puszta tényét említsék, addig a nõk egy részletesebb, változatosabb szöveggel interpre-
tálják a rontást. Ha lényegi különbségre nem is bukkantunk a nõk és a férfiak elbeszélé-
seiben, néhány eltérést azért ki tudtunk mutatni. A különbségek jelentéstartalmának
meghatározása azonban már nem ilyen egyszerû. Célszerû tehát a szövegeket a gya-
núsítottak oldaláról is megvizsgálni.
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A gyanúsítottak

A gyanúsítottak nemi arányának európai példáira Klaniczay Gábor hívta fel a figyelmet.
A regionális különbségeket mutató nemi arány átlaga 80�85 százalék volt a nõk �javára�
a kora újkori Európában (Klaniczay 1986:262).9  A magyarországi üldözés legújabb sta-
tisztikai eredményei is azt mutatják, hogy a nõk jóval magasabb arányban (87 százalék)
kerültek vád alá a perekben, mint a férfiak (9 százalék). (Lásd 1. sz. ábra.) Azonban
Magyarországon is régiós különbségeket lehet felfedezni. Amíg Kelet-Magyarországon
a férfiak aránya 6,5 százalék körül mozog, addig a nyugati országrészben ez az arány
magasabb, kb. 14,5 százalék. Ez a nyugat-magyarországi képlet � fõként zalai, vasi, soproni
perek alapján � leginkább a stájerországi adatokkal mutat rokonságot (Unverhau 1987).
(Csak néhány adat kelet�nyugati irányba haladva: Maros-Torda megyében a nõk aránya
99 százalék, Bihar megyében 95 százalék, Hajdú megyében 92 százalék, Nógrád me-
gyében 75 százalék, Komárom megyében 87 százalék, Vas megyében 83 százalék, Zala
megyében 77 százalék, Sopron megyében 76 százalék. Az eddig ismert mintegy 1800
per közül 1551�1601 között 1 férfira 9 nõi vádlott jutott. 1601�1650 között 12, 1651�
1700 között 7, 1701�1750 között 7, 1751�1800 között 8 nõi vádlott jutott 1 férfi gya-
núsítottra.)

Az arányok megváltozása azt mutatja, hogy bár mindvégig a nõi boszorkányok vol-
tak többségben, egyre több férfi is a boszorkányüldözés áldozata lett. Az arányváltozás
részben összefügg a tanú- és gyanúsítottvallatási metódus megváltozásával. A nyomo-
zati elv érvényesülésével a boszorkány személyi környezetét is a lehetõ legpontosabban
próbálták feltérképezni: rokonok, hozzátartozók, ismerõsök között olyan további sze-
mélyeket kerestek, akiket boszorkánysággal perbe foghattak. Mindez kiderül abból, hogy
a 18. századi férfi gyanúsítottak többsége valamelyik nõi boszorkány házastársa volt.
Tehát nem arról van szó, hogy az üldözés hatására a nemek aránya kezdett kiegyenlí-
tõdni, hanem hogy az üldözés egyre jobban kiteljesedett.

A gyanúsítottak neme mellett az életkor és a társadalmi státus is lényeges lehet az
összehasonlítás szempontjából. (Lásd 2. sz. ábra.) A Kleio adatbáziskezelõ programmal
feldolgozott perekben fiatal férfi vádlott csak egy akadt. A fiatal, többnyire hajadon nõk
aránya az összes vádlott 8 százaléka volt. A felnõtt, többnyire házas férfiak aránya 9
százalék, az öreg, többnyire özvegy férfiaké pedig 2 százalék volt. A felnõtt házas nõk
aránya 56 százalék, az özvegyeké 7 százalék, az öreg, többnyire özvegy nõk aránya 17
százalék volt. Elsõ ránézésre tehát igazolódik az a tétel, amit Kristóf Ildikó is kimutatott
a debreceni boszorkányperek elemzésénél, hogy nem annyira az öreg és özvegy nõket
sújtja a boszorkányság vádja, hiszen a vádlottak nagy része középkorú és házas volt.
Ezek az adatok tehát cáfolják azt a tézist, hogy elsõsorban a peremhelyzetre szorult
nõk lettek a vádaskodás áldozatai. Vizsgáljuk meg azonban magukat a szövegeket! Ha
vizsgálatunk alapegysége nem a vádlottak, hanem a rontáselbeszélések száma lesz, egé-
szen más kép rajzolódik ki. A kérdés tehát az, hogy a boszorkányperekben elmondott
rontáselbeszélések teljes szövegkorpusza miként oszlik meg a különbözõ nemû, korú
és társadalmi státusú vádlottak között. (Megállapíthatjuk, hogy: 1. a szövegkorpusz �
ez vizsgálatunkban 910 rontáselbeszélést jelent � a férfi és a nõi elbeszélõk között egyenlõ
arányban oszlik meg; 2. a férfi kárvallottak elbeszéléseinek 10 százaléka szólt férfi gya-
núsítottról, 45 százaléka házas, 6 százaléka özvegy középkorú nõkrõl, 38 százaléka pedig
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öregasszonyokról; 3. a nõi kárvallottak elbeszéléseinek 5 százaléka szólt férfi, 40 száza-
léka házas középkorú asszony, 10 százaléka özvegy középkorú asszony, 40 százaléka
pedig öreg, többnyire özvegyasszony gyanúsítottról.)

Ha az özvegy és/vagy öreg asszonyok arányát nézzük az elbeszélésekben, akkor a
nõi elbeszélõktõl származó elbeszélések közel 60 százaléka szólt róluk, a férfi elbeszélõk
szövegeinek pedig 45 százaléka. Mindebbõl az következik, hogy a tanúk nyomatékosab-
ban tudták a boszorkányságról vallott elképzeléseket hangsúlyozni a társadalmilag pe-
remre szorult és boszorkánysággal gyanúsított személyek esetén, mint a falusi közös-
ségek mindennapi átlagasszonyával kapcsolatban. Másként fogalmazva: a peremhelyzetre
szorult nõkkel kapcsolatban nagyobb a szóbeszéd, több a hozzájuk kapcsolódó rontás-
elbeszélés.

Az a törekvésem tehát, hogy különbséget tegyek férfi és nõi elbeszélésstruktúrák
között a rontáselbeszélések szintjén, nem sok eredménnyel járt. A férfi és nõi elbeszé-
lõk, amikor a bíróság elõtt a boszorkányságról beszéltek, illetve amikor egy-egy konkrét
személy esetén boszorkányhiedelmeket mondtak el, vagy amikor a szövegeket valódi
konfliktusos események jelzéseivel látták el, nagyjából azonos elbeszélési stratégiát kö-
vettek. A különbség nem az elbeszélés szekvenciái, a konfliktustípusok vagy kártípusok
között volt, hanem hogy a vádlott személye mennyire illeszkedett a boszorkányságról
kialakított hiedelemrendszerbe. Vagyis ha a vádlott személye férfi volt, abban az esetben
már eleve más típusú kép bontakozott ki a tanúk vagy a bíróság elõtt, illetve elõttünk.
Más lett, hiszen a férfi vádlottak esetén már eleve inkább a férfi tanúkat hallgatták ki.
Azt tehát, hogy a magyarországi boszorkányhiedelmek nõközpontúak, csak fordítva
lehetett bizonyítani. Vagyis nem arról van szó, hogy a mindennapi élet döntõen nõi
szférája dominál a perekben, hisz a férfiakkal kapcsolatos bajról ugyanúgy beszéltek, mint
a nõi bajokról; ezeket a férfiak és a nõk ugyanabban az elbeszélési struktúrában fogal-
mazták meg; illetve a férfi és nõi elbeszélõk ugyanazt az elbeszélõ stratégiát követték.
Vagyis a magyarországi boszorkány nem attól lesz nõ, hogy a �mindennapi élet döntõ-
en nõi szférájának� konfliktusai vezetnek boszorkányvádakhoz, illetve hogy a nõi életvi-
lágok konfliktusait jelenítenék meg a rontáselbeszélésekben, hanem hogy az itt meglévõ
boszorkányhiedelmek eleve nõközpontúak. Ugyanis a mindennapi élet nõi szférájának
konfliktusai nem kevéssel jobban erõsítik a nõi vádlottak számarányának növekedését,
mint a férfi életvilágok konfliktusai.

Visszakanyarodva Wellington herceg mottóul választott idézetéhez, meg kell állapí-
tanunk, hogy igaza volt. Nem biztos, hogy a teljes igazságot kapjuk meg akkor, amikor
egy-egy jelenség teljes statisztikai adatsorát használjuk forrásul, és megfeledkezünk a
részt vevõk személyes véleményérõl. Vagyis � maradva a boszorkányperek �kis esetei-
nél� � annak ellenére, hogy az �öreg és özvegy nõ� sztereotip boszorkányképét egyes
területek joggyakorlatának vizsgálatai alapján sokan elvetették, mégiscsak van valami
szerepe a boszorkányvádak létrejöttében. A kárvallottak szemszögébõl nézve tehát rész-
ben el kell fogadnunk azt, hogy létezhetett a demonológiától is független sztereotip kép,
vagyis hogy �a boszorkány nõ�, ráadásul még �magányos és öreg� is.10
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Férfiak kontra nõk; nõk kontra férfiak

Térjünk azonban vissza a feministák érveléséhez, és tekintsünk szét a nemek közti küz-
delem �csatamezején�! A bevezetõben már említettem azt az érvelést, miszerint a
boszorkányüldözés egy erõteljes férfimozgalom, a modern � férfiak által gyakorolt �
orvoslás kiteljesedésének következménye volt. Egyes kutatók az orvos társadalmi szere-
pének megjelenésében a férfi orvosok elõretörését és a nõi gyógyítók, bábák marginali-
zálódását vélték felfedezni. Állításuk szerint ennek az �elõretörésnek� és �marginalizá-
lódásnak� fõ színtere a boszorkányüldözés volt. Érdemes tehát megvizsgálni, hogy a
�boszorkány� mellett milyen szereposztása lehetett a nõnek többek között az orvosi
diskurzusban.

A kialakuló modern orvostudományban két régi-új szerepkör jelent meg a társadal-
mi színtéren: a nõ mint páciens és a nõ mint gyógyító. A szülés, születés körüli orvosi
tevékenységek egy egészen sajátos helyet biztosítottak a nõk számára már a 18. század
elõtti orvostudományon belül is. A �nõi beteg� az általános értelemben vett páciensi
szerepkörön túl volt létezõ kategória. Ugyan a �férfi beteg� szerepe is körülírható, de
nem olyan hangsúlyosan, mint a nõé. Thomas Laqueur amerikai történész a közelmúlt-
ban írt tanulmányában megállapítja, hogy a 18. századig élt az általa �egy nem�-mo-
dellnek nevezett elképzelés, miszerint a nõi és a férfitest csupán külsõ megjelenésében
különbözött egymástól (Laqueur 1990). Csak a nemi szervek elhelyezkedését tekintet-
ték különbségnek: ami a férfinak kívül van, az a nõnek belül. A nõi nemi szerveket a férfi
nemiszervek kifejletlen homológ párjának tekintették, és így a nõt a férfi kifejletlen pár-
jának. A 18. század utáni periódust Laqueur a �két nem�-modellnek nevezi, miszerint a
férfi- és a nõi testet nem lehet azonos terminusokkal leírni. A biológiai különbség elis-
merése így a társadalmi és szociális különbségeket is legitimálta.11  Ha magyarországi
példákat is szeretnénk idézni, érdemes elõvenni azokat az orvosi traktákat, amelyek rész-
letesen foglalkoznak a nõkkel kapcsolatos betegségekkel. A betegségre való hajlam egyik
meghatározó kritériumának tartotta Haiszler György is 1801-ben megjelent munkájá-
ban: �Régi valóság, hogy az aszszonyi Nemen sokkal több nyavalyák orozkodnak, mint
a� férfiúin.� (Haiszler 1801:3.) Ez a megállapítás a férfi és nõ biológiai különbségeit, eb-
bõl adódóan a betegségek minõségbeli eltéréseit mennyiséginek értékeli: vagyis a nõ be-
tegesebb, mint a férfi. Az �egy nem�-modell 18. századi megváltozása ezt a mennyiségi
különbséget változtatta minõségivé.

Az, hogy ez a különbség csak a 18. század utáni idõkben vált fontossá, jól tükrözõ-
dik a menstruációról alkotott elképzelések megváltozásában, amit Lidy Schoon hollandi-
ai példákkal igazolt (Schoon 1994). A 19. század elsõ feléig a menstruációs vérzés jelen-
ségét úgy értelmezték, mint a fölösleges és szennyezett vér hüvelyen keresztül történõ
eltávozását, ezáltal magát a folyamatot �az egészség jelének� tartották. Az, hogy a
menstruáció a szaporodási folyamattal van kapcsolatban, csak a 19. század közepén
fedezték fel. Ekkortól kezdték ezt a jelenséget úgy értékelni, mint a �termékenység je-
lét�, amely elképzelés már része volt a Laqueur-féle �két nem�-modellnek. Szerinte ez az
új modell volt az, amely a nõt mint nemet kialakította: vagyis míg a férfi csak élete bizo-
nyos pillanataiban férfi, addig a nõ egész életében nõ marad, és a terhesség, szoptatás,
gyereknevelés teljesen leköti. A századfordulón aztán egy új koncepció is megjelent,
miszerint a menstruáció egy inger, aminek minden nõ periodikusan ki van téve. A nõi
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nemi szervek az egész szervezet egészségére kockázatot jelentenek, mert egyetlen szerv
sem marad ki az általuk okozott betegségekbõl. A menstruáció azonban mint a �beteg-
ség jele� már a pszichiátereket is érdekelni kezdte.12

A �mélabút� ugyan már a 17. századi traktákban is a rendszertelen menstruáció,
vagyis a �hószámrekedés� egyik tüneteként jegyezték le, de magát a tisztulási folyama-
tot az egészséges életritmus jelének tartották (Pápai Páriz 1984:276�279; Schram, szerk.
1970a; 1970b; Kincses 1993).

Ugyanez a szemlélet megtalálható a 19. század végén is, azzal a különbséggel, hogy
a menstruáló nõ lelkiállapotának megváltozását betegségként értékelik. Minden nõt haj-
lamosnak ítélnek meg a hysteriára, és csak fokozati különbséget tételeznek fel nõ és nõ
között. Erre példa egy egyetemi nõgyógyászat tankönyvi leírás 1894-bõl: �Magánál ter-
mészeténél fogva is hajlamos a nõ erre a betegségre [ti. a hysteriára]. A kedély kóros
állapota sokkal nagyobb mértékben hat a nõ testi állapotára, mint a férfiére. Épen úgy
sokkal közvetlenebbül hat valamely kóros testi állapot a nõ egész gondolkodására és
kedélyhangulatára, mint férfiére. [...] A tisztulás alatt a lehangoltságtól és kedvetlen-
ségtõl kezdve a súlyos hystériás görcsök rendes jelentkezéséig egész hosszú sora for-
dulhat elõ a zavart lelki állapotnak, melyek közt csupán fokozati különbség van.� (Fritsch
1894:443.) Ennek a magyarázatnak a következménye az lett, hogy a �hysteria� egyik
sikeres kezelési módjának a kasztrációt, vagyis a petefészek eltávolítását tartották.13

A menstruációról vallott elképzelések megváltozásából Lidy Schoon azt a következ-
tetést vonta le, hogy bár ezek az elképzelések közelítettek a biológiai valósághoz, sem-
mit sem változtattak azon az állásponton, hogy �a nõ egy test�, ahelyett, hogy �a nõ-
nek van teste� (Schoon 1994). Mindez pedig kihatott a nõk társadalmi megítélésére is.
A Laqueur által leírt modellváltás pedig azt is bizonyítja, hogy a nõkkel szembeni attitû-
dök megváltozása az orvostudományon belül nem a boszorkányüldözés korszakának
terméke, hanem a 19�20. századé volt.

Visszakanyarodva az orvostudományon belüli vitákra, vizsgálni kell a nõi gyógyítók
szerepének megjelenését, amely egyben a nõk egyik elsõ nyilvánosság elõtti társadalmi
fellépését is eredményezte. Hilary Marland hollandiai, Mireille Laget franciaországi és Deáky
Zita magyarországi tanulmányai mellett Philippe Ariés munkái bizonyítják, hogy a bá-
bák társadalmi szerepének megjelenése párhuzamos a férfi orvosok megjelenésével. A
bábák társadalmi szerepének kialakulása azonban nem mentes az ellentmondásoktól. Az
üldözés és az elismerés párhuzamosan volt jelen az egyik elsõ nõi �hivatás� képviselõi-
nek történetében.14

A boszorkányüldözés utáni idõk magyar egyetemi orvosképzését elemezve Hõgyes
Endre arra a megállapításra jutott, hogy az egyetem felállításától, 1770-tõl kezdve az
évenként kiszolgáltatott bábaoklevelek száma kisebb-nagyobb ingadozásokkal szakadat-
lanul növekvõben volt (Hõgyes 1896). A Hõgyes által készített statisztikákból kiderül,
hogy az egyetemen oklevelet szerzett férfi szülészmesterek, valamint a polgári sebész-
szülészek száma közel harmada volt az évente végzõ bábák számának. Az orvosi foko-
zatot megszerzõk pedig � akik a 19. század végéig kizárólag férfiak voltak � közel azonos
számban végeztek a szülésznõk mellett. Mindez pedig csak az okleveles bábák számada-
tait mutatja. A cédulás és egyéb bábamesterséget ûzõ asszonyok száma ennek sokszo-
rosa lehetett. Ezek egy része a hivatalos, mások a félhivatalos vagy illegális orvoslás in-
tézményi keretei között még a 20. század közepén is mûködni tudtak. Mireille Laget a
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franciaországi Montpellier egyházmegye bábaösszeírásait tanulmányozva megállapítot-
ta, hogy a bábaképzés intézményi megszervezése a kisebb településeknek a hagyomá-
nyosan nõi életvilághoz tartozó közösségi bábaszerepét sorvasztotta el. A szülõotthonok
megjelenése pedig a falusi bábáskodás tevékenységi körét szûkítette le (Laget 1977), il-
letve azt egy helyre koncentrálta.

Azonban nemcsak a bábák szerepe változott meg a közösségen belül, hanem a szü-
léssel kapcsolatos tevékenységek is átrendezõdtek. Blumenfeld-Kosinski megállapította,
hogy a császármetszés volt az elsõ, ami a szülészeten belül a bábák kezébõl legelsõként
a hivatásos férfi orvosok kezére került (Blumenfeld-Kosinski 1990:117 nyomán Pócs
1998:145). Ezzel ellentétben a �bábakeresztelõ� � mint a kora újkor egyik legfontosabb
és leghatározottabb bábatevékenysége � nem ment át ilyen változáson. Mindez annak
ellenére sem következett be, hogy a �bábakeresztelõ� elmaradása, vagyis az újszülött
kereszteletlenül történõ halála gyakran vezetett boszorkányvádakhoz.15

A férfi orvosok megjelenése azonban nem tudta kiszorítani a nõket az orvostudo-
mányból. Ellenkezõleg, éppen ekkor kezdett kiépülni az a hivatalos egészségügyi ellátó-
rendszer, amelynek tagjai között a nõk megtalálhatták helyüket.16  A férfi orvosoknak,
az �orvosnak� mint társadalmi szerepnek a megjelenése azonban nagyban kihathatott
a népi gyógyászat férfi gyógyítóinak számarányára. Tény, hogy míg a férfiakkal kapcso-
latos gyógyítótevékenységek jelentõs része a legális orvoslás hatókörébe került, addig a
nõkkel kapcsolatos tevékenységek egy része, politikai hatásokkal is magyarázva, a félhi-
vatalos vagy az illegális intézmények hatókörében maradt. Gondoljunk csak a magzatel-
hajtásra vagy a születéskorlátozással kapcsolatos egyéb tevékenységekre.

Ha összefoglaljuk az eddigi téziseket, akkor megállapíthatjuk, hogy a teológia nõelle-
nességét inkább a szexualitásellenesség jellemzi, a jogi értelemben vett nõellenesség a
demonológiai és teológiai tételekre építve inkább a népi kultúra reformjával van össze-
függésben. A népi hiedelmek idézõjelbe tett nõellenessége pedig részben összefügg a
természetfeletti csapásmagyarázatoknak, a nõi boszorkánymitológiának a hiedelemrend-
szeren belül elfoglalt jelentõs szerepével. A kora újkorban feltételezett nõellenesség az
orvostudományon belül pedig nem elsõdleges mozgatója volt a boszorkányüldözésnek.
A férfi orvosok társadalmi szerepének megjelenése inkább a férfi gyógyítók népi szerep-
lõit �koptatta ki� a népi gyógyászat területérõl, aminek eredményeként a férfiakkal kap-
csolatos gyógyító eljárások a hivatalos orvoslás hatókörébe kerültek, míg a nõkhöz köt-
hetõ praktikák egy része a félhivatalos és az illegális szférában maradt. Tehát a boszor-
kányüldözés és a modern orvostudomány kiteljesedése elsõsorban a népi gyógyászat
ellen hatott, nem pedig a nõi gyógyítók társadalmi szerepét, annak nõi mivoltát kérdõ-
jelezte meg. A férfi orvosok társadalmi szerepének megjelenése mellett a bábákkal az
elsõ nõi emancipált társadalmi szerep is megjelenhetett. Ezzel párhuzamosan a nõi testrõl
vallott orvosi felfogás a 19. század végéig egyfajta �nõellenességnek� is felfogható az
orvostudomány hiedelemrendszerén belül. Ez a nõellenesség azonban inkább a boszor-
kányüldözést követõ idõszaknak, a 18�20. század termékeként jött létre.

Mire alapozódhatott akkor a nõpárti történészek tétele? A boszorkányüldözésben
nõellenességet feltételezni szerintem elsõsorban azokra a munkákra vezethetõ vissza,
amelyek a 19. század végének, a 20. század elejének termékei voltak. Csak egy hazai
példa erre Havas Károly 1927-ben kiadott monumentális munkája Az inkvizíció történe-
te címmel. A kötet �színes mûmellékletei�, Brenner Nándor festõmûvész munkái natu-



19
99

 2
 (1

):
 3

�2
4.

T
a
b
u
la

161166

rális igénnyel kidolgozva ábrázolják a boszorkányüldözõt és áldozatát (Havas 1927).
Ezekbõl az egyiken a hóhér kéjes mosollyal köt gúzsba egy meztelenre vetkõztetett fia-
tal nõt (Havas 1927:97; lásd 1. sz. kép), a másikon egy ugyancsak meztelen nõt a kín-
zóasztalhoz béklyózva csigáznak, míg egy hóhérsegéd a szájába egy tölcséren keresz-
tül vizet tölt. Az ilyen és ehhez hasonló munkák inkább szolgálták a szexuális kíváncsi-
ság kielégítését, mint egy korszerû történetírás igényeit. A feminista történetírás ennek
a torz képnek a revideálását tûzte ki célul. Az eredmény azonban a boszorkányüldözés
mûködésének feltárása helyett a 19�20. század nõkrõl vallott történetírói és köznapi szem-
léletének megkérdõjelezése, a valós események kritikai feltárása helyett a valós esemé-
nyekrõl alkotott fikció kritikája lett. A kritika persze jogos volt. Az a bizonyos �csata�
tehát nem a férfi boszorkányüldözõ és a nõi boszorkány, hanem � egy kicsit sarkítva �
a hagyományosan férfimûfajnak tekintett történetírás férfiúi és a kialakuló új, emanci-
pált történészgeneráció nõi tagjai között zajlott, zajlik. A harc eredményeként pedig
beköszöntött a történetírásban � amit Laqueur a nõi test kapcsán mondott � a �két nem�-
modell korszaka.

1. kép

Brenner Nándor színes mûmelléklete
Havas Károly Az inkvizíció története
címû munkájában
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JEGYZETEK

   * Az elõadás elhangzott az ISFNR XII. kongresszusán (Horizons of Narrative Communication) What
has that Witness Seen or Heard? Testimonies and Maleficium Narratives of Hungarian Witch Trials cím-
mel 1998. július 26-án Göttingenben és a Hajnal István Kör 1997. évi veszprémi konferenciáján
Szexháború? címmel. A tanulmány elkészítéséhez hozzájárult az OTKA (F 023485, Kora újkori
gyógyító eljárások motívummutatója). Továbbá szeretném megköszönni Pócs Éva segítségét.

  1. A feminista történetírás boszorkányüldözéssel foglalkozó irodalmát lásd összefoglalóan � Bo-
venschein, Graichen, Wisslinck munkáira hivatkozva � Schormann 1981:116�122; Unverhau
1990:241; Dienst-Hörnadner 1987. További feminista történetírások: Andreski 1989; Brauner 1995;
Honegger, Hrsg. 1979; Ross 1995; Utrio 1989.

  2. A bûnhierarchiákról lásd Galloni 1991.
  3. Az �asszonybosszantó irodalomról� lásd Ráth-Végh 1978:280.
  4. Lásd továbbá Carpzov 1697; Kithonic 1619.
  5. A tanúk számának nagyságára néhány példa: 374 tanút hallgattak ki 1627-ben a szövegben

említett helységekben összesen, egy eljárás keretében (Komáromy, szerk. 1910:92; Klaniczay�
Kristóf�Pócs, szerk. 1989:389�452); 82 tanút hallgattak ki 1631-ben Ekecsen (Schram, szerk.
1970a:431�435). További adatok sok tanúra: 30 tanút hallgatnak 1703-ban Kocson (Schram, szerk.
1982:187�193); 51 tanút 1727-ban Bagotán (Klaniczay�Kristóf�Pócs, szerk. 1989:503�513).

  6. Lásd a Kleio-boszorkányper-adatbázist az MTA Néprajzi Kutatóintézetében. Az adatbázisban
felhasznált források publikációiról vö. Komáromy, szerk. 1910; Schram, szerk. 1970a; 1970b; 1982;
Klaniczay�Kristóf�Pócs, szerk. 1989; Bessenyei, szerk. 1997; Sugár, szerk. 1987; Tóth G., szerk.
1999. Az összefoglaló nagyobb statisztikai adatoknál a továbbiakban lásd az ebben a jegyzet-
ben idézett forráspublikációkat és a Kleio-adatbázist.

  7. �3. §. Elõször (mondám) megkívántatik a szabadság, hogy mindenik tanú szabadon és félelem
nélkül önként és nem erõszakos kényszer alatt, hanem csupán törvényes megkérdezésre te-
gyen bizonyságot a valóságra nézve... 4. §. Másodszor szükséges az életkor, hogy a tanú olyan
életkorban legyen, melynél fogva a történt dolgok, a melyekre nézve kihallgatják, emlékezeté-
ben legyenek és azokra visszaemlékezzék... 5. §. Harmadszor szükséges az a mód, hogy a tanú
a véghez vitt dolognak, a melyre nézve kérdezik módja felõl nyilván és világosan tegyen vallo-
mást; vajjon magát a dolgot és az ügy érdemét tudomásból vagy hallomásból ismeri-e? vagy ta-
lán annak szájából hallotta-e a szóban forgó cselekmény lefolyását, a ki ezt elkövette? Mert
puszta hallomásnak nem szokás és nem kell helyet adni... 6. §. Negyedszer: szem elõtt kell tar-
tanunk a tanúk állapotát, vajjon tudniillik nemes avagy paraszt tesz-e a az igazságról tanúbi-
zonyságot?... 9. §. Ötödször és utójára megkívántató a közös tanúvallatás eszközlésére a hitté-
tel.� Fontos kitételt mond még Werbõczy II. Rész. 29. cím 1. §.-ban, miszerint: �két vagy három
szomszéd és határos tanúbizonysága a törvény elõtt többet ér és nyom, mint az egy megyében
lakó húsz nemesé, minthogy közelségüknél fogva az ügy érdemérõl és a történt dolog rendjérõl
sokkal igazabb és jobb tudomásunk lehet...� (Werbõczy 1896:288�290.).

  8. Lásd a Kleio-boszorkányper-adatbázist az MTA Néprajzi Kutatóintézetében.
  9. A boszorkányüldözés általános európai statisztikájáról lásd Larner 1981; Valentinitsch, Hrsg.

1987; Klaniczay 1986; 1990; Pócs 1998. A magyarországi statisztikákról lásd Iklódy 1982; Klaniczay
1986; 1990; Pócs 1998; Tóth G., szerk. 1999.

10. A tanulmány ezen része itt vitatkozik Kristóf Ildikó könyvének azon állításával, hogy a �magá-
nyos� és �öreg� nõ képzete csak a demonológiai trakták elképzeléseibõl fakadhatott, hiszen a
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boszorkányperek áldozatai között a házas és középkorú, vagyis a nem marginális asszonyok
voltak többségben. Vö. Kristóf 1998.

11. A nõi test társadalmi észlelésérõl lásd Bourdieu 1978; Foucault 1996; Guerrini 1994; Laqueur
1990; Lee Bartky 1992; Schoon 1994; Moore 1997; Usborne 1994.

12. A menstruáció társadalmi észlelésének jeleirõl vö. Püschel 1988; Schoon 1994; Usborne 1994.
13. A hisztéria társadalmi észlelésének jeleirõl vö. Guerrini 1994; Fritsch 1894:260�261, 443�452.
14. A bábák társadalmi színtéren való megjelenésérõl lásd Andreski 1989; Ariés 1987; Blumenfeld-

Kosinski 1990; Deáky 1996; Kincses 1993; Krász 1999; Laget 1977; 1982; Marland 1987; 1994;
Ross 1995.

15. A bábakeresztelõrõl lásd Blumenfeld-Kosinski 1990:117.; továbbá a �gyermekjelrõl� (Kinder-
zeichnen) lásd Imhof 1992:169�179.

16. A nagy szülõotthonok megjelenésérõl a 18. században lásd Laget 1977; Schott, szerk. 1993; 18.
századi kórház alaprajzok.
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PÉTER TÓTH G.

Sex-war?

Conflicts between men and women in the Hungarian witch trials

In the present study, I try to design the different narrative-structures of the testimonies. The bases
of differentiation are (1) whether the recited texts communicate self-assumed or attributed beliefs,
or (2), whether they represent fictive or real narratives. Finally, I would like to put up a hypothetical
question concerning the existence of a difference between male and female narrative structures.

Male and female speakers adhered to roughly the same narrative strategies. The difference
between them lay not in the structure of the narration, but, rather, in the extent to which the suspect
conformed to the widely-accepted beliefs about witches. As a result, Hungarian witches were women
not because the conflicts of the predominantly �female sphere of everyday life� led to witch-hunts,
but because the dominant witch-beliefs were ultimately female-centered in this region.

Our second conclusion is concerned with the stereotype of the �old widow�, the notion rejected
by many researchers, which, however, may have a certain role in the realization of witch-charges.
From the perspective of the injured, one may have to accept the existence of a witch-stereotype
independent of demonology that is, that the �witch-woman� is furthermore �lonely and old�.
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1. ábra. A boszorkánysággal gyanúsítottak nemi arányának idõbeli eloszlása (1501�1850)
Forrás: Kleio-boszorkányper-adatbázisForrás: Kleio-boszorkányper-adatbázisForForrásrás: K: Kleileio-bo-boszoszorkorkányányperper-ad-adatbatbáziáziss

2. ábra. A boszorkánysággal gyanúsítottak nemi aránya2.2. á ábrbra.a. A A b bososzozorkrkánánysyságággagal l gygyananúsúsítítotottatak k nenemimi a aráránynyaa
Forrás: Kleio-boszorkányper-adatbázis


